Trafiksäkerhets- och Miljöpolicy
Sölvesborgs Taxi AB
Sölvesborgs Taxi skall arbeta för att minska verksamhetens och taxiresornas
påverkan på miljön, samt att trafiksäkerheten och transportkvalitén skall höjas.
Detta skall uppnås genom alt Sölvesborgs Taxi:
Åtar sig att följa tillämplig miljö- och trafiklagstiftning och övriga föreskrifter
och krav som vi berörs av
Tar hänsyn till varors och tjänsters miljöpåverkan redan vid inköpstillfället och
förebygger ytterligare negativ inverkan på miljön
Informerar och utbildar berörd personal så att de ständigt ar uppdaterade i dessa
frågor
Vi skall ägna särskild uppmärksamhet åt förbättringar inom områdena
Hastighetsanpassning
Bilbältesanvändning
Alkohol och Drogfrihet i trafiken
Samarbete med berörda organisationer och myndigheter för att få god
trafiksäkerhet och på detta sätt ge samtliga anställda uppdaterad fakta och
kunskap inom områdena
Vid våra gemensamma träffar med personalen samt vid nyanställning av
pcrsonal informera om vår Trafiksäkerhetspolicy
Vår personal skall:
• Alltid följa hastighetsbegränsningar och övriga trafikregler
• Alltid använda bilbälte
• Alltid uppmana våra passagerare att använda sig av bälte vid förd med oss
• Alltid leva upp till företagets alkohol- och drogsyn, dvs. alltid nyktra och drogfria i
tjänsten samt vara pigga och utvilade när de kör i tjänsten
Sölvesborgs Taxi AB kommer fortlöpande följa upp:
• Att planeringen av transporter och körningar alltid görs så vi kan följa vår policy
• Att våra anställda håller hastighetsbegränsningarna, använder bilbälte, kör nyktra,
drogfria samt är pigga och utvilade
• En uppföljning hos våra anställda sker årligen med start under 2007
Sölvesborgs Taxi AB fordon har:
• Installerade alkolås i våra fordon och vi har tagit beslut att vid anskaffande av nya
• fordon så skall det vara alkolås i dessa
• Bilbälten på alla platser
• ABS bromsar och antispinnsystem på personbilarna
En gång per år i samråd med personalen kommer vi att uppdatera vår policy
Sölvesborg 20061213

Peter Stjärnstrand
Ordf

