Trafiksäkerhetspolicy för Taxi-Tjänst
Helsingborg
Taxi-Tjänst skall genom fortlöpande förbättringar och utbildning,
arbeta mot en bättre trafikmiljö och ständigt höjd kvalitetsnivå.
Vi informerar personalen regelbundet om vikten att vara utvilade när
dom tjänstgör samt att vara drogfri, och företaget har för avsikt att
drogtesta personalen. Alkolås finns i ett par bilar redan och våran
målsättning är att det så småningom kommer att finnas i alla bilar på
sikt. Företaget utbildar även sin personal i röda korsets hjärt- och
lungräddning, och informerar med hjälp av en sjuksköterska
regelbundet om olika handikapp och funktionshinder samt effekten av
dessa och även i etik och moral.
Bilarna är utrustade med barnkuddar och skall alltid användas korrekt
och barn under 140 cm längd får inte sitta i framsätet. Föraren och alla
personer under 15 år i bilen skall använda bälte, och föraren ska även
förmå alla över 15 år att använda bälte. Bilarna är även utrustade med
handsfree, förstahjälpen, brandsläckare, reflexväst och fordonen
underhålls enligt bilens serviceprogram hos auktoriserade verkstäder.
Företaget informerar och uppmanar vår personal att vara ute i god tid
till nästkommande köruppdrag, så att vi kan framföra fordonen på
ett trafiksäkert sätt och att alltid hålla gällande
hastighetsbestämmelser, och köra med jämn fart på hög växel och med
lågt motorvarv samt genom att undvika onödiga och kraftiga
hastighetsförändringar. Med ett sådant körsätt kan vi spara upp till
20% av bränslet och så bidrar vi till en bättre miljö. Förarna ska alltid
anpassa farten till väglaget och trafiken, hålla säkerhetsavstånd till
framförvarande fordon. Förarna skall göra en säkerhetskontroll av
fordonet innan passets början och bilen ska alltid vara ren och fräsch
inuti och utanpå samt att förarna ska vara uniformerade.

Företaget använder sig av en certifierad APL-handledare för att utbilda
personalen i Pedagogik och Metodik samt Trafiksäkerhetsmetodik och
Körträningsmetodik. Förarna utbildas även så att dom har god
kännedom om både stadsdelar och gatuadresser samt orter i
närområdet och över Skåne. Regler om kör- och vilotider skall alltid
följas. Förarna ska alltid vid anställningstillfället skriva under ett avtal
om tystnadsplikt och sekretessförbindelse för Taxi-Tjänst.
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