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Kursen hålls av NTF.

Trafiksäkerhet är en arbetsmiljöfråga. Begreppet trafiksäkerhet kan innebära
mycket, men det handlar i grunden om kunskaper och attityder.

Trafiksäkerhet - ett arbetsgivaransvar

Kalaskoket-Mötesplats Fasetten
har alltid något gott för dig.
Luncher, konferenser och
catering är vår specialité. Varför
hos oss?
Vi tar hand om dig och dina
gäster på ett professionellt sätt!

arbetsgivaren och arbetstagaren ha tillräckliga kunskaper om de risker som finns i
arbetet. Arbetsgivare ska också ha tillräckliga kunskaper för att kunna hantera sitt
systematiska arbetsmiljöarbete där trafiksäkerheten ingår som en del av det.

Bilen som säker arbetsplats - innehåll & mål
Kurslängden är en halvdag men kan anpassas till Olika önskemål och bli en
heldagsutbildning.

Kursen innehåller
•
•
•
•
•
•
•

Nollvisionen
Ert varumärke och trafiksäkerhetspolicy
Distraktion
Hastighet
Bilens inre säkerhet
Sömn och vakenhet
Alkohol och andra droger i trafiken
Har du några frågor?
Kontakta Cecilia Nilsson
0733-24 72 72
cecilia@kalaskoket.se

att kontakta Kalaskoket-Mötesplats Fasetten! Hur du
än gör är du alltid välkommen att höra av dig!

Sofie Dahlström
sofie@kalaskoket.se
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skapar en trafiksäker arbetsmiljö I sitt fordon, ha kunskap om sin trafikmiljö samt
känna Till konsekvenserna av ett riskfyllt beteende i trafiken.
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