Kör ni bil i jobbet? Nu har ni chansen att ge era anställda en bra
utbildning och kunskaper att köra så risken för olyckor minimeras.
Vår skräddarsydda utbildning ”Bilen som säker arbetsplats” (BSA).
Det är fyra intressanta timmar där vi går igenom det som arbetsmiljöverket
(AFS 2006:4) rekommenderar att dina medarbetare ska kunna.
Utbildningen har blivit en stor succé och många företag tar chansen att förena nytta
med nöje och samtidigt få en rolig och lärorik stund med arbetskamraterna.
De första två timmarna har vi teori samt besöker vår upplevelsehall som
kommer att ge er många nya intryck.
Vi pratar om:

I hallen har ni möjlighet att testa:

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Hastighet
Bilbälte
Droger
Alkohol
Mediciner
Trötthet

Krocksläde
Krockvåg
Bilvolt

Följande två timmar tillbringar vi på halkbanan. Där kan ni köra med egna
fordon vilket är att föredra, dock får ni inte köra med dubbdäck.
Vid behov finns det möjlighet att hyra våra bilar.
På halkbanan få ni känna på överraskningsmomentet när ni bromsar på halt
underlag och lära er hur bilens säkerhetssystem fungerar.
Efter utbildningen ska arbetsgivare och anställda känna till hur man skapar en
trafiksäker arbetsmiljö i sitt fordon.

Vinster för företaget
•
•
•
•
•

Välkommen!

Minskade fordonsskador
Minskade personskador
Tryggare arbetsmiljö för alla anställda
Bättre varumärke på vägarna
Attraktiv arbetsgivare som uppfyller arbetsmiljöverkets
rekommendationer på rätt utbildning för all sin personal

Tid: 4 tim
Pris: 1 800 kr/person
Alla priser exkl. moms
Större grupper offereras
Minsta antal: 4 personer
Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart debiteras 100% av kursavgiften.
För mer information kontakta: Säker Trafik AB 023-70 55 70 info@sakertrafikdalarna.se
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