ПОЛИТИКА
ОТНОСНО
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УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ПОЛИТИКА

MAN-GEN-0000-PHI-0006

За да защитава своите служители, изпълнители и посетители от пътнотранспортни произшествия
„Дитсманн“ приема и внедрява тази Политика за управлението на превозни средства.
В рамките на тази политика „Дитсманн“ се ангажира:
•

Да задължава официално всички служители, включително подизпълнители, консултанти и
временен персонал, да ползват предпазни колани по всяко време, докато се намират в
превозните средства;

•

Да поддържа в добро състояние, редовно да проверява и да обслужва всички притежавани,
експлоатирани или наети от „Дитсманн“ превозни средства.

•

Да изисква от всички служители, които управляват превозно средство на дружеството, да
притежават валидна шофьорска книжка и международна шофьорска книжка, издадена от
компетентен орган;

•

Да изисква от всички водачи безопасен стил на шофиране при спазване на всички съответни
подзаконови нормативни актове;

•

Стриктно да забранява използването на телефон по време на шофиране;

•

Да оборудва всички превозни средства на дружеството с въздушна възглавница за
шофьорското място, а когато е възможно – и за мястото на пътника;

•

Да изисква всеки водач да получава инструктаж относно местните условия за ползване,
които преобладават в съответната държава, както и обучение за техники за безопасно
шофиране , преди да има право да управлява някое от собствените превозни средства на
дружеството;

•

Изрично да забранява управлението на превозно средство под влиянието на наркотични
вещества или алкохол;

•

Да извършва систематични тестове в случай на настъпване на злополука, както и надлежно
и навременно да докладва и я разследва.

•

Да изисква обратно паркиране на автомобилите във всички дъщерни дружества и съвместни
предприятия (за да има възможност за директно потегляне);

•

Да счита всеки опит за осуетяване на или отказ от изпълнението на което и да било от
горните правила за неприемлив и следователно за достоен за порицание.

Тази политика е сведена до знанието на и се отнася за всички водачи, служители и изпълнители,
управляващи превозно средство, за или от името на „Дитсманн“.
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