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Företagets inställning

Vector Traffic Academy etableras under speciella omständigheter med en rådande

pandemi och förhållandevis strikta samhällsrekommendationer

från myndighetsorgan. Dessa rekommendationer är bindande och ställer särskilda krav

på näringsverksamheten, personal och kunder. Detta dokument ska vara vägledande i

Vectors verksamhet fram tills dess att myndigheterna återkallar de nuvarande

rekommendationerna eller ett nytt styrdokument upprättas av ledningsgruppen.

Vector Traffic Academy ser det som en självklar del av vår värdegrund att företaget ska

värna både våra anställdas och våra kunders hälsa samt göra vår del för att skydda

riskgrupper i samhället från smittspridning. Därför är vi redo att göra allt vi kan för att

anpassa verksamheten utifrån rådande omständigheter. Vi tar pandemin och folkhälsan

på fullaste allvar.

För ytterligare information om pandemin och myndigheternas rekommendationer

besök Folkhälsomyndighetens hemsida.
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/


Kunder och lokalen under COVID-19

Vi förväntar oss att våra kunder ska respektera arbetsmiljön både för sig själv och

andra. Temporära skyltar med uppmaning om att hålla reglerna ska klistras upp i

lokalen, och lokalen ska utrustas med nödvändig utrustning för att upprätthålla

reglerna. Kunder som medvetet bryter mot reglerna ska avvisas av receptionist

eller trafiklärare, men i slutändan är det chef som är ansvarig för att reglerna

efterföljs. Nedan följer en lista över regler som ska skrivas ut och finnas

tillgängliga på lärocentret.

1. Håll avstånd - Myndigheterna rekommenderar ett avstånd på minst 1.5

meter mellan personer för att undvika smitta. Detta gäller i alla utrymmen

och i alla tider på lärocentret. Fysisk kontakt ska också hållas till ett absolut

minimum.

2. Tvätta händer - Myndigheterna rekommenderar att alla ska tvätta

händerna ofta med tvål i minst 20 sekunder per tillfälle. Försök tvätta

händer före och efter användning av allmänna ytor och föremål. Handsprit

ska även finnas tillgängligt i lokalen, både i lärocentret och i personalrum -

använd den som komplement till handtvättning med tvål.

3. Hosta och nys i armveck eller munskydd - Vid behov av att hosta eller

nysa ska du försöka gå undan, rikta dig bort från andra och hosta/nysa i

armveck eller munskydd.

4. Rengör efter dig - Använd rengöringsspray och papper för att rengöra

efter dig, efter att du använt en simulator. Detta gäller säte, ratt, växelspak

samt mus och tangentbord. Dela inte ytor eller redskap med andra i

onödan. Rengöringsspray ska finnas fritt tillgängligt i lärocentret.

5. Begränsat antal personer - Myndigheternas rekommendationer har satt

en gräns på antal personer på en viss yta. Därför ska det aldrig vistas fler än

26 personer i lokalen samtidigt. Ta inte med dig obehöriga personer till

lärocentret då Vector under pandemin inte kan ackommodera besökare.

Anländer du till lokalen när den är full kan du ombes att vänta i

mottagningsområdet, eller utanför, eller anvisas en ny tid för ditt besök.
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Enda undantaget för personsgränsen är när du behöver passera genom

personalrummet för att besöka toaletterna på nedervåningen.

6. Stanna hemma vid symptom - Vid minsta tecken på förkylningssymptom

eller liknande ska du kontakta din trafiklärare och stanna hemma. Du

diskuterar åtgärdsplan tillsammans med din trafiklärare. Om du kan

återhämta dig i tid för att komma ikapp det du missat ska du fortsätta

ordinarie utbildning, annars kan du behöva bokas om för en ny kurs, utan

att extra kostnader ska tillkomma.

Om du eller någon du bor med diagnostiserats med COVID-19 ska

du hastigt meddela din instruktör, som sedan ansvarar för att

meddela berörda parter.

7. Munskydd vid gruppkörning -  Vid körlektioner ska samtliga deltagare

vara försedda med munskydd. Om du inte har eget ska trafikskolan ha

munskydd att tilldela dig.

Ansvar och åtgärder

Trafiklärare ansvarar för att registrerade elever sköter reglerna. Vid ett första

övertramp ger trafikläraren eleven en varning, vid ett andra övertramp kallas

eleven till möte med ansvarig trafiklärare för att diskutera och få beslut om

åtgärd. Trafiköäraren har också rätt att avbryta rådande lektion och avvisa elev

som ej följer reglerna från lokalen. Vid ett tredje övertramp avbryts elevens

utbildning helt utifrån brott mot vårt användaravtal. Skulle en elev medvetet

försöka sprida smitta genomför Vector Traffic Academy en polisanmälan.

Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att detta policydokument följs.

Om du som anställd har frågor eller funderingar över dokumentets innehåll

välkomnar ledningsgruppen dig att kontakta dem. Dokumentet gäller, som

tidigare nämnt,  tills dess att Folkhälsomyndigheten avvecklar nuvarande

restriktioner.

3


