
Chính sách Sức khỏe 
& An toàn

Dành cho 
nhà 

cung cấp 
vận tải

Chịu trách nhiệm đối với sức khỏe và an toàn của nhân viên của các bạn 
và đối với hành vi của họ, đặc biệt là khi ở trên đường.

 Đề cao các nguyên tắc lái xe an toàn, tôn trọng thời gian lái xe và nghỉ ngơi

Cung cấp các phương tiện và thiết bị để hạn chế nguy cơ rủi ro
(điều kiện kỹ thuật tốt, bảo trì, phương tiện xử lý cơ khí, Thiết bị bảo hộ cá nhân, 
cabin công thái học cho lái xe...)

Thu thập thông tin về bất kỳ rủi ro đã xác định tiềm ẩn nào từ các lái xe của bạn, 
bao gồm những rủi ro liên quan đến sức khỏe và thiết bị của họ

Nâng cao nhận thức và đào tạo lái xe của bạn về các rủi ro sức khỏe và an toàn 
tiềm ẩn (ví dụ: giấc ngủ, chế độ ăn cân bằng, nghiện, hoạt động thể chất và công 
thái học)

Quản lý sức khỏe và an toàn theo thời gian, chẳng hạn như qua các đợt kiểm tra, 
tự đánh giá, trao đổi với người cộng tác cùng, phản hồi, kế hoạch hành động và 
theo dõi tai nạn

Báo cáo và phân tích các tai nạn liên quan đến dịch vụ được cung cấp cho FM 
Logistic. Gửi thông tin này đến FM Logistic ngay khi thông tin sẵn sàng

Không tai nạn: đây là mục tiêu về sức khỏe và an toàn của FM Logistic. Một tai nạn 
xảy ra sẽ luôn là quá nhiều. Chính sách sức khỏe và an toàn này được xây dựng để 
đảm bảo an toàn: ở mọi nơi (trên đường & trong nhà xưởng) và dành cho mọi người 
(lái xe, người đi đường, nhân viên ở nhà xưởng). Đó là lý do tại sao chính sách này 
cũng áp dụng cho các đối tác vận tải của chúng tôi. Chúng tôi cần bạn – mỗi một 
hành động đều có ý nghĩa. 
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