ISO 45001:2018

ISO 45001 er et arbejdsmiljøledelsessystem,
som AarBus bruger til at strukturere, målrette
og synliggøre sit arbejdsmiljøarbejde.
Arbejdsmiljøledelsessystemet danner
grundlag og forudsætninger for, at alle i
AarBus, som er omfattet af systemet,
gennem en systematisk indsats kan arbejde
mod at indfri AarBus overordnede
arbejdsmiljøpolitik, -målsætninger og -mål.

Som illustreret nedenfor er arbejdet med at
forbedre arbejdsmiljøet en løbende, aldrig
afsluttet proces.
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Det skal du vide
om arbejdsmiljø
i AarBus
Til medarbejdere
i AarBus

Arbejdsmiljøpolitik

I AarBus er der fokus på, at:

AarBus betragter et godt arbejdsmiljø som
en forudsætning for virksomhedens
muligheder for, også fremover, at kunne
løse opgaver på et kvalitativt højt niveau. Et
godt arbejdsmiljø er også en forudsætning
for at kunne tiltrække og fastholde de rigtige
medarbejdere.
AarBus vil aktivt påvirke og bidrage til et
godt arbejdsmiljø og en sund og positiv
udvikling, og derfor vil arbejdsmiljøet være
en integreret del af det daglige arbejde i
forbindelse med afvikling af den daglige
drift. AarBus vil derfor:
•

som minimum overholde gældende
love og myndighedskrav på
arbejdsmiljøområdet.

•

reducere negative arbejdsmiljøpåvirkninger, herunder fjerne farer og
reducere arbejdsmiljørisici.

•

forpligte sig til at skabe sikre og sunde
arbejdsforhold for at forebygge
arbejdsrelateret skade og sygdom.

•

konsultere og inddrage medarbejdere
og arbejdsmiljørepræsentanter.

•

Som medarbejder skal du være med til at
værne om arbejdsmiljøet! Derfor har vi i
Aarbus 5 leveregler:
1.
2.
3.
..vi i AarBus er ét stort team, hvor alle
bidrager til at løfte den daglige drift.

sikre at vores medarbejdere,
samarbejdspartnere og offentligheden
kender vores arbejdsmiljøpolitik.

4.
5.

Behandl andre, som du selv vil
behandles.
Vi er alle forskellige. Respektér
andres holdninger og grænser.
Gode kolleger hjælper hinanden!
Tag afstand fra mobning.
Stress smitter - og det gør positiv
energi også.
Din leder vil altid lytte til dig og
behandle dig med respekt.

Hvis du vil vide mere: Der er adgang
til arbejdsmiljøledelsessystemet på
computerne i chaufførstuerne på
stationerne og i midtbyen.
..der i AarBus er en stor mangfoldighed
og fokus på at give plads til forskellighed
gennem respekt og positiv energi.

arbejde aktivt for løbende at forbedre
vores arbejdsmiljø,
arbejdsmiljøledelsessystem og indsats
ved at opstille ambitiøse og
inspirerende mål.

•

Væsentlige arbejdsmiljøforhold

OBS: Der kommer nye
arbejdsmiljømål hvert år! Disse kan
ses i systemet under bilag.

Beredskab

I tilfælde af uheld/brand:
1)
2)
3)

..vi alle skal medvirke til at hjælpe
hinanden, vise hensyn og sprede god
energi og at sikre, at alle trives på
arbejdet.

Stands ulykken
Er det ikke muligt, så ring 112
Kontakt altid Busselskabets
Driftscenter og fortæl hvad der er
sket på tlf. 7240 9933.

