Reisepolicyfor frivillige lag og
foreninger
MELØYKOMMUNE

Reisepolicyfor frivillige lag og foreninger
Meløy kommuneønskerat aktivitetene som lag og foreningergjennomfører
skalopplevessom sikkerfor alle medlemmene.Meløy kommunehar derfor
utformet følgendeforslagtil reisepolicysom skalbidra t il at trafikksikkerheten
ivaretasav og for medlemmene.
Reisepolicyenskalbidra til at turen skalværeen trygg og god opplevelsebåde
for deltakerneog lederne.Den skalskapetrygghet for foresatte som overlater
barn og ungei organisasjonens
varetekt og gi trygghet til lederne om hva som
forventesav dem.
Til og fra aktiviteter/arrangement
Gående
Velgalltid fortau eller gang/sykkelstierder dette finnes
Bruk refleks
Kryssikke gater/vei på rødt lys
Vær ekstraoppmerksomnår vei krysses
Velgalltid å gå på den tryggestesidenav veien.Det er vanligvis
venstreside,da seesbilene som kommer imot lettere. I noen tilfeller
er det bedre oversikt eller bedre plasspå høyreside,og da kan den
sidenvelges.
Syklende
Alle skalbruke sykkelhjelm
Gang- og sykkelstierskalbrukesder det er mulig
Vi bruker lys når vi sykleri mørket, og gjerneogsårefleks vest
Passpå at sykkelenhar riktig utstyr:
- rød refleksbak og gul eller hvit reflekspå beggesider av pedalene
- ringeklokke
- to separatebremsersom virker uavhengigav hverandre. Denene
bremsenskalvirke på forhjulet og den andre på bakhjulet.
- dersomsykkelenbrukesi mørkeeller vær med dårlig sikt, skalden
ha lykt foran med hvitt eller gult lys og lykt bak som gir rødt lys.
Fartentilpassesetter forholdene
Huskat man ved kryssingav vei på fotgjengerfelter fotgjenger.Da
skalman gå av sykkelenog trille den over veien.

Kjørende(bil)
Førerskalværevåken,opplagt og skikkettil å kjøre på en trygg måte.
Førerenskalkjøre med rikti g hastighet– holde fartsgrensen
Førerenskalpåseat alle passasjererer fastspentmed setebeltepå
riktig måte
Det skaltas pauserundervispå langekjørestrekninger
Handsfreeskalalltid benyttesav sjåførenved bruk av telefon under
kjøring
Bilenskalpakkes og lastes på bestemåte og all last skalsikres
forsvarlig.
Der det er mulig skalbilen ryggesinn ved parkering.
Føreren skalpåseat bilen alltid står slik til at passasjerertrygt kan gå
ut og inn
Hvisdu som passasjeroppleverhøy risiko og at føreren bryter
trafikkregleneunder kjøring,skaldu be føreren om å kjøre forsvarlig.
Huskat du som voksener en rollemodell,og du må formidle/framstå
med gode holdningeri trafikken
Reisetil og fra aktiviteter/arrangement og innleid buss
Bussenskalværeutstyrt med trepunkts setebelter– alle skalbruke
belte
Det skalalltid beregnesgod tid
Bussenskalikke ryggeuten at det er vakt bak bussen
Vedav- og påstigningskalsjåføren påseat passasjereneikke ut settes
for trafikale uhell
Sjåførenskalalltid bruke handsfree
Passasjerene
skalsitte fastspentog følge anvisningerfra bussjåføren
og reiseledere.

Lagog foreninger må sørgefor rutiner der retningslinjenegjøreskjent for
medlemmeneog de foresatte. Ved innleie av bussmå transportselskapet
ogsågjøreskjent med retningslinjene.
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