Säkerrhetspolicy Nitrozz Motorssports
Den säkerhet som bed
drivs inom vår verksamhet ggenomsyras av en proaktiv tankegång. A
Alla de frågor som
s
g
en kontinuerlig pprocess där de
e utvärderas och
o utvecklas.. Vi arbetar effter Plan‐
relaterar till säkerhet genomgår
ontinuerligt fö
ölja utvecklinggen.
Do‐Checkk‐Act för att ko

et
Förebygggande säkerhe
För att fö
örebygga riskeer så arbetar vi
v med riskbeddömningar och att kontinue
erligt omvärlddsbevaka utve
ecklingen
inom mottorsporten. Genom
G
vårt de
eltagande i intternationella forum
f
såsom ICMS så kan vvi snabbare arrbeta med
dessa frågor. Alla förän
ndringar som sker ska innann beslut riskbedömas och utvärderas.
u
Det föreb
byggande arbeetet handlar om
o regelskrivnning, framtagaande av rutine
er såsom krispplaner och
utbildningsprogram.
p
skydddsutrustning och har
Vi har ettt omfattande kunskapsutbyyte med tillverrkare och disttributörer av personlig
därför mö
öjligheten att följa den utve
eckling som skker och delge det till de tek
kniker som skaa besikta och
godkännaa denna utrusstning. Våra te
ekniker ska haa en hög kunskkapsnivå för att
a kunna verkka både granskande
men även
n rådgivande.

Operativtt arbete
Under påågående tävlin
ngar så ställer vi krav på attt det i enlighett med FAP 512‐1 ska finnass en adekvat och
o
tillfredstäällande räddningsorganisation på plats. D
Denna organissation ska ha kunskap, utruustning och ko
ompetens
för att klaara av det förssta ingripande
et vid brand eeller annan olyycka. Detta arbete bygger ppå att vi i vår
organisattion har perso
onal med mångårig erfarenhhet av operativt räddningsa
arbete och opperativt lednin
ngsarbete.
Under arrangemang so
om sker i samverkan ska deet finns utrustning och kompetens som ssäkerställer att det
finns kunskap att omhänderta en skkadad förare ooch att minimera risker för nack‐ och rygggskador.

Utvärderring/Utrednin
ng
Vi utvärderar fortlöpan
nde i dialog med
m våra arranngörer/samarb
betspartner det arbete som
m sker på bana
an. Om
f
det en väl utarbetat kkrisrutin. Våra arrangörer ka
an direkt i ansslutning till en
n olycka få
olyckan äär framme så finns
kontakt m
med rutinerad
d personal som
m kan stötta i krisarbetet. Om
O olyckan an
nses vara av säärskild allvarliig
karaktär sså ombesörjer vi att det ko
ommer ut rutinnerad personaal som avlasta
ar klubben i deetta arbete.
Vi har ruttiner för att uttreda tillbud och
o olyckor föör att på det säättet arbeta proaktivt.
p
Slutssatserna från en
utredningg kommer att spridas på ett informativt ssätt till våra arrangörer
a
och
h att implemeenteras i våra
dokumen
nt.

Slutsats
Vi arbetar med ett systtematiskt säke
erhetsarbete som grundar sig i röner som
m baseras på godtagbar evvidens. Vi
följer den
n utveckling so
om sker intern
nationellt ochh säker kontinuerligt mer sa
amarbete medd organisation
ner som
vill driva d
denna utveckkling. Vår personal som ledeer detta arbette är de mest kunniga inom
m dessa områd
den de har
knutit till sig rådgivare med spetskunskap inom fllertalet områd
den för att allttid kunna gennomlysa frågor från
flera vinkklar.
Vi vill leda utveckling och
o vårt mål är att alltid värrna om våra deltagares
d
liv och
o hälsa.

Vid frågor, kontakta osss på tel 08‐71
11 55 60

