Látni és látszani – a BI-KA is felkészült!
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A BI-KA Logisztika Kft. is kiemelten fontosnak tartja a biztonságos közlekedést, és
azonosul a „Látni és látszani” elnevezésű baleset-megelőzési akció elveivel. Járműveink
és gépkocsivezetőink készen állnak az őszi-téli, sötét hónapokra. A kampányról, valamint
a BI-KA felkészüléséről vállalatunk Fuvarozási Osztályának vezetőjével, Hegedűs
Dénessel beszélgettünk.
Mint a közúton közlekedők megszokhatták, az őszi időszakban
immáron minden évben hagyományosan kezdetét veszi a „Látni és
látszani” elnevezésű közlekedésbiztonsági kampány, melyet az
Országos Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága
(ORFK-OBB) hívott életre több évvel ezelőtt. A kampány alapvető
célja, hogy a járműveket és a járművezetőket is felkészítse a sötét,
téli időszak közlekedési nehézségeire. A kampány keretében a
járművek jelző- és világítóberendezéseit az akcióhoz csatlakozott
szervizek díjmentesen átvizsgálják, a járművezetők pedig a
regisztrált optikusoknál kérhetik látásuk ellenőrzését.
A BI-KA Logisztika Kft. nagy hangsúly fektet a biztonságos közlekedésre, ezért
különösen fontosnak tartjuk, hogy áruszállító járműveink kifogástalan műszaki
állapotban legyenek, és gépkocsivezetőink is készen álljanak a megváltozott
látási és közlekedési viszonyokra. Vállalatunk Fuvarozási Osztályának
vezetője, Hegedűs Dénes kiemeli: „Műszaki ellenőreink folyamatosan
vizsgálják járműveink műszaki állapotának megfelelőségét, valamint
tartozékainak és felszereléseinek hiánytalan meglétét. Minden járművünket a
márkának megfelelő szakszervizekben a gyári előírásoknak megfelelően
folyamatosan karbantartjuk, szükség esetén javíttatjuk.”
A BI-KA-nál a járművek indulás előtti rutinvizsgálata nemcsak puszta formalitás. Mint Hegedűs Dénes
mondja. „Járművezetőinket kérjük, hogy a műszakok kezdetekor, elindulás előtt szíveskedjenek a
járművet körbejárva a KRESZ előírásai szerint meggyőződni a jármű fényjelző- és
világítóberendezéseinek helyes működéséről.”
Lényeges, hogy ne csak a járművek, hanem a gépkocsivezetők is
rutinosan vegyék az akadályokat az őszi-téli időjárás
beköszöntével. „Járművezetőink megfelelően képzettek, és több
éves nemzetközi rutinnal rendelkeznek, mely által gond nélkül
veszik az őszi-téli időjárás által kialakuló nehezített vezetési
körülményeket.” – hangsúlyozza fuvarozási osztályvezetőnk.
„Sokuk például karrierje során megfordult a Skandináv államokban
is, vagy néhányan Oroszország területeit egyaránt bejárták igen zord időjárási körülmények közepette.”
A BI-KA Logisztika tehát felkészülten várja a sötét, őszi-téli hónapokat, hogy képzett gépkocsivezetőgárdája és kifogástalan műszaki állapotú járműflottája a lehető legmagasabb szolgáltatási színvonalat
biztosítsa megbízóinak, és az esetleges balesetek is elkerülhetők legyenek.

