Gode råd til en sikker forretningsrejse
eller udstationering
1

Orienter dig om risikoniveauet på din destination.

2

Orienter dig om din virksomheds proces, hvis du får brug
for hjælp.
A.

3

Hvem ringer du til?

Vær opmærksom på at det ikke er din private rejseforsikring
som dækker, men din virksomheds forsikring.
A.

Gør dig bekendt med hvilken type af hjælp du kan få.

B.

Erhvervsrejseforsikring:

4

Tag kopi af pas, kørekort og forsikringskort.

5

Følg anvisningerne fra lokale myndigheder og respektér religion,
lokale skikke og traditioner.

6

Tænk dig om når du anvender offentlig transport
(ex. hold godt øje med dine værdigenstande).

7

Tænk dig om og vær klar over risikoen, når du bruger
gratis WIFI (kan andre se, hvad du laver mv.?).

8

Brug safety boks når det er muligt (selvom det ikke er
100% sikkert).

9

Når du ankommer til din indkvartering, så orienter dig om
nødudgange og brandslukningsudstyr.

Sådan sikrer I jeres medarbejdere på
forretningsrejsen eller ved udstationering
1

Sørg for at du ved, hvor dine medarbejdere befinder sig,
når de rejser for virksomheden.

2

Fortæl de rejsende medarbejdere, hvor de kan finde relevant
information omkring deres rejse.

3

Husk at det er jeres ansvar, at de rejsende medarbejdere er
klædt på til at udføre deres arbejde. Hvis de føler sig trygge,
så kan de fokusere på arbejdet.

4

Sørg for at I kan kommunikere med de rejsende medarbejdere i
tilfælde af en alvorlig hændelse i udlandet.

5

Tjek at I har de nødvendige forsikringer på plads.

6

Vær klar over hvem der gør hvad i virksomheden, hvis krisen
rammer en rejsende.

7

Hav et system hvor medarbejdernes pårørende kan registreres,
så I kan få fat i dem, hvis det bliver nødvendigt.

8

Det kan være en god idé at have en aftale med en leverandør,
der kan assistere både før, under og efter en alvorlig hændelse.

9

Vær klar til at håndtere de eventuelle eftervirkninger
medarbejderne har efter en voldsom hændelse.

