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Vanvidskørsel

Den 31. marts 2021 trådte en ændring af færdselsloven i kraft. Ændringen indebærer en
skærpet indsats mod vanvidskørsel. Vanvidskørsel omfatter følgende færdselsovertrædelser:
Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.
Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt
skærpende omstændigheder, forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv
eller førlighed.
Særligt hensynsløs kørsel.
Spirituskørsel med en promille over 2,00.
Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover.
Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t.
Som led i den skærpede indsats mod vanvidskørsel har Folketinget besluttet, at et
motorkøretøj, som er blevet anvendt til vanvidskørsel, skal kunne konfiskeres, uanset at ejeren
af køretøjet ikke selv har udøvet vanvidskørslen.

Dette betyder, at alle Brugsforeningers køretøjer, herunder
personbiler, lastbiler, varebiler og alle andre køretøjer, som
hovedregel vil blive konfiskeret, hvis en medarbejder kører
vanvidskørsel i Brugsforeningens køretøjer.
Såfremt du har medarbejdere, der benytter Brugsforeningens
køretøjer, bør du gøre opmærksom på dette og gerne føje
dokumentet ind i jeres personalehåndbog.

Du kan finde hele dokumentet om vanvidskørsel på
www.BA.dk/værktøjskassen/Vanvidskørsel eller tryk her for at
få dokumentet.

Nye retningslinjer vedrørende Delta-variationen
og selvisolation
Regeringen har udstedt nye retningslinier for den nye Deltavariation omkring isolation af nærkontakt og og nærkontakt i
3. led.
Coop har i går haft møde med Dansk Erhverv og alle i
branchen har samme bekymring for de nye retningslinjers
betydning for driften.
Vi er enige om, at følgende definition på, hvornår man er i
tæt kontakt, skal følges, så tryk på dette LINK og læs bl.a.
pjecen til højre: Covid 19 - Opsporing og håndtering af nære
kontakter.

Nye regler for refusion i forbindelse med
selvisolation omkring nærkontakt
Følgende regler gælder fra 1. juli 2021 vedrørende refusion:
Der ydes ikke refusion for dem, der går i selvisolation i forbindelse med nærkontakter og
nære kontakters nære kontakter.
Der ydes refusion, såfremt man er syg af Covid-19. Skrives i Rap som almindelig syg.
Der ydes refusion, såfremt man er i risikogruppen og skal i selvisolation.
Har du medarbejdere, som har været i selvisolation før 1. juli 2021, så er der refusion på
selvisolation i forbindelse med nærkontakter og nære kontakters nære kontakter..

Du kan følge BA på Facebook
Søg på Facebook efter Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening eller tryk her

Har du spørgsmål til nogle af punkterne i nyhedsbrevet, er du velkommen til
at kontakte BAs kontor på 33248135
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