A C.R. England Aprimora a Segurança com uma Abordagem Inovadora na
Triagem de Candidatos
SALT LAKE CITY, 26 de abril de 2011/PRNewswire/ A C.R. England, uma fornecedora de transportes globais baseada em Salt Lake
City e a Omega Laboratórios, um laboratório anti-drogas de alta qualidade, anunciaram uma parceria inovadora de triagem antidrogas que irá testar amostras de cabelo de candidatos à motorista. Este programa irá melhorar o processo de triagem antidrogas da England tendo como resultado final colocar motoristas mais seguros nas ruas.
“O impacto na indústria em ser capaz de realizar um teste pré-admissional anti-drogas que revela um período maior de uso é
um aprimoramento tremendo sobre os atuais requisitos obrigatórios Federais,” disse Dustin England, Vice-Presidente de
Segurança da C.R. England. “Com o teste de cabelo, nós somos capazes de detectar meses de uso ao invés de detectar dias com
o teste padrão de urina. Foi constatado que a taxa de testes positivos em cabelo foi três vezes maior do que o teste de urina
obrigatório do DOT.”
Durante o processo, ambos a urina e cabelo foram coletados. Após um ano de pesquisa, a gerência da C.R. England ficou
convencida de que o teste em cabelo é uma metodologia superior para a triagem pré-admissional e ofereceu um processo
muito mais efetivo do que o teste de urina. A England irá continuar realizando o teste padrão de urina em todos os candidatos,
já que é obrigatório segundo o DOT.
Os resultados dos testes do programa mostram claramente sua efetividade. De 2.000 candidatos, mais de 150 testaram positivo
e teriam passado pelo atual teste obrigatório Federal. No total, mais de 11% foram positivos com o teste de cabelo contra 2.8%
positivos com o teste de urina.
Além de ser um líder na indústria de transportes refrigerados, a C.R. England possui quatro escolas de direção nos Estados
Unidos. “Operando nossas próprias escolas nós podemos fornecer o melhor treinamento para nossos futuros caminhoneiros e
sua segurança,” disse England. “Realizando o teste em cabelo nós podemos controlar melhor a qualidade de candidatos de
sucesso. Saber que nós podemos manter motoristas potencialmente perigosos fora das estradas é um grande sentimento,”
continua England. “Isto é por que nós acreditamos agora nos benefícios do teste em cabelo para a indústria de transportes.”
Sobre a C.R. England, Inc.: Fundada em 1920 com sede em Salt Lake City, a C.R. England é uma das maiores empresas de
transporte da América do Norte e a maior do mundo em transporte refrigerado. Os serviços da C.R. England incluem serviços de
transporte locais, nacionais e ao México. Serviços adicionais incluem arrendamento, corretagem, LTL/encomendas, engenharia
de cadeia de suprimentos, engenharia de projetos especiais, armazenagem e fornecimento global, onde tem escritórios no sul
da Califórnia e na China. Para mais informações, visite www.crengland.com.
Sobre a Omega Laboratórios - A Omega Laboratórios é uma instalação de alta qualidade proporcionando testes anti-drogas em
cabelo. A Omega possui mais de 6.000 clientes em todo o mundo incluindo empresas, organizações governamentais e
instituições educacionais. A reputação da Omega em realizar testes precisos, rápidos e de ótimo valor custo/benefício,
juntamente com um serviço ao cliente excelente, posicionou a Omega como líder na indústria de testes anti-drogas em cabelo.
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