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Kære Operatører.
Julekørslen er udført – næsten uden problemer, og vil hermed rose Jer alle for et meget flot stykke arbejde!
Den endelige betaling kan nu ses i vognmandsportalen.

DOT – Din Offentlige Transport
Den 7. januar 2015 fik passagererne på Sjælland én fælles indgang til den offentlige transport, nemlig DOT –Din
Offentlige Transport.
Det er vigtigt at alle chauffører, som kører for Movia Flextrafik, kan informere om DOT, såfremt der er kunder, som
stiller spørgsmål dertil.
Læs mere på
http://www.mynewsdesk.com/dk/trafikselskabet-movia/pressreleases/en-faelles-indgang-til-offentlig-transportpaa-sjaelland-1103612?utm_campaign=send_list&utm_medium=email&utm_source=sendgrid
og på
http://dinoffentligetransport.dk/
Og se filmen:
http://youtu.be/x9Gp6h4KjcM
Bemærk! Al kørsel under Flextrafik hører stadigvæk ind under Movia, og alle kunder i Movia Flextrafik skal derfor
benytte de samme telefonnumre som hidtil.
Det er også stadig på www.moviatrafik.dk at kunderne finder information om Movia Flextrafik.
Vedhæftet er også en plakat, som I meget gerne må hænge op, så chaufførerne ser den.

Høflig henstilling til chaufførerne
På opfordring fra adskillige sygehuse, henstiller vi til, at der altid køres stille og roligt med hensyntagen til andre
bilister/patienter
på sygehusenes arealer. Al parkering skal ske i båsene, og må ikke ske på steder, som kun er beregnet til
udrykningskøretøjer.
Yderligere må der kun parkeres på Movia Flextrafiks parkeringspladser, såfremt man har ærinde på sygehuset.
Pladserne er ikke
beregnet til holdeplads, når chaufføren holder pause mm.

Transportstol.
Husk at alle liftvogne skal være udstyret med transportstol.
Hvis der på en ordre står: KØRESTOL + TRANSPORTSTOL betyder det at borgeren skal sidde i stolen under hele
turen.
Hvis der på en ordre står: INTET HJÆLPEMIDDEL + TRANSPORTSTOL betyder det at borgeren skal benytte stolen til
og fra vognen, og derefter sættes på et ledigt sæde.

Ledsager på turen.
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Husk at kontakte Trafikstyringen, hvis en patient ønsker at få en ledsager med på turen, hvis det ikke er
bestilt i forvejen. Ring til Trafikstyringen inden
du tager ledsageren med, i tilfælde af, at der kan ikke gives tilladelse. I øvrigt skal Trafikstyringen ALTID
kontaktes ved forsinkelser, afvigelser i bestillingen,
forgæves kørsler mm.
Denne nyhedsmail kan også læses på https://movia-vogn.bektra.dk/ under Bestilling og Manualer.
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