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Operatører
Nyhedsmail fredag den 17. april 2015.

Kære Operatører.

FG5 og FV5
Sidste frist for at afgive tilbud på FG5 er den 27. april 2015 kl. 12.00 og for FV5 er det den 8. maj 2015 kl. 12.00.

St. Bededag – fredag den 1. maj.
Husk at til- og afmelde vogne til St. Bededag, samt at få slettet eventuelle privatrejser, som ikke skal benyttes
-enten via Vognmandsportalen eller vognmand@moviatrafik.dk

Hovedindgangen på Næstved Sygehus.
På grund af træk, beder Informationen på sygehuset chaufførerne om at benytte svingdøren. Handicapdøren bør
kun benyttes,
ifølge med en kørestolsbruger eller lignende.

Autostole
Vi opfordrer hermed alle operatører til at sikre, at chaufførerne er undervist i, at spænde vognenes egne autostole
forsvarligt fast,
når disse skal benyttes til kørsel med børn. Det er afgørende for Movia, at kunderne føler sig trygge.
Ligeledes beder vi Jer om tjekke, at der er 4 selepuder i vognene, hvis der er budt ind med selepuder.
Er der ændringer, send en mail til operatorer@moviatrafik.dk

Indgang 51 – Slagelse Sygehus.
Bemærk, at det ikke er tilladt at parkere på de reserverede pladser til DPE ved indgang 51 på Slagelse Sygehus
imellem
kl. 13.00-17.00.

Efterlysning:
Dialysen i Nykøbing Falster efterlyser en af deres kørestole.
De mener, at den er blevet forbyttet med en af vores vognes transportstole.
Så kører du rundt med en kørestol i vognen, som er markeret med ”Dialysen” på stoleryggen, skal den ombyttes
snarest muligt.

Kvalitetsopfølgning
Da vi ofte i forbindelse med vores kvalitetsopfølgning, møder chauffører, som ikke er korrekt uniformeret jf. jeres
indsendte uniforms regulativ, beder vi jer om at stramme op på dette. Det er vigtigt, at man kan se og genkende chaufføren, og
samtidig
giver det en vis tryghed hos kunderne.
Denne nyhedsmail kan også læses på https://movia-vogn.bektra.dk/ under ”Bestilling og Manualer”.
God weekend til Jer alle.

Med venlig hilsen
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E-mail: hko@moviatrafik.dk

[Side #]

