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Klar besked om erhvervsbetinget virussmitte A5 folder 4 sidet 20062014.pdf; Klar
besked om god hygiejnepraksis A5 4 sidet folder 20062014.pdf

Kære Operatører.

FX1 - udbud
Husk at det er på mandag den 15. juni kl. 12.00 , det er sidste frist for at afgive tilbud på FX1.
FX1 kan ses her: https://www.ethics.dk/asp4/tender/movia_1601_20150413.nsf

Virussmitte og god hygiejnepraksis
De nyeste foldere, som omhandler ”Klar besked om erhvervsbetinget virussmitte” og ”Klar besked om god
Hygiejnepraksis” er vedhæftet denne mail,
og kan også læses på https://movia-vogn.bektra.dk/ under ”Bestilling Og Manualer”.

Afregningskurser
Vi har planlagt et afregningskursus.
Kursuset afholdes den 25. juni 2015 fra kl. 09.00-12.00 hos Movia, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby.
Tilmelding skal ske til operatorer@moviatrafik.dk
Der er et begrænset antal pladser.

Ny ordre
Husk at trykke ”Ny Ordre” når du ankommer til adressen, inden du forlader vognen for at afhente/afsætte kunden.
Ved flere stop i området, skal du trykke ”Ny Ordre”
indtil du får at vide, at du skal forlade stedet. (Oftest ved sygehusene)
Er du på Hvidovre Hospital skal du trykke ”Ny Ordre” inden du kører ned i kælderen.
Hvis der ikke trykkes korrekt, vil systemet vise, at du er forsinket, og du vil blive ringet unødigt op af trafikstyringen,
eller du kan risikere at ture flyttes fra dit vognløb
til andre vogne.

Lukning af vognløb
Husk at indlægning af privatrejser, nedlukning af vognløb og ændring af vognløbenes åbningstider skal ske via
vognmandsportalen eller til vognmand@moviatrafik.dk
senest kl. 14.00 dagen før.
Man kan i nødstilfælde, kontakte trafikstyringen indtil kl. 16.00. Ringes der senere end kl. 16.00 vil vogne kun blive
lukket hvis der er opstået sygdom hos chaufføren,
akut nedbrud af vognen, eller hvis der ikke ligger planlagte ture på vognen indenfor de næste 4 timer.
Venligst sørg for at alle chauffører får adgang til denne nyhedsmail, som også kan læses på https://moviavogn.bektra.dk/ under ”Bestilling Og Manualer”.

Med venlig hilsen
Helle Espersen
Operatør og kvalitetsassistent
Flextrafik Drift og Udvikling, Trafik og Plan.
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