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Kære Operatører.

Afregningskurser.
Der er stadigvæk ledige pladser på vores afregningskurser for kontrakthavere:
• Torsdag den 12. november fra kl. 09.00-12.00
• Tirsdag den 17. november fra kl. 09.00-12.00
Tilmelding til operatorer@moviatrafik.dk

Krav til profilbeklædning/uniform
Jf. udbudsbetingelserne 6.4. skal alle chauffører, der udfører kørsel for Movia skal være velsoignerede og
præsentable, samt bære et chaufføridentitetskort med
Flextrafiks logo, som udleveres af Movia, medmindre at Flextrafiks logo er på uniformen.
Chauffører skal være i klædt den af Movia godkendte profilbeklædning/uniform i tjenesten. Operatøren har pligt til
at sikre sig, at chaufføren senest 4 uger efter
ansættelse er iført beklædning, der overholder følgende krav:
• Ensfarvet skjorte eller polo med krave
• Mørke lange ensfarvede benklæder/knælang nederdel – ikke joggingbukser
• Mørke ensfarvet lukkede sko
• Mørk ensfarvet jakke
• Anvendes kasket eller anden hovedbeklædning, skal den være ensfarvet og reklamefri. Kasketskygge skal være
fremadvendt
Operatørens firmanavn/logo skal tydeligt fremgå i profilbeklædningen/uniformen og evt. reklame må ikke være
større end firmanavnet/logoet.
Vi vil i forbindelse med vores kvalitetsopfølgning være specielt opmærksomme på, at ovenstående krav til
uniformering overholdes.

Ombygning på Glostrup Hospital
Fra mandag den 2. november og frem til den 23. december 2015, vil Indgang 3 blive lukket ned på grund af
ombygning.
Afsætning og afhentning af patienter skal i den periode ske via Indgang 2.
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Psykiatrien i Slagelse.
Psykiatrien Slagelse i netop blevet indviet, og for at komme dertil skal chaufføren køre ind via Fælledvej, forbi
Hovedindgang 11 og 13
og hen til nummer 6.
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Sygehusoversigter
Vedlagt i denne mail er de senest opdaterede oversigter over sygehusene i Næstved, Holbæk, Ringsted og Slagelse

Facaderenovering Fælledvej 5
På grund af facaderenovering ved Fælledvej 5 i Slagelse, skal patienterne via Indgang 32, Ingemannsvej 32.
Renoveringen vil vare frem til januar/februar 2016.

Kontakt til chaufføren.
Trafikstyringen oplever alt for ofte, at man ikke kan komme i kontakt med chaufføren. Det er yderst vigtigt, at
chaufføren hele tiden har sin mobil i nærheden.
Det er trafikstyringens eneste mulighed for at give en vigtig information til chaufføren. Har chaufføren trykket ”Ring
venligst” er det en god idé at chaufføren
ikke foretager opkald indtil trafikstyringen har ringet.

Næste tur
Husk at du ikke kan ringe til trafikstyringen og få oplyst, hvornår din næste tur er. Har du adgang til
vognmandsportalen, kan du se det dér. Men har du ikke
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adgang, skal du kontakte din vognmand for oplysninger om kommende ture på vognløbet.

Køretider
Køretiderne er blevet opdateret i systemet i perioden den 13. -15. oktober. Dette er sket på baggrund af
indberetninger fra Jer, samt vores egne observationer.
Vi vil løbende justere køretiderne, så der tages højde for de ændringer, der sker ude på vejene.

Visitation
Vi oplever i øjeblikket, at kommunerne henviser borgerne til at benytte Flextur ordningen, fordi det ikke er muligt
for borgeren at blive visiteret til kørsel hos
kommunen. Efterfølgende er kommunerne blevet ringet op af borgere, som mener at de er berettiget til kørsel i
igennem kommunen, fordi at det har de fået
at vide af chaufføren. Vi henstiller derfor til, at chaufføren ikke blander sig i, hvordan de enkelte borgere visiteres.
Venligst sørg for at denne nyhedsmail bliver tilgængelig for alle chauffører. Nyhedsmailen kan læses her
https://movia-vogn.bektra.dk/ under ”Bestilling og Manualer.”

Med venlig hilsen
Helle Espersen
Operatør og kvalitetsassistent
Flextrafik Drift og Udvikling, Trafik og Plan.
Direkte +45 36 13 19 89
E-mail: hko@moviatrafik.dk
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