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NY!! Nyhedsmail fredag den 10. marts 2017.

Kære Operatører.

Køreordrer
Husk altid at læse hele køreordren igennem – der kan stå vigtige beskeder i bemærkningsfeltet.
Et eksempel derpå kan være, at der skal medbringes transportstol til afdelingen – og så er det da ærgerligt at skulle
gå ned i vognen efter den, fordi
hele køreordren ikke er blevet læst.
Bemærk at alle transportstole i vognene, skal være forsynet med fodstøtter.

De københavnske genoptræningscentre.
Bemærk at alle turene til disse genoptræningscentre, er kommunalt visiteret kørsel. Og derfor skal alle borgere, som
køres dertil hentes og følges
helt ind i venteværelset.
Og som ved alle andre kørsler, er det vigtigt at trafikstyringen bliver kontaktet hvis der opstår forsinkelser, så de kan
give beskeden videre.

Helligdage og åbningstider.
Ændring af åbningstider på garantivognløb og nedlukning af variable vognløb kan tidligst indsendes til
vognmand@moviatrafik.dk 14 dage før den pågældende dag.
Husk at du så vidt det er muligt selv skal ændre åbningstiderne i Vognmandsportalen.

Herlev Hospital
Den 3. marts blev Hovedindgangen på Herlev Hospital lukket og indgang 102 eller 51 skal benyttes i stedet. Du kan
se i køreordren, hvilken indgang du skal benytte.
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Privat-rejser og OST
Husk at Privat-rejser på vogne som kører med en OST tilladelse, kun må foregå til/fra hjemzonen og til/fra
værksted.
Privat-rejser som benyttes til at ”fiske” ture med og flytte hjemzone med, vil blive slettet uden varsel af
Movia.

Mobil telefoni.
Da vi desværre modtager flere og flere klager fra kunder, som oplever at chaufføren fører private telefonsamtaler og
sender SMS
på sin telefon under kørslen, skal vi hermed gøre alle opmærksom på, at dette ikke er tilladt , når der er kunder i
vognen.
Det er kun tilladt at ringe til sin vognmand og trafikstyringen, og kun håndfri.

OBS!
Alle nyheder kan også løbende læses på www.VoresFlex.dk – det er vigtigt at du som kontrakthaver sørger for, at
alle dine chauffører bliver tilmeldt sitet,
da ”Nyhedsmailen” forsvinder på et tidspunkt.
Har du mistet din kode, kan du skrive til voresflex@moviatrafik.dk
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Denne nyhedsmail kan også læses på: https://movia-vogn.flexdanmark.dk under ”Bestilling og Manualer”.
Med venlig hilsen
Operatør og Kvalitet.
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