AFDELING FOR PLEJE OG OMSORG

Befordringsmuligheder i

vordingborg.dk

VORDINGBORG
KOMMUNE

Transport til egen læge eller
nærmeste speciallæge
Hvis du er pensionist og dit helbred gør, at du ikke kan
benytte offentlige transportmidler eller Flextur samt hvis
der ikke er bil i husstanden, kan du blive visiteret til
disse ture samt bestille turen på Kommunes
Kørselskontor tlf. 55 36 25 60. Disse ture er gratis og
skal bestilles senest dagen før inden kl. 12.00 og tidligst
14 dage før. Lang ventetid hos nærmeste speciallæge
giver ikke ret til gratis kørsel til anden speciallæge.
Hvis du mener, at du kan blive godkendt til denne
kørsel, og står i en akut situation, hvor du har behov for
at skulle til læge/speciallæge, kan du ringe til
kørselskontoret på hverdage imellem 7-12.00 og
bestille en kørsel. Hvis du tilsyneladende opfylder
kravene til gratis kørsel, vil dit kørselsbehov blive
betjent midlertidigt, indtil de har foretaget en endelig
afgørelse. Efter telefonvisiteringen vil du modtage et
spørgeskema.
Hvis du ikke bliver godkendt til denne gratis kørsel, har
du mulighed for at få kørselsgodtgørelse. Du skal
aflevere dokumentation for dine besøg hos lægen til
Kørselskontoret, som så sørger for udbetalingen,
svarende til billigste transportmulighed og kun hvis den
overstiger 42 kr. tur/retur.

Få flere oplysninger på Vordingborg kommunens
hjemmeside, ved at skrive
”kørsel til læge/ speciallæge”, i søge feltet.

Transport til sygehus
Hvis dit helbred gør, at du ikke kan benytte offentlige
transportmidler, sørger Region Sjælland for din
befordring eller udbetaler godtgørelse for transport til og
fra sygehuset. Udgiften skal dog overstige 43 kr.
tur/retur for at man er berettiget til godtgørelse.
Regionens Kørselskontor kan kontaktes
på tlf: 70 15 35 15 for at bestille en gratis kørsel. Turen
skal bestilles senest dagen før inden kl. 16, onsdag
senest kl. 12.00 og tidligst 14 dage før. Der er mulighed
for at få ledsager med på turen hvis dette er
nødvendigt. Frit sygehusvalg giver ikke ret til gratis
transport.

Transport til aktivitetscentre
i Vordingborg Kommune.
Kørsel til aktivitetscentrene, koster 267 kr. om måneden
pr.1/1-2020. Kørslen bevilliges af aktivitets
medarbejderne. Denne kørsel kan kun benyttes hvis
man er bruger af aktivitetscentret, ikke til besøg på
centrene m.m.
Rejsekort
Som pensionist eller handicappet, kan du købe et
personligt rejsekort.
Kortet giver mulighed for laveste kundetypepris.
Giver adgang til online selvbetjening, tank-op, og
spærring. Kortet kan kun bruges af indehaveren.
Du indbetaler minimum 100kr. (til at rejse for) ved
bestilling af dit rejsekort.
Rejsekortet er gyldigt i 5 år.
Rejsekortet koster 50 kr.
Bestil kortet hos DOT kundecenter tlf.: 70 11 33 33 eller
på www.rejsekort.dk.

Flextur
Hvis du vil besøge familie og venner, eller til træning
eller andet, kan du ringe til Flextrafik, tlf. 70 26 27 27
alle dage mellem kl:8-18. Du bliver hentet ved
kantstenen, og skal selv kunne komme ind og ud af
bilen. Hvis turen bestilles på nettet eller på Movias app.
får du 10% rabat.
Turen skal bestilles senest 2 timer før, og tidligst 14
dage før. Du kan blive kørt alle ugens dage fra kl. 623.00.
Interne ture i området Vordingborg, Nyråd, Ørslev,
Kastrup, Neder- Vindinge og Ore er prisen 48 kr. for 10
km, og derefter 6 kr. pr. km. Øvrige ture internt i
Vordingborg kommune 24 kr. for 10 km. Og 6 kr. pr. km.
Hvis du kører ud af Vordingborg kommune, oplyses
prisen ved bestilling af turen. Husk at den kommune
man kører til også skal have flextrafik, ellers kan man
ikke få en hjem kørsel med flextur.
Priserne for flextur er forskellige fra kommune til
kommune, se mere på www.moviatrafik.dk

Handicapkørsel (Flexhandicap)
Hvis du er så bevægelseshæmmet at du har fået
visiteret et hjælpemiddel igennem kommunen, der gør,
at du ikke kan benytte almene transportmidler, eller hvis
du er blind eller stærkt svagsynet, kan du udfylde et
ansøgningsskema til handicapkørsel, som du får
udleveret i Borgerservice eller via kommunens
hjemmeside. Hvis du godkendes, kan du bestille dine
ture hos Flextrafik tlf.: 70 26 27 27, alle dage mellem 818. Du kan også bestille på internettet med dit
kundenummer og pinkode.
Der betales 300 kr. om året for at være medlem.
Medlemskabet betyder, at du får tildelt 104 ture om
året.
Medlem pr.

Medlemsgebyr

Antal ture

1. januar
1. februar
1. marts
1. april
1. maj
1. juni
1. juli
1. august
1. september
1. oktober
1. november
1. december

300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25

104
96
88
78
70
62
52
44
36
26
18
10

Flextrafik hjælper gerne med at arrangere en rejse fra
dør til dør til f.eks Jylland, Fyn og Bornholm. Du vil blive
kørt til en handicapvenlig togstation, hvor DSB’s
personale hjælper dig ind i toget. Når du er fremme ved
ankomststationen, bliver du hjulpet af toget. Flextrafik
kører dig til dit bestemmelsessted. Ud over prisen for
turen med flextrafik, skal du selv betale for togbilletten.
Turen skal være bestilt senest 5 hverdage før.
Der er liftbus til rådighed.
Ledsagere koster 50% af turens pris.
Kørslen koster 24 kr. for de første 5 km, herefter 2,40
kr. for de næste 35 km. Køres der over 40 km. er prisen
1,20 kr. pr. km.
Få flere oplysninger på moviatrafik.dk/flexkunde.

Skolebussen
Fra 1/1-2020 kan skolebussen bruges af alle.
Skolebørn og studerende har fortrinsret. Så hvis bussen
er fuld må alle uden skolebuskort vige pladsen. Bussen
er gratis og køretiderne kan ses på Vordingborg
kommunes hjemmeside.
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Afdeling for Pleje og Omsorg
Det Forebyggende Team
Storegade 56
4780 Stege

Telefon 55 36 29 40
hverdage kl. 08.00 - 09.00
Send sikker mail, via.
Vordingborg kommunes
hjemmeside. Vælg
forebyggende hjemmebesøg,
tryk på linket: ”send os en
sikker mail”, til højre på siden.

