
Nokļūšana no punkta 
A uz punktu B

9. gadījuma izpēte — no Whittlesey uz slimnīcu 
Peterborough City Hospital, iekāpjot no Rivergate 

autobusu pieturas (Rivergate Bus Stop) 

Fenland District Council, Fenland Hall, County Road, March, Cambridgeshire, PE15 8NQ

Būtiski braucieni bez auto

6. Informācija par autobusu kustības sarakstu

Papildinformāciju par autobusu kustības sarakstiem varat uzzināt šeit:

• www.traveline.info                       08712 002 233
• www.fenland.gov.uk/transport     01354 65 4321
• www.cambridgeshire.gov.uk        

7.  Papildinformāciju par autobusu kustības sarakstiem varat uzzināt šeit:

1. gadījuma izpēte —  transporta līdzekļu kombinēšana sociālās aprūpes iestāžu 
un slimnīcu apmeklējumiem.

2. gadījuma izpēte —  braucieni iepirkties personai ar kustību traucējumiem un 
redzes un dzirdes traucējumiem.

3. gadījuma izpēte —  privātie, iepirkšanās un slimnīcas apmeklējumu braucieni 
personām, kurām ir kustību traucējumi un ir nepieciešama 
palīdzība

4. gadījuma izpēte —  slimnīcu apmeklējumi personām ratiņkrēslā, kuras 
pārvietojas kopā ar skābekļa balonu.

5. gadījuma izpēte —  transports jauniešiem izglītības vajadzībām pēc 16 gadu 
sasniegšanas.

6. gadījuma izpēte —  vizītes uz slimnīcu Hinchingbrooke Hospital. 
7. gadījuma izpēte — došanās uz darbu no March uz Wisbech.
8. gadījuma izpēte — vilciena karte ģimenei (Family Railcard)
9. gadījuma izpēte —  no Whittlesey uz slimnīcu Peterborough City Hospital, 

iekāpjot no Rivergate autobusu pieturas.

Visas gadījumu izpētes varat saņemt mūsu vietējos informācijas punktos  
Fenland @ your service, vietējā bibliotēkā vai pie sava ģimenes ārsta.  
Varat tās arī lejupielādēt vietnē www.fenland.gov.uk/transport.

Latvian



Šī brošūra ir daļa no vairākām gadījumu izpētēm, kas veiktas, lai sniegtu 
informāciju par dažādām situācijām saistībā ar transportu.

Šajā gadījuma izpētē īpaša uzmanība tika vērsta uz autobusa braucieniem 
no Whittlesey uz slimnīcu Peterborough City Hospital, iekāpjot no autobusu 
pieturas, kas atrodas Rivergate tirdzniecības centrā (Rivergate Shopping Centre). 
Šo gadījuma izpēti var izmantot arī nokļūšanai uz darba vietu, kas atrodas 
Peterborough pilsētā.

1. Iepazīstieties ar J. kundzi

J. kundze dzīvo Whittlesey pilsētā, un viņai regulāri ir jādodas uz slimnīcu 
Peterborough City Hospital, lai veiktu medicīniskas procedūras. J. kundze 
raizējas par to, kā intensīvi noslogotajā Queensgate autoostā atrast vietu, kur 
pārsēsties pareizajā autobusā. No draugiem viņa ir uzzinājusi, ka var izkāpt 
autobusu pieturā pirms autoostas — Rivergate tirdzniecības centra pieturā — un 
no turienes pārsēsties autobusā, kas aizvedīs tieši uz slimnīcu. J. kundze pati 
var vadīt automašīnu, bet viņa labprātāk pārvietojas ar sabiedrisko transportu, jo 
auto novietošana pie slimnīcas mēdz radīt sarežģījumus.  

2. J. kundzes vajadzību izprašana

J. kundzei ir šādas konkrētas transporta vajadzības un grūtības:

• jāierodas uz vizītēm agri no rīta;
• jāpārsēžas citā autobusā, neejot uz citu autobusa pieturu;
• nav vēlams atrasties lielos ļaužu pūļos, jo tas viņu mulsina.
 

3. Pieejamās autobusa iespējas

Braucot no Whittlesey autobusa pieturas, arī Rivergate tirdzniecības centrā (pretī 
T K Max), Bourges Boulevard, ir autobusa pietura, kur var pārsēsties autobusā, 
kas dodas tieši uz slimnīcu Peterborough City Hospital. Tādējādi J. kundzei nav 
jādodas uz pārpildīto autoostu, lai pārsēstos nepieciešamajā autobusā.

4.  Autobusa maršruti no Whittlesey (Queen Street) uz Rivergate 
tirdzniecības centru, Whittlesey

Uz Peterborough kursē 3 regulāri autobusu maršruti.

Service 31  no pirmdienas līdz sestdienai ar regulāriem intervāliem kursē 
visu dienu. Nekursē svētdienās un brīvdienās.

Service 33  visu dienu kursē ar pusstundas vai stundas intervāliem.  
Aptuveni reizi stundā kursē arī svētdienās.

Service 701  no pirmdienas līdz sestdienai kursē aptuveni reizi stundā. 
Nekursē svētdienās un brīvdienās.

 

5.  Autobusu maršruti no Rivergate tirdzniecības centra uz slimnīcu 
Peterborough City Hospital

No Rivergate tirdzniecības centra autobusu pieturas J. kundzei ir šādas iespējas: 

Citi 3  no pirmdienas līdz sestdienai kursē ik pēc 10 minūtēm 
un svētdienās kursē ik pēc 30 minūtēm; vai

Citi 4  no pirmdienas līdz sestdienai kursē ik pēc 20 minūtēm 
un svētdienās kursē reizi stundā.

        Rivergate autobusu pietura braukšanai uz 
slimnīcu Peterborough City Hospital

Kad J. kundze ir beigusies vizīte slimnīcā, pie slimnīcas ieejas viņa var iekāpt Citi 3 
vai Citi 4 maršruta autobusā

 

        Autobusu pietura pie slimnīcas 
Peterborough City Hospital

Braucot ar šī maršruta autobusu, J. kundzei ir jāizkāpj Rivergate tirdzniecības centra 
pieturā, kur viņa var pārsēsties autobusā atpakaļ uz Whittlesey.

 

        Rivergate autobusu pietura braukšanai 
atpakaļ uz Whittlesey


