
4. Transporta iespējas, kas atbilst klienta vajadzībām

Braukšana ar autobusu ir vispiemērotākā iespēja M. jaunkundzei, jo:
•  dienas laikā ir augsts reisu skaits, kas nodrošina elastīgu pārvietošanos;
•  ir jāiegādājas tikai viena biļete visam braucienam, ja tiek izmantots 46. maršruts;
•  var savienot ar QE2 no Kings Lynn autoostas ar 10., x8. un 48. maršrutu;
•  var arī pavadīt laiku Kings Lynn pilsētas centrā, ja vēlas.

Braucienu piemēri: (norādīti 2015. gada decembrī noteiktie piemēri)
X1 atiet no Wisbech Horsefair autoostas plkst. 06.45 un pienāk Kings Lynn 
autoostā plkst. 07.16, kur var braukt ar 10. autobusu plkst. 07.30, lai ierastos 
QE2 slimnīcā plkst. 07.41 vai:
46. maršruts atiet no Wisbech Horsefair autoostas plkst. 06.55 un pienāk Kings 
Lynn autoostā plkst. 07.39, kur var braukt ar X8 plkst. 07.45, lai ierastos QE2 
slimnīcā plkst. 07.56 *Šim braucienam varat izmantot Stagecoach tranzīta biļeti

5. Informācija par autobusu kursēšanas laiku grafiku un biļetēm

Jūs varat atrast sīkāku informāciju par autobusu laikiem un biļetēm šeit:
• www.travelinesoutheast.org.uk 0871 200 2233
• www.cambridgeshire.gov.uk/info/20017/buses
• www.norfolkgreen.co.uk vai www.stagecoachbus.com 01553 776980
• www.firstgroup.com/norfolk-suffolk 0345 602 0121

6. Citas transporta iespējas

Lai uzzinātu par citām transporta iespējām, kas pieejamas Fenland apgabalā, varat 
skatīt Fenland transporta katalogu (Fenland Transport Directory) Fenland apgabala 
padomesl vietnē www.fenland.gov.uk/transport. Kataloga drukātie eksemplāri ir 
pieejami arī jebkurā veikalā Fenland @ your service.

Nokļūšana no punkta
A uz punktu B

12. gadījuma izpēte — no Wisbech uz Kings Lynn 
pilsētas Queen Elizabeth slimnīcu (QE2)

Būtiski braucieni bez auto

Latvian



Iespējas Komentāri

X1 Excel autobusu maršruts •  Šis maršruts iet no Horsefair autoostas uz 
Kings Lynn autoostu

•  Brauciena laiks no autoostas uz autoostu ir 
31 minūte

•  Ir pieejami dažādi braucienu laiki no 06.45 
līdz 22.10

•  Ik pēc 10 minūtēm var pārsēsties pakalpojumu 
sniedzējs Stagecoach pilsētas Norfolk 
maršruta autobusā starp Kings Lynn autoostu 
un slimnīcu QE2 slimnīcu (10., x8. un 48. 
maršruts)

•  Būtu nepieciešams iegādāties biļeti braucienam 
uz Kings Lynn autoostu un citu biļeti 
braucienam no Kings Lynn autoostas uz QE2 
slimnīcu

Taksometrs •  Var pārvadāt uz slimnīcas apmeklējumiem 
jebkurā dienas laikā

•  Var no mājām doties tieši uz slimnīcu
•  Var izrādīties ļoti dārgi veicamā attāluma dēļ, 

salīdzinot ar citām transporta iespējām
•  Grūti noorganizēt braucienu atpakaļ, jo nav 

iespējams paredzēt slimnīcas apmeklējuma/
gaidīšanas laiku

Brauciena izsaukšana  
(Dial a Ride)

•  Šis pakalpojums darbojas tikai reizi mēnesī no 
Wisbech uz Kings Lynn pilsētas QE2 slimnīcu

•  M. jaunkundze neatbilst šī transporta  
kritērijiem

Kopienas auto shēma 
(Community Car Scheme)

•  M. jaunkundze neatbilst šim veidam, jo viņai ir 
pieejamas citas pārvietošanās iespējas

•  Autovadītājs paliek uz vietas gatavs 
atpakaļceļam

Nacionālā veselības dienesta 
transports (NHS Transport)

•  Šo transportu organizē NHS, jūsu ģimenes 
ārsts var sniegt vairāk informācijas par šo veidu

•  M. jaunkundze neatbilst kvalifikācijas  
kritērijiem

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

Šajā gadījuma izpētē ir aprakstīts autobusa brauciens no Wisbech uz Kings Lynn 
pilsētas Queen Elizabeth slimnīcu (QE2). Šo gadījuma izpēti var izmantot arī, lai 
nokļūtu uz darbu Kings Lynn pilsētā.

1. Iepazīstieties ar M. jaunkundzi

M. jaunkundze dzīvo Wisbech pilsētā, un viņai ir regulāri jādodas uz Kings Lynn 
pilsētas QE2 slimnīcu, lai saņemtu medicīnisko ārstēšanu. Viņai nav automašīnas, 
un, lai gan draugi un ģimenes locekļi ir dažkārt piedāvājuši viņu aizvest, tie ne 
vienmēr ir pieejami uz katra slimnīcas apmeklējuma laiku.

2. M. jaunkundzes vajadzību izprašana

M. jaunkundzei ir šādas konkrētas transporta vajadzības un grūtības:
•  spēt nokļūt uz slimnīcas apmeklējumiem dažādos laikos visas dienas garumā;
•  elastīgi atgriešanās laiki, jo slimnīcas apmeklējumu ilgums vai gaidīšanas laiks 

var būt neparedzams.

3. Pašreizējās transporta iespējas M. jaunkundzei

M. jaunkundzes konkrētās problēmas attiecībā uz katru transporta iespēju.
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Pakalpojumu sniedzēja 
Stagecoach 46. autobusu 
maršruts pilsētā Norfolk

•  Šis maršruts iet no Horsefair autoostas 
uz Kings Lynn autoostu

•  Brauciena laiks no autoostas uz autoostu 
ir 49 minūtes

•  Ir pieejami dažādi braucienu laiki no 06.55 
līdz 17.50

•  Ik pēc 10 minūtēm var pārsēsties pakalpojumu 
sniedzēja Stagecoach pilsētas Norfolk maršruta 
autobusā starp Kings Lynn autoostu un QE2 
slimnīcu (10., x8. un 48. maršruts)

•  Pakalpojumu sniedzējs Stagecoach pilsētā 
Norfolk piedāvā tranzīta biļetes iespēju, kas 
nozīmē, ka ir nepieciešama tikai viena autobusa 
biļete visam ceļojumam.


