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Svarbiausios kelionės be automobilio

6. Autobusų tvarkaraščio informacija

Daugiau informacijos apie autobusų tvarkaraščius galite rasti toliau nurodytuose 
šaltiniuose:

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

7. Atvejų tyrimai šioje serijoje

1 atvejo tyrimas –  socialinei rūpybai ir apsilankymams ligoninėje skirto 
transporto suderinimas.

2 atvejo tyrimas –  apsipirkimo kelionės žmonėms, kurie turi judėjimo sunkumų 
ir regos bei klausos sutrikimų.

3 atvejo tyrimas –  socialinės bei apsipirkimo kelionės ir apsilankymai ligoninėje 
žmonėms, kuriems sunku judėti ir reikia pagalbos.

4 atvejo tyrimas –  neįgaliojo vežimėliu besinaudojančio žmogaus, kuriam 
keliaujant reikalingas deguonis, apsilankymai ligoninėje.

5 atvejo tyrimas –  jaunas žmogus, keliaujantis į vyresnių nei 16 metų amžiaus 
asmenų mokymo įstaigą.

6 atvejo tyrimas –  apsilankymai pas gydytojus ligoninėje 
Hinchingbrooke Hospital. 

7 atvejo tyrimas – kelionė į darbą iš March į Wisbech.
8 atvejo tyrimas – šeimos geležinkelio kortelė (Family Railcard).
9 atvejo tyrimas –  kelionė iš Whittlesey į Peterborough City Hospital, 

naudojantis Rivergate autobusų stotele.

Visus atvejų tyrimus galite gauti mūsų vietinėje Fenland @ your service 
parduotuvėje, vietinėje bibliotekoje arba Jūsų bendrosios praktikos gydytojo 
kabinete. Arba galite juos atsisiųsti iš www.fenland.gov.uk/transport.

Lithuanian

Kelionė iš taško 
A į tašką B

9 atvejo tyrimas – kelionė iš Whittlesey  
į Peterborough City Hospital, naudojantis Rivergate 

autobusų stotele (Rivergate Bus Stop)



Šiame lankstinuke pateikiamas vienas atvejo tyrimas iš kelių atvejų  
tyrimų serijos, kuria siekiama informuoti apie įvairias su transportu 
susijusias situacijas.

Šiame atvejo tyrime dėmesys skiriamas kelionei autobusu iš Whittlesey 
į Peterborough City Hospital, naudojantis autobuso stotele, esančia Rivergate 
prekybos centre. Šis atvejo tyrimas taip pat gali būti pritaikytas važiuojant į darbą 
Peterborough.

1. Ponios J pristatymas

Ponia J yra moteris, gyvenanti Whittlesey, kuriai reikia važiuoti į Peterborough 
City Hospital dėl reguliaraus gydymosi. Ponia J nerimauja, kad neras, kur 
persėsti į reikiamą autobusą judrioje Queensgate autobusų stotyje. Draugė 
jai pasakė, kad ji gali išlipti autobusų stotelėje prieš autobusų stotį, esančioje 
Rivergate prekybos cente ir įsėsti į autobusą, kuris iš ten nuveš į ligoninę. 
Ponia J gali vairuoti, tačiau teikia pirmenybę viešajam transportui, nes ji kartais 
susiduria su sunkumais statant automobilį ligoninės stovėjimo aikštelėje. 

2. Ponios J poreikių supratimas

Ponios J konkretūs transporto poreikiai ir iššūkiai yra:

• Galimybė atvykti į ankstyvus rytinius susitikimus
• Persėsti į kitą autobusą, neinant į kitą autobusų stotelę
• Nebūti didelėse, žmonių pilnose vietose, kurios jai atrodo painios

3. Galimi autobusų variantai

Keliaujant iš Whittlesey autobusų stotelės, esančios Rivergate prekybos centre 
(priešais „T K Max“), Bourges Boulevard taip pat yra autobusų stotelė, kurioje 
galima įlipti į tiesioginį autobusą, važiuojantį į Peterborough City Hospital. Dėl to 
nereikia eiti į judrią autobusų stotį, norint persėsti į kitą autobusą.  

4.  Autobusai iš Whittlesey (Queen Street) į Rivergate prekybos 
centrą (Whittlesey)

Yra 3 reguliarūs autobusų maršrutai į Peterborough.

Service 31  važiuoja reguliariai visą dieną nuo pirmadienio iki šeštadienio. 
Nevažiuoja sekmadieniais ir švenčių dienomis.

Service 33  važiuoja kas pusvalandį arba kas valandą visą dieną. Taip pat 
važiuoja maždaug kas valandą sekmadieniais.

Service 701  važiuoja nuo pirmadienio iki šeštadienio maždaug kas valandą. 
Nevažiuoja sekmadieniais ir švenčių dienomis.

5.  Autobusai iš Rivergate prekybos centro į Peterborough City Hospital

Iš Rivergate prekybos centro autobusų stotelės ponia J važiuos vienu iš šių 
autobusų:

Citi 3  kuris važiuoja kas 10 minučių nuo pirmadienio iki šeštadienio  
ir kas 30 minučių sekmadieniais, arba

Citi 4  kuris važiuoja kas 20 minučių nuo pirmadienio iki šeštadienio  
ir kas valandą sekmadieniais.

Rivergate autobusų stotelė kelionei 
į Peterborough City Hospital

Kai ponia J baigs apsilankymą ligoninėje, ji galės įsėsti į  Citi 3 arba Citi 4 
autobusus prie ligoninės įėjimo.

 

Autobusų stotelė, esanti šalia 
Peterborough City Hospital

Šis autobusas nuveš ponią J į Rivergate prekybos centrą, kur ji galės persėsti 
į autobusą, vežantį atgal į Whittlesey.

 

Rivergate autobusų stotelė 
kelionei atgal į Whittlesey


