Handicapkørsel
tlf. 70 26 27 27 tast 2 dernæst tast 1
Man kan søge om bevillig af Handicapkørsel:


Når man er svært bevægelseshæmmet og ikke kan benytte
offentlige transportmidler



Når man bruger kørestol eller andet ganghjælpemiddel



Når man er blind eller stærkt svagtseende

Ansøgningsskema rekvireres på www.moviatrafik.dk - flextrafik
handicapkørsel - eller ved henvendelse til Holbæk kommune tlf.
72 36 36 36
Det udfyldte ansøgningsskema sendes til:
Holbæk Kommune
Sagsbehandlende terapeuter
0899 Kommuneservice
Hvis kommunen bevilliger kørselsordningen, videresendes det
til Flextrafik, hvorfra du får velkomstbrev og yderligere information
om kørselsordningen.

Rejsekort til Pensionister:

Man skal ved bestilling af Pensionist-rejsekort henvende sig i
kiosken på Holbæk station – medbringende et billede og sit
sygesikringsbevis. Er man under 65 år skal man medbringe en
pensionserklæring fra kommunen, som ikke må være over en
måned gammel. Rejsekortet kan også bestilles på
www.rejsekort.dk

Udarbejdet af Sundhedsvejlederne
Holbæk Kommune

Bestilling af gratis kørsel
For al Kørsel til sygehus eller egen læge gælder det:

Kørselsordning for alle - (taxa)

” Kan du selv, skal du selv”

Flextrafik er for alle uanset alder og helbred

Hvis man skal til egen læge eller nærmeste speciallæge

For at benytte den åbne kørselsordning, skal kørslen ske mellem to
adresser i de kommuner der er med i ordningen. (spørg ved bestilling)

er pensionist og på grund af sygdom, ikke er i stand til selv at transportere sig eller tage offentlig transport - kan der tilbydes gratis kørsel via
kommunen.
Bestilling af kørsel til læge tlf. 72 36 36 36

Hvis man skal:
•

til behandling på offentligt sygehus

•

opereres for grå stær hos speciallæge

•

have høreapparater på sygehus i regionen

Er man berettiget til gratis kørsel hvis:
•

man har brug for en liggende transport eller særligt sygekøretøj

•

hvis man er pensionist og af helbredsmæssige årsager ikke kan
klare befordring med offentlige transportmidler

•

hvis man mellem bopæl og sygehus har mere end 50 km og af
helbredsmæssige årsager ikke kan klare befordring med offentlige transportmidler

Bestilling af kørsel til sygehus tlf. 70 15 35 15
Man kan få dækket kørsel i egen bil, hvis man har været til behandling på et sygehus i Region Sjælland. Man kan først søge om tilskud
dagen efter behandlingen og ansøgningen skal ske digitalt
På hjemmesiden www.befordring.regionsjaelland.dk

Kørslen skal pga. Covid19:
•
bestilles og betales over nettet
•
betales over vedsendt regning, hvis bestilling sker pr telefon
Med Flextrafik får du:
• ”Stoppested” på din egen adresse
• transport helt frem til dit bestemmelsessted
• en fast pris (halv Taxapris pr person ) som oplyses ved bestilling
Med Flextrafik kan du:
Køre alle ugens dage fra kl. 6.00 til kl. 23.00
Hvis du medbringer rollator eller lignende, skal du oplyse det ved
bestiller. Der gives hjælp til læsning af kørestol/rollator fra ”kantstenen”
dvs. man selv skal sørge for at komme til ”kantstenen” ved andres eller egen hjælp.
Du skal altid bestille din kørsel mindst 2 timer før du skal af sted
Kørsel kan tidligst bestilles 14 dage før du skal af sted

Kørsel mellem kl. 6.00 og kl. 8.00,

Bestilling af kørsel på tlf. 70 26 27 27 tast 3
kl. 8.00 til kl. 16.00 alle ugens 7 dage

