
4. Transporto variantas, atitinkantis kliento poreikius

Kelionė autobusu panelei M yra geriausias pasirinkimas, nes:
•  Galima dažnai ir patogiai keliauti visą dieną.
•  Naudojantis 46 maršruto autobuso paslaugomis reikia pirkti tik vieną bilietą 

visai kelionei.
•  Į QE2 iš Kings Lynn autobusų stoties galima nuvykti naudojantis 10, x8 ir 

48 maršruto autobusais.
•  Panorėjus galima apsilankyti Kings Lynn miesto centre.

Kelionių pavyzdžiai: (pavyzdžiuose remiamasi 2015 m. gruodžio mėn. tvarkaraščiu)
X1 autobusas 06.45 val. išvyksta iš Wisbech Horsefair autobusų stoties ir 
07.16 val. atvyksta į Kings Lynn autobusų stotį, kurioje 07.30 val. galima įsėsti 
į 10 autobusą ir 07.41 val. atvykti į QE2 ligoninę ARBA 46 maršruto autobusas 
06.55 val. išvyksta iš Wisbech Horsefair autobusų stoties ir 07.39 val. atvyksta 
į Kings Lynn autobusų stotį, kurioje 07.45 val. galima įsėsti į X8 autobusą ir 
07.56 val. atvykti į QE2 ligoninę. *Šiai kelionei galite naudoti „Stagecoach“ 
autobuso „tęstinės kelionės bilietą“.

5. Informacija apie autobusų tvarkaraščius ir bilietus

Daugiau informacijos apie autobusų tvarkaraščius ir bilietus galite rasti šiose 
svetainėse:
• www.travelinesoutheast.org.uk 0871 200 2233
• www.cambridgeshire.gov.uk/info/20017/buses
• www.norfolkgreen.co.uk arba www.stagecoachbus.com 01553 776980
• www.firstgroup.com/norfolk-suffolk 0345 602 0121

6. Kiti transporto variantai

Daugiau informacijos apie kitus galimus transportavimo variantus Fenland rajone 
rasite Fenland rajono tarybos svetainėje www.fenland.gov.uk/transport, kurioje 
pateikiama Fenland transporto katalogo (Fenland Transport Directory) kopija. 
Spausdintas katalogo kopijas taip pat galima įsigyti bet kurioje Fenland @ your 
service parduotuvėje.
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Būtiniausios kelionės be automobilio
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Variantai Komentarai

„X1 Excel“ autobusas •  Šis autobusas važiuoja iš Horsefair autobusų 
stoties į Kings Lynn autobusų stotį.

•  Kelionė iš vienos autobusų stoties į kitą trunka 
31 minutę.

•  Siūlomi įvairūs kelionės laikai nuo 06.45 val. 
iki 22.10 val.

•  Iš Kings Lynn autobusų stoties į QE2 ligoninę 
kas 10 minučių važiuoja Norfolk grafystės 
autobusas „Stagecoach“ (10, x8 ir  
48 maršruto autobusai).

•  Vieną bilietą reikės įsigyti keliaujant į Kings Lynn 
autobusų stotį, o kitą – keliaujant iš Kings Lynn 
autobusų stoties į QE2 ligoninę.

Taksi •  Galima nuvykti į vizitus bet kuriuo paros metu.
•  Galima nuvykti iš namų tiesiai į ligoninę.
•  Dėl didelio kelionės atstumo šis variantas gali 

būti labai brangus, palyginti su kitais transporto 
variantais.

•  Sunku suorganizuoti kelionę atgal dėl 
nenuspėjamos vizito trukmės / laukimo laiko.

Transporto priemonės 
užsakymas paskambinus 
(Dial A Ride)

•  Šis autobusas iš Wisbech į Kings Lynn QE2 
ligoninę važiuoja tik kartą per mėnesį.

•  Panelė M neatitinka kriterijų naudotis šia 
transportavimo paslauga.

Bendruomenės automobilių 
schema (Community Car 
Scheme)

•  Panelė M neatitinka kriterijų naudotis šia 
transportavimo paslauga, nes gali pasirinkti kitą 
transporto variantą.

•  Vairuotojas lieka vietoje, pasiruošęs 
kelionei atgal.

NHS (Nacionalinės sveikatos 
tarnybos) transporto 
paslauga

•  Šią transporto paslaugą teikia NHS; daugiau 
informacijos gali suteikti jūsų bendrosios 
praktikos gydymo įstaiga.

•  Panelė M neatitinka kvalifikacinių kriterijų.

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

Šiame atvejo tyrime nagrinėjama kelionė autobusu iš Wisbech į Kings Lynn Queen 
Elizabeth (QE2) ligoninę. Šis atvejo tyrimas taip pat gali būti taikomas vertinant 
kelionę į darbo vietą, esančią Kings Lynn.

1. Panelės M. pristatymas

Panelė M gyvena Wisbech mieste ir turi reguliariai lankytis pas gydytojus Kings 
Lynn QE2 ligoninėje. Ji neturi automobilio ir, nors draugai ir šeima kartais 
pasisiūlo ją nuvežti, jie ne visada gali nuvežti į kiekvieną vizitą.

2. Panelės M. poreikių supratimas

Konkretūs panelės M transportavimo poreikiai:
•  galimybė nuvykti vizito pas gydytoją įvairiu dienos metu;
•  lankstus grįžimo laikas, nes vizito trukmė ir laukimo laikas gali būti 

nenuspėjami.

3. Galimi panelės M. transporto variantai

Konkretūs panelei M aktualūs aspektai vertinant kiekvieną transporto variantą:
Variantai Komentarai

Norfolk grafystės 
„Stagecoach“ 46 maršruto 
autobusas

•  Šis autobusas važiuoja iš Horsefair autobusų 
stoties į Kings Lynn autobusų stotį.

•  Kelionė iš vienos autobusų stoties į kitą trunka 
49 minutes.

•  Siūlomi įvairūs kelionės laikai nuo 06.55 val. 
iki 17.50 val.

•  Iš Kings Lynn autobusų stoties į QE2 ligoninę 
kas 10 minučių važiuoja Norfolk grafystės 
autobusas „Stagecoach“ (10, x8 ir 48 
maršruto autobusai).

•  Naudojantis „Stagecoach“ autobuso paslauga 
galima įsigyti „tęstinės kelionės bilietą“, o tai 
reiškia, kad visai kelionei reikės tik vieno bilieto.


