SoS doprava
Pravidla po poskytování dopravy seniorům a zdravotně postiženým
osobám Sociálními službami Chomutov, p. o.
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Služba má usnadnit přepravu seniorů a zdravotně postižených osob především
k lékařům, na úřady, do knihovny, do škol, na hřbitov, apod., službou nelze řešit nákupy,
společenské návštěvy a komerční potřeby.
Věková kategorie pro poskytování této služby je u seniorů věk nad 70 let a u zdravotně
postižených osob od 1 roku věku.
Služba je určena pouze po trase Chomutov – Jirkov a pro občany těchto měst.
Zájemce o dopravu předloží řidiči vozidla k nahlédnutí občanský průkaz nebo průkaz
zdravotně postižené osoby – TP, ZTP nebo ZTP/P. Důvodem je ověření, zda se jedná
o osoby, pro něž je tato doprava určena.
Osobní údaje nebudou SoS Chomutov nikde evidovány ani ukládány, údaje mají
jednorázový charakter pouze pro účely dopravy.
Provozní doba je v časovém rozmezí 7:00 – 14:30 hod., od pondělí do pátku.
Dopravu zajišťuje profesionální řidič SoS Chomutov vozidlem organizace.
Dispečink - evidenci žádostí zajišťuje řidič na tel. 722 501 669 (včetně sms objednání).
Dopravu lze objednat předem nebo požadovat nárazově v případě volného vozidla.
K dispozici zatím není vozidlo upravené pro přepravu osob na vozíku, v tomto případě je
nutné domluvit si podmínky předem.
V případě přepravy dětí je nutné uvést potřebu autosedačky.
Cena jízdného je 30 Kč za jízdu jedním směrem a za osobu (stejná částka je v případě
cesty zpět), jízdné platí i případný průvodce, pokud se nejedná o doprovod v rámci
ZTP/P. Cena dopravy je bez čekací doby.
Platba probíhá na místě, řidič vystaví příjmový doklad dopravované osobě, kopie bude
evidována v účetnictví SoS Chomutov.
Výjimkou v SoS dopravě je doprava dětí do školských zařízení, která bude řešena
smluvně, měsíční platbou a s možností zajíždět do přilehlých obcí.

Tato pravidla jsou platná od 1. 1. 2020.
Mgr. Alena Tölgová
ředitelka

