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Bevilling af kørsel til og fra vaccinationscenteret
i Skive Kommune
Skive Kommune har udarbejdet en
række kvalitetsstandarder, der giver
dig som borger et overblik over,
hvad du kan forvente af det politisk
fastsatte serviceniveau. Hertil er der
udarbejdet pjecen ”Generel information”, hvor du finder en beskrivelse
af, hvad du kan forvente af leverandørerne, og hvad der forventes
af dig som borger, samt en oversigt
over tilbuddene i kommunen.

Hvordan kan der ansøges om
kørsel til vaccination mod
COVID-19?
Der kan ansøges om kørsel til og fra
vaccinationscenteret i Skive Kommune ved at ringe til Skive Kommunes informationstelefon omkring
COVID-19 på 9915 7590.

Har du interesse i andre kvalitetsstandarder eller den generelle information, tilgås denne her:
www.skive.dk/
kvalitetsstandarder

Hvem kan befordres kørsel til
vaccinationscenteret i Skive
Kommune i forbindelse med
vaccination mod COVID-19?
Du skal som udgangspunkt selv
sørge for transport i forbindelse med
vaccination mod COVID-19.
Er det ikke muligt, kan du få befordring, såfremt din situation opfylder
samtlige af nedenstående kriterier:
• Du har en varig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne
• Du er ikke i stand til at benytte
eget transportmiddel eller alternative kørselsordninger grundet din
funktionsnedsættelse.
• Du har ikke pårørende eller andre
relationer, der kan køre dig.

Denne kvalitetsstandard indeholder information om hjemmeboende
borgeres mulighed for at blive tilbudt
kørsel til og fra Region Midtjyllands
vaccinationscenter i Skive Kommune.
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Telefonen har åbningstid i hverdage
fra 13.00-15.30.

Hvad består tilbuddet om
kørsel af?
• Kørsel til og fra regionens vaccinationscenter i Skive Kommune i forbindelse med 1. og 2. vaccination
mod COVID-19. Det er ikke muligt
at tilbyde befordring til vaccination
udenfor kommunegrænsen.
• Indsatsen bevilges én gang
(dækker over kørsel ved 1. og
2. vaccine).
• Kørsel af ledsager indgår ikke
i indsatsen. Er der behov for
assistance ved selve vaccinationscenteret, tilbydes dette i forbindelse med bestilling af transporten.
Hvad koster det at få kørsel
til vaccinationscentre?
Du skal ikke betale for at modtage
befordring i forbindelse med kørsel
til vaccinationscentre.
Lovgrundlag: Serviceloven § 117
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