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ما هي السفرية المرضية؟
إن السفرية المرضية  sjukresaتعني السفر إلى مكان الرعاية الطبية ومنه وتمنح إلى
أو من عنوان التسجيل في سجل األحوال المدنية في سكوني.
هناك طرق عديدة للسفر في سفرية مرضية .في المقام األول تسافر باستخدام وسائل
النقل العام .يمكن أن تتم السفرية المرضية أيضا بسيارة شخصية ضمن سكوني .يجب
أن يتم في المقام األول اختيار طريقة السفر الي تعتبر األكثر أمانا في حركة المرور
والتي تسبب أقل تأثير سلبي على البيئة والتي تعتبر األفضل من الناحية المادية .في حالة
التضارب في األهداف بين هذه األمور الثالثة يجب أن تعطى األولوية ألمان حركة
المرور واعتبارات حماية البيئة.
إذا كنت ال تستطيع السفر بالحافلة أو بالقطار أو بسيارة شخصية بسبب حالتك
الصحية فتتوفر لك إمكانية السفر بمركبة خدمات السفريات  .serviceresefordonفي
هذه الحالة يتوجب على جهة الرعاية التي توجد لديها معرفة بحالتك المرضية أن تقوم
بإصدار شهادة السفريات المرضية لك.
ُ
تصدر هذه الشهادات من قبل مستخدم مؤهل من قطاع الرعاية الصحية والطبية المموّل
من قبل القطاع العام ضمن قطاع سكوني أو بلديات سكوني .ال يتطلب األمر أن تكون
مؤهال للحصول على خدمات نقل كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة (فارد شنست)
لكي تحق لك السفرية المرضية باستخدام مركبة خدمات السفريات.

من يحق له الحصول على السفرية المرضية؟
يمكن أن يحصل المرء على السفرية المرضية في الحاالت التالية:
•شخص مسجل في سجل األحوال المدنية في سكوني.
•شخص يحمل جنسية دولة أخرى من دول االتحاد األوروبي أو النرويج ،أيسلندا،
ليشتنشتاين أو بريطانيا يتواجد بزيارة مؤقتة في السويد.
•شخص يحمل الجنسية السويدية مقيم في الخارج وله حق الحصول على مزايا
الرعاية.
•طالبي اللجوء واألشخاص الذين ال يحملون أوراق ثبوتية.
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السفرية المرضية بالحافلة والقطار

متى تسري السفرية المرضية؟
بإمكانك الحصول على السفرية المرضية في الحاالت التالية:
•سفريات الدخول والخروج من مؤسسات الرعاية  ،زيارات الرعاية المفتوحة
ضمن الرعاية الصحية والطبية الممولة من قبل القطاع العام ورعاية األسنان.
•السفريات إلى المساكن البلدية لفترات قصيرة في البلدية التي يقيم بها المسافر إذا
كانت الرحلة تنطلق من أو إلى مؤسسة الرعاية .إن هذا يعني أن ذلك ال يشمل
السفرية المرضية بين مختلف مساكن السكن لفترة قصيرة في البلدية .
•تجربة وتهيئة وجلب أدوات المساعدة.
ليس بإمكانك الحصول على السفرية المرضية في الحاالت التالية:
•فحصوات الحالة الصحية ،الفحص الشعاعي للثديين وأخذ عينات فحص الخاليا.
•الرعاية الصحية للشركات والعالج الطبيعي.
•سفرية العودة للدليل بعد إدخال المسافر في الرعاية.
•تصليح أدوات المساعدة.
•اإلجازات ،سفريات االستشارات أو سفرية االنتقال ضمن سكوني.
•نقل البضائع أو السفريات الوظيفية.
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عندما تسافر على متن حافالت وقطارات سكوني ترافيكن تدفع رسم مواصالت النقل
العام العادية.
نقوم في سكوني ترافيكن بتكييف حافالتنا وقطاراتنا ومحطاتنا بحيث يتمكن ذوي
االحتياجات الخاصة من السفر معنا.
إن الحافالت مجهزة بدرجة دخول منخفضة االرتفاع على مستوى أرصفة مواقف
الحافالت بحيث تتمكن بسهولة من الدخول في الحافلة والخروج منها.
تشمل القطارات عربات ذات أرضية منخفضة ومدخلها على نفس مستوى أرضية
الرصيف لتسهيل الدخول والخروج .في جميع الحافالت والقطارات توجد أماكن
مخصصة للكراسي المتحركة وعربات المشي بالدفع وأدوات المساعدة األخرى.
يساعدك السائقين والمضيفين إذا كنت بحاجة للمساعدة .كما توجد أنتينات مغناطيسية
للسمع (هورسلينجا) في معظم القطارات والحافالت.
على األرصفة والمواقف توجد إشارات إرشادية وعالمات .بإمكانك أن تحجز
خدمات الدليل في المحطة أو الموقف الذي يساعدك إذا كنت بحاجة للمساعدة في العثور
على المكان الصحيح أو لحمل أمتعتك .ال يجب أن تصطحب معك أكثر من حقيبتين.
معلومات التواصل مع السفريات المرضية موجودة في نهاية هذا الكتيب.

السفرية المرضية بسيارة خصوصية أو بالتاكسي
إذا كنت تستخدم سيارة خصوصية تحصل على التعويض عن كل كيلومتر .يُصرف
تعويض الكيلومترات حسب تعريفة رسوم محددة أو على شكل خصم من الرسم
الشخصي .ال تحصل على التعويض عن تكاليف التوقيف أو رسوم الجسور أو رسوم
ازدحام حركة المرور أو أي رسوم أخرى .ال يفوتك أنه ال يتم صرف التعويض عن
السيارة الخصوصية إذا كانت الرحلة حصلت خارج سكوني.
يدفع تعويض التاكسي الخصوصي فقط للسفر في الحاالت الطارئة وكان الذهاب إلى
عيادة الطوارئ .يجب اثبات الرحلة بشكل واضح يتبين منه أن الزيارة حصلت في حالة
طارئة.
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السفرية المرضية مع خدمات السفريات
خدمات السفريات هو التسمية الشاملة للسفريات المرضية وسفريات فارد شنست التي
تنفذ من قبل مركبات خدمات السفريات .يمكن أن تكون مركبة خدمات السفريات سيارة
خصوصية أو مركبة خاص ،وهذا يستند على حاجتك وشكل شهادة السفريات الطبية.
إن جميع سفريات سكوني ترافيكن بمركبات خدمات السفريات تتوافق بصورة شخصية
وتعني النقل والخدمات خالل رحلتك .إذا كنت ألسباب مرضية تتعلق بحالتك الصحية ال
تستطيع أن تسافر بالحافلة أو القطار أو سيارة خصوصية فإن األمر يتطلب قيام مستخدم
مؤهل ضمن قطاع الرعاية الطبية في قطاع سكوني بكتابة شهادة مرضية تثبت سفريتك
المرضية.
عند استالمك الشهادة عليك أن تقوم بحجز سفريتك المرضية عن طريق مركز
الحجوزات للسفريات المرضية .بإمكانك أن تحصل هناك أيضا ً على معلومات عن
تكاليف سفريتك المرضية .يستثنى من ذلك الشخص الذي يزيد عمره عن  85سنة .يحق
له آنذاك الحصول على السفريات إلى مؤسسة الرعاية الصحية ضمن سكوني باستخدام
مركبات خدمات السفريات بدون أن يتطلب األمر إثبات عن طريق شهادة للسفريات
المرضية.
إن السفريات المرضية على متن مركبة خدمات السفريات هي جزء من حركة النقل
العام وتعني أنك تسافر سويا ً مع مسافرين آخرين إال إذا كانت الشهادة الطبية تعطيك
الحق بشيء آخر .على عكس السفريات بالتاكسي فإنك ال تسافر بها دائما عبر أقرب
طريق إلى هدف الرحلة.
ً
ال يفوتك أن تقوم دائما بإبراز بطاقة الهوية في مركبة خدمات السفريات .تدفع
رسمك الشخصي انطالقا ً من تعريفة محددة للسفريات المرضية وتدفع عن طريق فاتورة
من قطاع سكوني.
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المساعدة العامة

إن السائق ملزم دائما أن يقدم لك المساعدة مما يعني أن السائق
•يحضرك ويسلمك عند بوابة على مستوى أرضي
•يساعدك في الدخول إلى العربة والخروج منها .يساعدك على ارتداء حزام األمان
وأيضا شد وتثبيت عربة المشي وأدوات المساعدة األخرى.
•يساعدك في أدوات المساعدة واألمتعة عبر البوابة على المستوى األرضي.

يمكن أن يحق لك أيضا ً الحصول على مساعدة خاصة .إن هذا يعني أنه يتم جلبك وتسليم
داخل الباب الخارجي في مسكن ،بناية سكنية ،قسم أو ما شابه ذلك .ال يساعدك السائق
داخل المسكن وتتحمل المسؤولية بنفسك بإعالق وفتح قفل الباب الخارجي .إن قطاع
الرعاية هو الطرف الذي يحدد انطالقا من حالتك الصحية إذا كان يحق لك الحصول
على مساعدة خاصة.

الدليل

يحق لك الحصول على خدمات الدليل إذا كانت توجد لديك حاجة للمساعدة داخل السيارة
خالل الرحلة .إن قطاع الرعاية هو الطرف الذي يحدد ذلك انطالقا من حالتك الصحية.
إذا كان عمرك يقل عن  18سنة أو يزيد عن  85سنة فيحق لك دائما الحصول على
خدمات الدليل في السفرية المرضية ضمن سكوني بدون الحاجة إلى شهادة مرضية .إذا
كان يحق لك الحصول على خدمات الدليل فإنك تتحمل بنفسك أمر التدابير الالزمة مع
الدليل .يجب أن يصعد الدليل ويغادر في الوقت الذي تسافر خالله .ال يسمح للدليل أن
يسبب خدمات إضافية من السابق.

أدوات المساعدة

بإمكانك أن تصطحب معك أدوات المساعدة الخاصة بك التي تحتاج اليها إذا كان
باإلمكان تثبيتها في داخل المركبة.
لكي يتم استخدام الكرسي المتحرك كمقعد للجلوس يسري ما يلي:
•يجب أن يوجد في المقعد أربعة نقاط تثبيت عليها عالمات عن المكان الذي يمكن
تثبيتها منه.
•يجب أن يكون بمقدور المسافر أن يستخدم حزام األمان ذو ثالثة نقاط تثبيت.
•أن يكون التيار الكهربائي مغلقا في الكراسي الكهربائية المتحركة.
•أن تكون فرامل التوقيف مشدودة في الكرسي المتحرك.
•أن يكون الكرسي المتحرك مفحوصا ً ضد الصدمات.
بالنسبة لك كمسافر فإنك تتحمل مسؤولية شخصية أن يكون الكرسي المتحرك مناسبا
لالستخدام كمقعد خالل النقليات .إن الشخص الذي يستخدم الكرسي الكهربائي المتحرك
مسؤول أن يقوده بنفسه إلى داخل المركبة وعند الخروج منها .ال يسمح لك أن تبقى
جالسا في الكرسي الكهربائية المتحرك ذو المقود (أي ما يسمى السكوتر الكهربائي أو
الموبيد الكهربائي وما شابه ذلك) خالل الرحلة.

األمتعة

باإلضافة إلى أدوات المساعدة يسمح لك أن تصطحب حقيبتين يدويتين .يمكن أن
يصطحب الدليل أو المسافر المصاحب معه حقيبة يدوية واحدة .ال يسمح أن يزيد حجم
كل قطعة من األمتعة عن  30×50×55سم.

الشخص المصاحب

يمكن أن تصطحب معك إلى حد شخصين خالل الرحلة بما في ذلك الدليل في حالة
وجوده .تقوم بذكر ذلك في نفس الوقت الذي تحجز سفريتك خالله .إذا كان كل
األشخاص المصاحبين أطفاالً فيحق لك آنذاك أن تأخذ معك ما ال يزيد عن ثالثة أطفال.
يجب أن يركب الشخص المصاحب ويغادر سويا ً معك وال يسمح له أن يسبب أي خدمات
إضافية من قبل السائق .تقوم بدفع رسم عن كل شخص مصاحب وعن مسافة الرحلة.
تتم المحاسبة عن التكاليف على فاتورتك المتعلقة بالرسم الشخصي .تعثر على تعريفة
الرسوم الحالية على الرابط .skanetrafiken.se/sjukresor
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أمان األطفال

تحتوي جميع مركبات الخدمة على وسادات تثبت بالحزام لألطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  4و  12عا ًما .ال تحتاج إلى حجز مسبق لهذه االشياء .ال يتم توفير مقعد
األمان في السيارة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  9-0أشهر ،ما يسمى واقية الطفل
الصغير .هذا وال يُسمح لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  7سنوات بالسفر بدون أن
يكونوا بصحبة شخص بالغ.

الشخص الحاصل على خدمات فارد شنست

إذا كان يحق لك الحصول على فارد شنست فإنك تسافر مع السفريات المرضية بنفس
الطريقة التي يتيحها لك تصريح فاردشنست الخاص بك .إذا كنت بحاجة للسفر بطريقة
أخرى فيجب أن يؤكد مقدم الرعاية حاجتك إليها عن طريق شهادة مرضية .أبرز بطاقة
سفريات الخدمات للسائق عند السفر.

في حاالت التأخير

إذا كانت مركبتك متأخرة بما ال يقل عن عشر دقائق عن الموعد المحدد فيجب أن
تتواصل هاتفيا مع سكوني ترافيكن  Sen bilأي عربة متأخرة .ستعثر على معلومات
التواصل على صفحة .19

التعويض في حالة التأخير

إذا تم إحضارك خالل فترة تزيد عن  30دقيقة بعد الموعد المتفق عليه فيمكن أن يتم
إخالء طرفك من رسمك الشخصي ولن تحتاج أن تدفع أي شيء عن الرحلة .الشيء
نفسه يسري إذا كنت قد حجزت رحلة محدد فيها آخر موعد لإلحضار ويتم توصيلك
بعد أكثر من  30دقيقة بعد آخر موعد محدد للوصول .ال يمكن أن تقوم سكوني ترافيكن
بإلغاء رسمك الشخصي إذا كنت قد سببت التأخير بنفسك بصفتك المسافر .إذا احتجت
بعد التأخير لمدة تزيد عن  30دقيقة أن تدبر رحلة بسيارة شخصية أو تاكسي فيمكن أن
يحق لك الحصول على تعويض عن مصاريفك .التعويض محدد بنسبة  40/1من الرقم
القياسي األساسي لألسعار حسب المكتب المركزي لإلحصاء  .SCBال تقوم سكوني
ترافيكن بتعويض طرف ثالث عن األضرار التي نجمت بسب الرحلة المتأخرة .ال يفوتك
أن تحتفظ بالوصوالت والمصاريف المحتمل وجودها إذا كنت قد دبرت السفر بسيارة
شخصية أو بالتاكسي وأيضا ً أن تقدم الطلب خالل  30يوماً.
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التعويض في حاالت السفريات المرضية
ضمن سكوني
إذا كنت تسافر على متن حافالت وقطارات سكوني ترافيكن تسري آنذاك رسوم السفر
العادية بوسائل النقل العام كرسم شخصي .إذا كنت تسافر بشكل آخر باستخدام سيارة
خصوصية أو مركبة خدمات السفريات فإن مسافة الرحلة هي التي تحدد الرسم
الشخصي الذي ستدفعه .يمكن أن تحصل على تعويض السفرية المرضية بما يعادل
أرخص طريقة سفر حسب حالتك المرضية .من بين أرخص الطرق للسفر يحسب السفر
بالحافلة أو القطار (الدرجة الثانية) والسيارة الشخصية.

كيف تطلب الحصول على التعويض عن السفرية المرضية ضمن سكوني

عندما تسافر بالحافلة أو القطار أو سيارة شخصية فيمكن أن تطلب الحصول على
تعويض السفر بصورة الحقة .عندما تسافر على متن مركبة خدمات السفريات تقوم
سكوني ترافيكن بتقديم دعم للتكاليف عن رحلتك .بغض النظر عن طريقة السفر فإنك
تدفع دائما الرسم الشخصي الخاص بك.
تقدم الطلب المتعلق بتعويض السفر على استمارة Begäran om ersättning för
 sjukresaأي طلب التعويض عن السفرية المرضية الذي ترسله وترفق معه ما يلي.
•وصل المريض  /شهادة عن الرعاية (ال يقبل خطاب االستدعاء).
•بطاقات القطار و/أو الحافلة .في حالة عدم وجود بطاقات تم شراءها ببطاقة السفر
امأل رقم الحساب .في حالة كون رحلتك قد تمت عن طريق تطبيق سكوني ترافيكن
أذكر رقم الهاتف الجوال .حدد رحالتك على االستمارة المعنونة Ansökan om
 högkostnadsskydd/sammanställning av mina resorأي طلب
الحصول على سقف الحماية من ارتفاع التكاليف  /ملخص عن رحالتي.
•شهادة عن الدليل في حالة وجود ذلك.

سفريات ضمان الرعاية ضمن سكوني

بإمكانك أن تحصل على تعويض عن السفرية المرضية المشمولة بضمان الرعاية
الوطني والرعاية التخصصية .يسري التعويض في هذه الحالة على السفريات من عنوان
تسجيلك في سجل األحوال المدنية واليه ومقدم العناية الذي تم إرشادك إليه ،ضمن
سكوني وخارجها .تدفع دائما أقل رسم شخصي عندما تسافر في سفرية ضمن ضمان
الرعاية.
ولكي تحصل على أقل حد للرسم الشخصي الخاص بك فيجب أن تصطحب معك
استمارة رحلة الضمان لزيارة الرعاية .تحصل على الستمارة سويا ً مع المعلومات العامة
من العيادة الي كنت مسجال بها على طابور االنتظار من البداية.
شروط السفر والقواعد المطبقة ،إن الحجز والطلب المتعلق بالتعويض عن سفرية
ضمان الرعاية هي نفسها السارية على السفريات العادية .ال يفوتك أن ترفق االستمارة
 Begäran om ersättning för sjukresaأي \طلب الحصول على المعونة المادية،
خطاب التحويل ،مستند الدفع أو استمارة سفرية ضمان الرعاية Vårdgarantiresa
التي تثبت أنه يحق لك الحصول على السفرية عندما تطلب الحصول على التعويض.

يجب أن تقوم بتقديم طلبك خالل سنة واحدة بعد عمل السفرة المرضية .ستعثر على
االستمارة لدى مؤسسة تقديم الرعاية الطبية أو على الموقع skanetrafiken.se/
.sjukresor

سقف الحماية من ارتفاع التكاليف
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بعد أن تكون قد دفعت رسمك الشخصي خالل فترة  12شهرا عن السفرية المرضية
ويصل المجموع إلى حد سقف الحماية من ارتفاع التكاليف فلن يتوجب عليك أن تدفع أي
رسم شخصي خالل ما تبقى من الفترة .لذلك تذكر ان تحتفظ بجميع وصوالت المريض
والوصوالت المتعلقة بسفرياتك المرضية .لألطفال دون سن  18سنة من العمر ضمن
العائلة نفسها سقف حماية مشترك ضد ارتفاع التكاليف.
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تعويض عن السفرية المرضية
خارج سكوني
يجب أن تتم السفريات خارج سكوني في المقام األول عن طريق الحافلة أو القطار وفي
المقام الثاني على متن مركبة خدمات السفريات أو بالطائرة .بإمكانك أن تحجز سفريتك
بنفسك وأن تطلب التعويض عن السفرية بصورة الحقة .ال يفوتك أن تتواصل مع مقدم
الرعاية لك للحصول على نسخة عن خطاب التحويل أو سند الدفع لكي تتمكن من
الحصول على التعويض .ال يسري خطاب التحويل لالستشارات كمستند لكي تتمكن من
طلب التعويض عن السفرية المرضية.
ً
كما يمكن أن تحصل على المساعدة من طرفنا للحجز عن طرق االتصال هاتفيا مع
مكتب استقبال الحجوزات .لن تحصل على السفرية المرضية إذا كان خطاب التحويل أو
سند الدفع صادر حسب رغيتك للحصول على الرعاية في مؤسسة رعاية خارج سكوني.
إذا كان يوجد لديك دليل يصاحبك خالل السفرية المرضية خالل السفر إلى خارج
سكوني فإن مقدم الرعاية في التنظيم لنيابي الذي تتبع له هو الذي يعرفك ويعرف حالتك
المرضية والذي يشهد عن ذلك عن طريق شهادة مرضية.

كيف تطلب الحصول على التعويض عن السفرية المرضية
خارج سكوني
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بغض النظر عن طريقة السفر في السفرية المرضية فإنك تدفع دائما رسمك الشخصي.
ال يتم التعويض عن السفريات بسيارة خصوصية.
تقدم طلب الحصول على التعويض عن السفرية المرضية عن طريق إرسال
االستمارة  Begäran om ersättning för sjukresaأي طلب الحصول على
التعويض عن السفرية المرضية الذي ترسله وترفق معه ما يلي:
•وصل المريض  /شهادة عن الرعاية (ال يقبل خطاب االستدعاء كإثبات عن زيارة
الرعاية).
•بطاقات القطار و/أو الحافلة .يجب أن يتبين منها سعر السفرية .في حالة عدم
وجود بطاقات تم شراءها ببطاقة السفر امأل رقم البطاقة .في حالة كون رحلتك قد
تمت عن طريق تطبيق سكوني ترافيكن أذكر رقم الهاتف الجوال .قم بتقديم تفاصيل
رحالتك على االستمارة المعنونة Ansökan om högkostnadsskydd/
 sammanställning av mina resorأي طلب الحصول على سقف الحماية من
ارتفاع التكاليف  /ملخص عن رحالتي
•شهادة عن الدليل في حالة وجود ذلك.
•شهادة عن السفريات ما بين المحطة المركزية  /المطار  /الفندق  /مؤسسة الرعاية
في حالة وجود ذلك.

•نسخة عن خطاب التحويل  /سند الدفع
•استمارة مقدم الرعاية مملوءة بصورة تامة من قبل مقدم الرعاية (في الحاالت التي
سافرت فيها في رحلة ضمان الرعاية).
•في حالة وجود ذلك أرفق وصل اإلقامة في الفندق .في هذه الحالة يتطلب األمر
شهادة  /خطاب استدعاء إلثبات زيارة الرعاية التي قمت بها.
يجب أن تقوم بتقديم طلبك خالل سنة واحدة بعد عمل السفرة المرضية .ستعثر على
االستمارة لدى مؤسسة تقديم الرعاية الطبية أو على الموقع
.skanetrafiken.se/sjukresor

المنامة خارج سكوني

إذا لم يكن باإلمكان تخطيط زيارة الرعاية بحيث يتم تجنب االضطرار إلى المنامة فيتم
أيضا تقديم التعويض عن المنامة بشكل مرتبط بصورة مباشرة مع زيارة الرعاية .يتم
حساب تعويض المامة على أساس المبلغ الذي دفعته عن اإلقامة إذا كانت المنامة قد
تمت في فندق للمرضى أو في فندق تم إرشادك إليه من قبل التنظيم النيابي المسؤول عن
الرعاية .لكي تحصل على التعويض عن المنامة خالل السفرية المرضية خارج سكوني
فيجب أن تكون السفرية قد بدأت في موعد ال يسبق الساعة  04.30أو انتهت بعد الساعة
 .24.00يتطلب األمر خطاب تحويل أو سند الدفع .بالنسبة للمريض الذي يقل عمره عن
 18سنة فيمكن أن تقدم سكوني ترافيكن التعويض عن عدد أكبر من الليالي .كما يمكن أن
تقدم سكوني ترافيكن التعويض عن حامل حق الحضانة المصاحب للطفل.
ال يفوتك إرفاق وصل المنامة مع طلبك المتعلق بالحصول على التعويض .إذا كنت
بحاجة إلى دليل فيتم التعويض فقط في حالة كون ذلك معلالً من الناحية الطبية وفقط
سويا ً مع الشخص المسافر .ال تتوانى عن التواصل قبل السفر مع مكتب خدمات العمالء
في خدمات السفريات ضمن سكوني ترافيكن.

ضمان الرعاية خارج سكوني

في حالة ضمان الرعاية خارج سكوني تسري نفس القواعد التي تسري ضمن سكوني ما
عدا أنك ال تحصل على تعويض عن السفر بسيارة شخصية.
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أخبرنا عن رأيك

اتصال خدمات السفر

إن شعورك بالرضاء عن سفريتك أمر مهم بالنسبة لنا .إذا لم تكن
تشعر بالرضاء أو تريد تقديم وجهات نظرك أو أن تشاركنا في
المديح والثناء فنرجو أن تتواصل مع مكتب خدمات العمالء أو
الموقع skanetrafiken.se/kundservice/min-resa/i

خدمات العمالء

0771-77 44 33
kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se

احجز السفرية المرضية

0771-77 44 11
bokningserviceresor@skanetrafiken.se
خدمة على مدار الساعة!

احجز سفريات ثابتة

0771-77 44 44
fastaresor@skanetrafiken.se

هل تأخرت سيارتك؟

0771-77 44 22

خدمات الدليل في المحطة

0771-77 77 77
 -في موعد ال يتعدى  24ساعة قبل سفرك

في حالة حدوث مشكالت تتعلق بخدمات الدليل
التي حجزتها مسبقا ً

0771-77 55 55

موقع اإلنترنت

skanetrafiken.se/sjukresor

معلومات عن حركة النقليات العامة

0771-77 77 77
إجابة اوتوماتيكية تتفاعل مع الصوت ( .0771-77 77 24خدمة على مدار الساعة)
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خدمات سكوني ترافيكن متاحة لجميع األشخاص المقيمين والذين يمارسون األنشطة
ويسافرون ضمن سكوني .نقوم بتسهيل األمر لجعل السفريات مستدامة .في كل يوم يقوم
الناس بعمل حوالي  465000رحلة على متن أحد خطوطنا بالحافالت والقطارات وأيضا
 5500رحلة من خدمات السفريات – إلى مقر العمل ،إلى العائلة واألصدقاء .حصلت رحالتنا
على متن الحافالت والقطارات على تصنيف اختيار جيد لرعاية البيئة وعن طريق السفر في
رحالت النقل العامة نساهم سويا على التوصل إلى مجتمع مستدام وبيئة أفضل وطبيعة حيّة.
إن هذه األمور جميعا تشكل عامل قوة لسكوني أو نقلة إلى األمام إذا أردت تسميتها بذلك.

تحمل جميع سفريات سكوني ترافيكن بالحافالت والقطارات عالمة تصنيف
االختيار الجيد لرعاية البيئة الذي يمنحه اتحدا حماية الطبيعة.

تم طباعة هذا الكتيب على ورق حريص برعاية بالبيئة.

skanetrafiken.se/sjukresor

