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suma

Wszystkie rubryki muszą być wypełnione za wyjątkiem następujących przypadków:

W odniesieniu do trasy standardowej należy podać w kolumnie G przebieg zryczautowany, nie trzeba  podawać początku i końca licznika

Sposób wypełniania karty pojazdu:



W kolumnie H w przypadku usługi na trasie standardowej lub trasie obejmującej Oddziały Terenowe w Krakowie podpis pracownika Oddziału Terenowego Zamawioającego lub pracownika działu Ekspedycji

W kolumnie H w przypadku usługi na trasie zabezpieczającej transport na ekipę wyjazdową, podpis pracownika RCKiK uczestniczącego w ekipie

W kolumnie H w przypadku usługi na trasie transportu osocza lub zamrożonych próbek osocza podpis kierownika Działu Preparatyki lub odpowiednio kierownia Działu Czynników Zakażnych

W kolumnie H w przypadku usługi na trasie transportu krwi lub immunoglobuliny z innego RCKiK podpis pracownika RCKiK od którego odbierano krew lub immunoglobulinę

W kolumnie H w przypadku usługi transportu pracownika (-ów) RCKiK w celach innych niż powyższe podpis tych pracowniów 

W kolumnie C należypodać godzinę rozpoczęcia w danym dniu trasnsportu (w tym transportu towaru) lub godzine rozpoczęcia transportu pracowników RCKiK na ekipę wyjazdową 

W kolumnie I w przypadku usługi na trasie standardowej lub trasie obejmującej Oddziały Terenowe w Krakowie podać nazwy Oddziałow

W kolumnie I w przypadku usługi obejmującej transport pracowników na ekipę wyjazdową podać piejsce ekipy, w tym miejsce instytucji, głowne punkty przelotowe tam i z powrotem

W kolumnie I w przypadku usługi obejmującej transport (zwózkę) krawi w przypadku zbioru krwi w trakcie ekipy (ekip) podać miejsce wszystkich ekip i punkty przelotowe trasy

W kolumnie I w przypadku usługi obejmującej transport zamrożonego osocza/próbek osocza podać skąd lub dokąd transport się odbył i głowne punkty przelotowe

W kolumnie I w przypadku usługi obejmującej transport pracowników RCKiK w celach innych niż powyższe wpisać wszystkie w danym dniu cele wyjazdu (dotyczy wyjazdów gospodarczych, na pocztę, delegacji)

W odniesieniu do transportu mrożonego osocza krwi lub zamrożonych próbek osocza w kolumnach C i D odpowiednio dla danego dnia podać początek transportu i koniec ostaniego transportu, ta sama reguła dotyczy transportu krwi lub immunoglobuliny z innych RCKiK, a 

także transportu pracowników RCKiK w celach gospodarczych, służbowych 

W kolumnie D należy podać godzinę zakończenia (odbioru w dziale ekspedycji) w danym dniu trasnsportukrwi lub próbek z Oddziałów terenowych lub godzinę zakończenia transportu pracowników z ekipy , ew godzinę rozładowania sprzetu po powrocie z ekipy


