CityBuss

CityBuss erbjuder årligen över 5 miljoner
resor med buss för passagerare i
Lafayette stadsområde, via fasta turer
samt särskilt ordnade ADA paratransit
transporter för personer med
funktionsvariation. Alla CityBussar är
handikappanpassade. Studenter, lärare
och personal vid Purdue University och
IVY Tech Community College med giltigt
Purdue eller IVY Tech I.D åker gratis.
•

BUSSTIDER:
Turtäthet är beroende på busslinje.
Oftast trafikeras CityBuss mellan kl
06.00 – 24.00. För mer information se
CityBus webbplats (adress nedan).
• SERVICEOMRÅDET:
Lafayette - West Lafayette
stadsområde (inkl. Purdue busslinjer).
• PRISER:
 Vuxen: 1.00 USD
 Pensionär och person med
funktionsvariation (enligt givna
kriterier): 0.50 USD
 Barn 0-10 år: Gratis
 Barn 11-12 år: 2.00 USD (Årskort
för ungdomar)
 ACCESS (paratransit): 2.00 USD

• ANSLUTNING:
 Från Lafayette centrum till West
Lafayette och Purdue
 Gratis
 Mån-Fre: kl 6.55 - 20.55
 Lör: kl 10.15 – 14.35
 Sommartidtabell: Maj – Aug
Se webbplats för mer information.
• För mer information:

 MyCityBus (mobilapp eller online).
Se busstider i realtid.
 www.gocitybus.com
 +1-765-742-7433, alternativ 1

Tippecanoe Senior Center
Tippecanoe Senior Center i
samarbete med lokala
transportleverantörer erbjuder resor
för personer över 60 år (som
uppfyller givna kriterier avseende
inkomst). Transport tillhandahålls
endast för sjukresor. För mer
information och ansökan:
+1(765) 447-2311 x 1
www.tippecanoeseniorcenter.org

Area IV Agency on Aging and
Community Action
Area IV kollektivtrafik i Tippecanoe
County tillhandahåller förbokade
individualiserade persontransporter
utanför Tippecanoe County
stadsområde. Dörr-till-dörr-service är
även tillgänglig vid behov.
• Persontransport tillhandahålls

endast för boende utanför
Tippecanoe County stadsområde.
Tur-och-returresor måste börja och
sluta utanför stadsområdet.
Enkelresor måste börja eller sluta
utanför stadsområdet.
• Transporten är tillgänglig för alla.
• Mån-Fre: kl 8.30 – 16.30
• PRISER:
• 60 år & äldre: via donation.
• Vuxen: 5.00 USD per enkelresa

inom Tippecanoe County.

• Förboka 48 timmar före önskad

resa.
+1(765) 447-7683, alternativ 2
+1(800) 743-3333 (för
hörselskadade)
www.areaivagency.org

Caregiver Companion
Caregiver Companion samordnar
volontärer för att hjälpa till med
transport till läkarbesök, livsmedelsbutik
och andra nödvändiga ärenden i
Tippecanoe County för äldre (som inte är
i behov av professionellt stöd eller
handikappanpassad transport).
Bedömning görs innan tjänsten
tillhandahålls. Avdragsgilla donationer
accepteras.
+1(765) 423-1879
www.caregivercompanion.org

Angels Senior Home Solutions
Transportation Angels hjälper till med
transport t. ex. till läkarbesök eller
butik. I möjligaste mån sker
transporten i kundens egen bil. Om
detta inte är ett alternativ debiteras
utöver timpriset en extra avgift
baserat på körsträckan.
+1(765) 463-2100
www.angelsinhome.com

BrightStar Care
BrightStar Care är ett licensierat
hemsjukvårdsföretag som
tillhandahåller transport till
läkarbesök och övriga ärenden.
Denna tjänst är endast tillgänglig för
BrightStar Care kunder och
finansieras främst via privata
donationer, Medicaid och VA.
+1(765) 237-3650
www.brightstarcare.com/Lafayette
*Beskrivning av tjänsten från leverantör

Comfort Keepers

Comfort Keepers tillhandahåller
interaktiv vård som främjar
bibehållande av självständighet.
Dessa tjänster inkluderar samtal och
aktiviteter som stimulerar och berikar
vardagen fysiskt såväl som mentalt,
socialt och emotionellt. Dessa tjänster
inkluderar hushållsgöromål,
förberedelse av måltider samt
personlig vård och ärenden.
+1(765) 449-9797
www.comfortkeepers.com

Home Instead

Home Instead Senior Care erbjuder
tjänster i hemmet såsom sällskap,
personlig vård, hjälp med matlagning,
tvätt, transport, städning med mera.
Företaget är lokalt ägt med
verksamhet mer än 24 år.
+1(765) 447-8800
www.homeinstead.com/660

Hoosiers at Home

Hoosiers at Homer erbjuder transport
till läkarbesök, apotek, frisör, butiker,
sociala evenemang, samt övriga
ärenden. Resmålen är inte
begränsade utan kan även inkludera
en åktur utan specifik destination.
+1(800) 977-1856
www.hoosiersathome.com

Integrity Care

Integrity Care erbjuder ambulerande
handikappanpassade transporter
utformade för att möta individuella
behov vid icke nödsituationer. Tjänsten
inkluderar även att följa med till
destination efter behov.
+1(765) 463-7111
www.integritycarewl.com
*Beskrivning av tjänsten från leverantör

AMBULANS/
MEDICINSK SERVICE
Homecare By Design

Homecare By Design är ett licensierat
icke-medicinskt hemsjukvårdsföretag
som tillhandahåller omsorg, transport,
hushållsgöromål, hjälp med matlagning
med mera. Företaget är lokalt ägt av
sjuksköterskor och tillhandahåller
tjänster till Tippecanoe och omgivande
län.
+1(765) 464-8080

www.homecarebydesign.com

Necessities Transportation
Necessities Transportation erbjuder
sjukresor inom Tippecanoe och omgivande
län. Denna tjänst tillhandahålls av och
betalas via Indiana Medicaid. Kontakt
sker via Medicaid-leverantör (information
på Medicaid-kortets baksida) där kunden
kan välja Necessities Transportation som
transportleverantör. När Necessities
Transportation valts kontaktas kunden för
bekräftelse.
+1(765) 607-1288

Tippecanoe Emergency
Ambulance Service (T.E.A.S.)
1501 Hartford St.
Lafayette, IN 47904
911 (Endast vid nödsituationer)

ICKE-NÖDSITUATIONER
Heartland Ambulance Service

408 W. Airpark Dr.
Muncie, IN 47303
(888) 925-7257
www.heartlandambulance.com

Phoenix Paramedic Solutions

1600 Kepner Drive, Suite E
Lafayette, IN 47905
+1(765) 448-4327
www.phoenixparamedics.com

Spirit EMS

3605 McCarty Lane, Suite A
Lafayette, IN 47905
+1(765) 607-2113
www.spirit-ems.com

S.T.A.R. Ambulance

Lafayette Senior Transport and
Concierge
+1(765) 586-1420
www.lafayetteseniortransport.com

61 E 150 S
Crawfordsville, IN 47933
+1(800) 801-0881
www.starambulance.net

Necessities Transportation
665 N. 36th Street
Lafayette, IN 47905
+1(765) 607-1288

Chaney’s Magic Cab Ride
+1(765) 742-8400
www.magiccabride.com

Carl’s Taxi Service
+1(765) 476-6222
www.carlstaxiservice.com

Amtrak

James F. Riehle Plaza
200 North Second Street
Lafayette, IN
+1(800) 872-7245
+1(800) 523-6590 TDD/TTY
www.amtrak.com

Greyhound
Hörnet av 3rd och Ferry Street
316 N 3rd Street, Lafayette, IN
+1(800) 231-2222
+1(800) 345-3109 TDD/TTY
www.greyhound.com

EN GUIDE TILL TRANSPORTTJÄNSTER
AVSEENDE LAFAYETTE, WEST
LAFAYETTE OCH TIPPECANOE COUNTY
OMRÅDET

Express Air Coach
Buss till:
• Chicago O’Hare flygplats
• Urbana-Champaign
• Oakbrook / Woodfield
+1(765) 743-3120
www.expressaircoach.com

Imperial Travel
Tjänster som erbjuds:
• Charter
• Limousine
+1(765) 447-9321
+1(800) 642-6645
www.imperial-travel.com

Lafayette Limo
Buss till:
• Indianapolis Flygbuss
• Chicago O’Hare Flygplats
• Charter Service
+1(765) 497-3828
www.lafayettelimo.com

Reindeer Shuttle
Buss till:
• Chicago O’Hare flygplats
• Indianapolis flygplats
• Private Charter
+1(765) 637-5124
www.reindeershuttle.com

Hoosier Ride
Buss till:
• Zionsville och Indianapolis
• Chicago
+1(800) 544-2383
www.hoosierride.com

Finansieras till viss del av Federal Transit
Administration. Denna broschyr är inte en
rekommendation från leverantörer eller en
komplett förteckning över tillgängliga
leverantörer.

Maj 2021
Tillgänglig på
www.tippecanoe.in.gov/889/
Human-Services-Plan
I enlighet med förordning i Title II av
Americans with Disabilities Act of 1990
(“ADA”), Tippecanoe County Government
kommer inte personer med funktionsvariation
diskrimineras på grund av sin
funktionsvariation i tjänster, program eller
aktiviteter. För mer information besök
www.tippecanoe.in.gov/ada
Individer som avser nyttja Medicaid för
finansiering av sina transportkostnader bör
kontakta sin plan-leverantör för transport innan
kontakt med transportleverantör.

