Værd at vide …
Røgfrit Sygehus

Lad værdierne blive hjemme

Pengeautomat

Odense Universitetshospital er røgfrit sygehus – der må hverken ryges indendørs
eller udendørs. Gælder også e-cigaretter.

Det er let at miste ting, f.eks. når man
skal til undersøgelser på forskellige afdelinger. Tag kun det mest nødvendige med
herind, og pas godt på det.

Danske Bank har en pengeautomat i
forhallen over for Cafeteriet.

Patienter og besøgende må dog ryge i
de rygepavilloner, der står uden for de
3 største indgange – se på kortet. Kiosk
& Minimarked sælger forskellige slags
nikotinerstatninger.

Du må gerne ringe mobilt
Du må gerne ringe i mobiltelefon de
fleste steder på hospitalet – hold øje med
skiltningen og vis hensyn.
I forhallen er der enkelte vægtelefoner
du kan ringe gratis fra i DK.

Gå på nettet med “gaestenet”

Kiosk & Minimarked
Sælger kioskvarer, friskbagt brød og et
udvalg af købmandsvarer.

På skærmen ved Informationen i Indgang
3 og 55 vises de kommende afgange
med bus og tog.

Åbningstider: Hverdage kl. 7.00 - 20.00
Weekend kl. 8.00 - 20.00

Cafeteria i forhallen
Cafeteriaet byder dagen igennem på
forskellige kolde og lune retter.
Åbningstider: Hverdage: kl. 6.30 - 19.30
Weekend: kl. 6.30 - 14.00

Du kan gå gratis på nettet med Region
Syddanmarks ”gaestenet”. Søg efter
trådløst netværk.

Spisesalon i Patienthotellet

Tilbud særligt for unge

Åbningstider: Hverdage: kl. 7.00 - 21.30
Weekend: kl. 7.30 - 21.00

Er du mellem 12 og 23 år, kan du møde
andre unge via www.ouh.dk/ungecafe og
www.ouh.dk/ungechat.dk

Med bus eller tog

Alle er velkomne i Spisesalonen i Patienthotellets stueetage.

Odense Universitetshospital
J.B. Winsløws Vej 4
5000 Odense C
Tlf. 6611 3333
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Parkering på Odense Universitetshospital
Patienter parkerer gratis
Som patient kan du parkere gratis i
betalingszonen, hvis du registrerer dig
med dit sundhedskort eller cpr-nummer
og bilens registreringsnummer på en
p-automat i betalingszonen, inden bilen
forlader området.
Du kan også registrere parkeringen på
ouh.dk/parkering inden ankomst eller
i 48 timer efter, at bilen har forladt
området.
Den gratis parkering gælder på alle betalingspladser i betalingszonen i ét døgn.
Skal du indlægges, kan du parkere gratis
på 9. - 11. etage i P-huset, hvis du registrerer din parkering ved ankomsten og
lader bilen stå.

Kom i god tid – og benyt P-hus!
Det kan være svært at finde en parkeringsplads i nærheden af din afdeling.
I P-huset er der altid ledige pladser.
Kør direkte til 2. eller 3. etage – så undgår du at skabe kø og forsinkelse for dig
selv og andre.
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Ingen billet i forruden med nyt
parkerings-system
Bilernes nummerplader fotograferes ved
ind- og udkørsel på sygehusets område.
Derfor ved systemet, hvilke biler der har
været i betalingszonen for parkering, og
hvor længe de har opholdt sig der.

Registrer din parkering ved hjælp af
nummerpladen
Alle biler, der opholder sig mere end
45 minutter i OUHs betalingszone for
parkering skal registreres:
mandag - fredag kl. 8.00 - 16.00
Til registreringen skal du bruge bilens
registreringsnummer - dvs. samtlige tal
og bogstaver på nummerpladen.
Registrering og betaling kan foregå i en
hvilken som helst p-automat i betalingszonen og på enkelte afdelinger. Eller på
www.ouh.dk/parkering.
Registrerer du ikke din bil, får du tilsendt
en opkrævning fra parkeringsfirmaet for
den tid, bilen har opholdt sig i zonen,
samt et administrationsgebyr på 89 kr.
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Pårørende og gæster skal betale
Er du pårørende eller gæst, skal du
betale for parkering mandag - fredag
kl. 8.00 - 16.00. Parkering koster 12 kr. i
timen.
Du skal registrere bilens registreringsnummer i en automat i betalingszonen
både ved ankomst, og når du forlader
området.
Har du glemt at betale, kan du gøre det
online på www.ouh.dk/parkering i 48
timer efter, at bilen har forladt betalingszonen.

Parkering uden for betalingszonen
Parkerer du uden for OUH’s betalingszone for parkering, skal du følge skiltningen på stedet.
Alle kan parkere gratis på p-pladsen til
langtidsparkering vest for hospitalet,
samt på p-pladsen mellem Zoo og Dyrskuepladsen.
Læs mere på

www.ouh.dk/parkering

