Værd at vide …
Kiosk

Spis med i patient-caféerne

Du må gerne tale i mobiltelefon

Der er en kiosk i forhallen, som udover
kioskvarer også har et mindre udvalg af
dagligvarer.

Er du pårørende til en indlagt patient,
nybagt far eller ikke-medindlagt forælder
kan købe en spisebillet til måltider, som
du kan indtage i patient-caféerne ved
afdelingerne. Du køber spisebilletterne i
kiosken i forhallen – eller i Informationen,
når kiosken har lukket.

Du må gerne tale i mobiltelefon de fleste
steder på hospitalet – hold øje med
skiltningen og vis hensyn.

Åbningstider:
Mandag til torsdag
Fredag
Lørdag og søndag
(Helligdage)

kl. 7.00 - 16.00
kl. 7.00 - 15.00
kl. 11.00 - 15.00
Se opslag

Mad og drikke
I kiosken kan du købe lune toasts,
sandwich m.m.
I automaten uden for kiosken kan du
købe kolde drikke og slik.

Maden serveres:
Morgenmad
Middagsmad
Aftensmad

kl. 8.00 - 9.00
kl. 11.45 - 13.00
kl. 17.30 - 18.30

Det er let at miste ting, f.eks. når man
skal til undersøgelser på forskellige
afdelinger.
Tag kun det mest nødvendige med, og
pas godt på det. Hvis du har glemt noget
på sygehuset, så spørg efter det på
afdelingen eller i Informationen.

Gratis internet

Røgfrit sygehus

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

Svendborg Sygehus er et røgfrit sygehus.
Der må hverken ryges inden- eller
udendørs. Gælder også e-cigaretter.
Patienter må dog ryge i rygepavillonen
ved indgang 85. Kiosken sælger
forskellige slags nikotinerstatninger.

Lyt til en god bog

Svendborg Sygehus
Baagøes Allé 15
5700 Svendborg
Tlf. 6320 2000
www.ouh.dk

Lad værdierne blive hjemme

Du kan nemt og gratis lytte til e-bøger,
mens du er på Svendborg Sygehus.
Sørg for at koble på det gratis internet på
Svendborg Sygehus – og gå derefter på
ereolen.dk/ouh.

Næste tog eller bus
På skærmen ved siden af Informationen
i forhallen vises de kommende afgange
med bus og tog. Du kan også på
rejseplanen.dk se, hvornår næste bus
eller tog kører.

Parkering på Svendborg Sygehus
Patienter parkerer gratis

Kom i god tid

Husk registrering

Som patient kan du parkere gratis i
betalingszonen på Svendborg Sygehus i
et døgn, hvis du registrerer din parkering.

Det kan være svært at finde en
parkeringsplads tæt på den afdeling, som
du skal til, men ved parkeringspladsen
P1 (se oversigtskortet) er der som oftest
ledige pladser.

Registrerer du ikke din parkering,
så får du tilsendt en opkrævning fra
parkeringsfirmaet for den tid, som
bilen har opholdt sig i zonen samt et
administrationsgebyr på 89 kroner.

Pårørende og gæster skal betale

Parkerer du udenfor betalingszonen ved
Svendborg Sygehus, så skal du følge
skiltningen på stedet.

Når du har parkeret bilen, skal du
gå til din afdeling for at registrere
din parkering. Husk bilens
registreringsnummer.
Hvis du skal parkere mere end 24
timer, så kan du parkere gratis på
parkeringspladsen P1 (se oversigtskortet),
når du blot har registreret din parkering
ved ankomsten, og bilen ikke forlader
området.

Her kan du notere din bils
registreringsnummer:

Som gæst eller pårørende skal du betale
for parkering i tidsrummet mandag til
fredag fra kl. 8.00 til 18.00. Det koster 12
kroner i timen.
Du skal registrere bilens
registreringsnummer både ved ankomst,
og når du forlader området.
Hvis du har glemt at registrere og betale
din parkering, så kan du gøre det på
ouh.dk/parkering senest 48 timer efter,
at din bil har forladt betalingszonen på
Svendborg Sygehus.

Husk at få det registreret.
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Læs mere på
www.ouh.dk/parkering

Registrering online
Som patient kan du allerede før din
ankomst registrere din parkering på
ouh.dk/parkering.
Hvis du har glemt at registrere din
parkering, kan det nås senest 48 timer
efter, din bil har forladt parkeringszonen
på Svendborg Sygehus. Det gælder både
for dig, der er patient og for pårørende
og gæster.

OUH
Svendborg Sygehus

