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Parkimine
Külastajatel ja patsientidel on võimalus oma sõiduk parkida kaardil
näidatud tõkkepuudega piiratud tasulisele parkimisalale. Naistekliiniku
ees olevasse parklasse on ligipääs Hospidali ja Ravi tänavalt,
silmakliiniku taha asuvasse parklasse saab sõita Juhkentali tänava kaudu.

Parkimisala külastajatele ja patsientidele.

Parkimise eest tasumine
Enne territooriumilt lahkumist tuleb parkimispilet sisestada
makseautomaati. Ravi tn üksuse parkimisaladel on kolm makseautomaati
? naistekliiniku ees, silmakliiniku fuajees ja perearstikeskuse ees.
Parkimise eest saab tasuda nii sularahas (mündid ja kupüürid) kui ka
pangakaardiga. Täpsemad juhised on kirjas makseautomaadil. Kui
makse on sooritatud, tagastab makseautomaat parkimispileti. Parklast
välja sõites tuleb parkimispilet sisestada tõkkepuu terminali.
• Külastajad saavad Ravi tn 18 territooriumil parkida 20 minutit tasuta.
• Edasi rakendub iga alustatud 20 minuti eest tasu 0,50 EUR.
Päevapilet (24 tundi) maksab 9 EUR.
• Parkimine on tasuline kõikidel nädalapäevadel ööpäev läbi.

Erakorralise meditsiini osakonna juures asuvas parklas saab parkimise
eest tasuda mobiiltelefoniga. Parkimistsooni tähis on P23
• SMS-parkimine ? parkimise alustamiseks saata SMS numbrile 1902,
sisestada auto number, tühik ning parkimistsooni tähis P23, nt
123ABC P23. Parkimise lõpetamiseks helistada numbrile 1903.
• Nutiparkimine – parkimise alustamiseks valida parkimistsoon P23.
• Külastajad saavad Ravi tn 18 territooriumil parkida 15 minutit tasuta.
• Edasi rakendub iga alustatud 30 minuti eest tasu 0,50 EUR.
Päevapilet (24 tundi) maksab 5 EUR.
• Parkimine on tasuline kõikidel nädalapäevadel ööpäev läbi.
Tasuta parkimine puudega inimesele
• Puuetega inimestele ja nende saatjatele on nõuetekohase
parkimiskaardi olemasolul parkimine Ravi tn üksuse juures tasuta.
Kaart peab olema paigaldatud nähtavale kohale auto armatuurlaual.
• Tõkkepuu terminalist saadud parkimispilet tuleb koos puuet tõendava
dokumendiga esitada enne lahkumist registratuuri töötajale
valideerimiseks.
• Ravi tn 18 territooriumil on puuetega inimestele märgistatud 5
parkimiskohta. Kõik invaparkimiskohad on tähistatud. Naistekliiniku
(korpus B) sissepääsust vasakul on 2 parkimiskohta.
• Naistekliiniku taga, vastuvõtu sissepääsu juures on 1 parkimiskoht.
• Silmakliiniku (korpus C) taga, tähistatud parkimiskohtadest 1
parkimiskoht.
Tasuta parkimisvõimalus sünnitama tulijatele
Naistekliinikusse sünnitama saabuvatele patsientidele on parkimine
vastuvõtuosakonna vahetus läheduses oleval alal tasuta. Sünnitajatele
väljastatakse vastuvõtuosakonnast vastav luba, mis annab neile õiguse
parkida antud alal tasuta 1 ööpäev.

• Parkimisloale tuleb märkida auto number ja autojuhi kontakttelefon,
asetage luba nähtavale kohale auto armatuurlaual.
• Tõkkepuu terminalist saadud parkimispilet tuleb enne territooriumilt
lahkumist esitada valideerimiseks vastuvõtuosakonna registraatorile.
Parkimisinfo ja klienditugi AS Ühisteenused infotelefonil 651 1515 või eposti aadressil parkimine [at] yhisteenused.ee

Ühistransport
• Keskhaigla bussipeatus. Bussid: 3, 15, 39, 47.
• Hotell Olümpia bussipeatus. Bussid: 17, 17A, 54.

Patsiendi külastamine
• Informatsiooni haiglas viibivate patsientide kohta saab tööpäevadel
7.15–18.00 tel 666 1900.
• Külastamine tööpäevadel kl 15.00–19.00
• Külastamine puhkepäevadel kl 12.00–19.00
• Külastajatel palume üleriided jätta garderoobi.
• Kui patsient viibib intensiivravipalatis, tuleb külastamine eelnevalt
valvepersonaliga kokku leppida.
• Anestesioloogia ja intensiivravi osakonnas viibivate patsientide
külastamine toimub kokkuleppel valvearstiga.

Aadress
Ravi 18, Tallinn

Plaan

Keskhaigla polikliinik, C-korpus
Erakorralise meditsiini keskus, C-korpus
Kirurgiakliinik, polikliinik C, statsionaar A-korpus
Diagnostikakliinik, polikliinik C, statsionaar A-korpus
Naistekliinik, B-korpus
Naistehaigustekeskus, B-korpus
Perinataalkeskus, B-korpus
Perekool, B-korpus
Silmakliinik, C-korpus
Silmapolikliinik, C-korpus
Sisekliinik, polikliinik C, statsionaar A-korpus

