Magdaleena üksus
Tavapärased lahtiolekuajad
Magdaleena polikliinik
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Parkimine
Magdaleena polikliiniku ja haigla territooriumil (Pärnu mnt 104) on
parkimine tasuline nii külastajatele kui patsientidele.
Külastajatel ja patsientidel on võimalus oma auto parkida haigla
territooriumile kaardil näidatud alale.
Külastajad saavad parkida 15 minutit tasuta. Selleks tuleb märkida aeg
parkimiskellal või kirjutada pabersedelile parkimise alustamise kellaaeg
ning asetada see nähtavale kohale auto armatuurlaual.
• Esimesed 2 tundi maksab parkimine 0,60 EUR.
• Iga järgnev tund samuti 0,60 EUR. Parkimine on tasuline kõikidel
nädalapäevadel ööpäev läbi.

Parkimisala külastajatele ja patsientidele.

Parkimise eest tasumine

Territooriumile paigutatud makseautomaatidest on võimalik sularaha eest
osta vajalik parkimispilet, mis tuleb asetada auto armatuurlauale.
Makseautomaadid võtavad vastu 10-, 20- ja 50-eurosendiseid ning 1- ja 2euroseid münte, lisaks nimetatud müntidele ka 5-,10-, 20- ja 50-euroseid
kupüüre. Makseautomaadid asuvad Magdaleena üksuse polikliiniku
registratuuris ja A-korpuse välisukse kõrval.
Magdaleena üksuse juures saab parkimise eest tasuda ka
mobiiltelefoniga. Parkimistsooni tähis on P10.
• SMS-parkimine – parkimise alustamiseks tuleb saata SMS numbrile
1902, sisestada auto number, tühik ning parkimistsooni tähis P10, nt
123ABC P10. Parkimise lõpetamiseks tuleb helistada numbrile 1903.
• Nutiparkimine – parkimise alustamiseks valida parkimistsoon P10.
Tasuta parkimine puudega inimesele
• Puuetega inimestele ja nende saatjatele on nõuetekohase
parkimiskaardi olemasolul parkimine Magdaleena üksuse juures
tasuta.
Parkimisinfo ja klienditugi AS Ühisteenused infotelefonil 651 1515

Ühistransport
Tallinn-Väike bussipeatus. Bussid: 5, 18, 28, 36 ja trammid 3, 4.

Patsiendi külastamine
• Informatsiooni haiglas viibivate patsientide kohta saab tööpäevadel
7.15–18.00 tel 666 1900.
• Haiglaravil viibivate patsientide külastamine ei ole lubatud.
Külastamine on võimalik vaid erandkorras – väga raskete haigete
puhul. Täpsemat infot annab raviarst.

Aadress
Pärnu mnt 104, Tallinn
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Magdaleena polikliinik, D-korpus
Hea Tervise Keskus, D-korpus
Taastusravikliinik, B-korpus
Diagnostikakliinik, C-korpus ja X-korpus
Kirurgiakliinik, B-korpus
Sisekliinik, B-korpus
Töötervishoiukeskus, D-korpus

