Find vej til fødegangen i Aabenraa
Adresse
Aabenraa Sygehus,
Kresten Philipsens Vej 15,
6200 Aabenraa
Parkering
Parkering A har 3 timers parkeringsrestriktion. Parkering B, som er et parkeringshus, har
ingen parkeringsrestriktioner.
Sådan finder man vej
Man finder vej ved at følge skiltning mod OMRÅDE 5, som er en fælles reception bl.a. for
henvendelser vedr. fødsel, scanning under graviditet osv. Område 5 ligger på plan 2 (som
er 1 etage over stueplan, som kaldes plan 1)
Sådan finder I vej til fødegangen fra Parkering A
• Benyt indgang A, og gå forbi restaurantområdet og børne- og ungeklinikken.
• Der er 2 elevatorer lige ind til højre efter børn- og ungeklinikkens venteareal.
Ønsker I at benytte trappe skal I ind til højre mellem deres reception og
ventearealet.
• Når I er kommet en etage op, skal I gå lidt til højre, hvor der er en reception fælles
for bl.a. fødegangen og svangreambulatoriet. Henvend jer og vi følger jer ind.
• Hvis I kommer om aftenen eller natten vil der ikke være personale i receptionen. I
så fald skal I trække i kaldesnoren ved døren ind mod fødegangen. Så kommer vi ud
og tager imod jer.
Sådan finder I vej til fødegangen fra Parkering B
• Benyt indgang B
• Gå til venstre ned gennem gangen indtil I kan se restauranten og står foran børneog ungeklinikkens venteareal. Gå lidt til venstre, hvor der er 2 elevatorer. Ønsker I at
benytte trappen skal I forbi ventearealet og ind til venstre.
• Når I er kommet en etage op, skal I gå lidt til højre, hvor der er en reception fælles
for bl.a. fødegangen og svangreambulatoriet. Henvend jer og vi følger jer ind.
• Hvis I kommer om aftenen eller natten vil der ikke være personale i receptionen. I
så fald skal I trække i kaldesnoren ved døren ind mod fødegangen. Så kommer vi ud
og tager imod jer.
Har I problemer med at finde vej, er I meget velkomne til at ringe til os på 79 97 22 10.
Der er også en døgnbemandet information lige ved indgang A.

