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Tlačová správa
PARKOVANIE V AREÁLI FNSP F.D. ROOSEVELTA
Rooseveltova nemocnica v záujme zvýšenia bezpečnosti uzavrela od 4. apríla 2009
vstup do areálu pre vozidlá verejnosti. Vstup vyhradených vozidiel reguluje pri
hlavnom vchode strážna služba. Do areálu majú okrem zamestnancov povolený vstup
len vozidlá privážajúce osoby ZP, ZŤP a imobilných pacientov, sanitné vozidlá,
zásobovanie a samozrejme vozidlá PZ SR a HaZZ.

V areáli FNsP F. D. Roosevelta sa denne pohybuje minimálne 5000 ľudí. V objektoch
areálu sa nachádzajú vyhradené technické zariadenia, ktoré priamo ovplyvňujú
prevádzku nemocnice, vozidlá rýchlej záchrannej služby privážajú pacientov
s kritickým zdravotným stavom. Nemocnica nesie zodpovednosť nielen za bezpečnosť
všetkých ľudí nachádzajúcich sa v priestoroch nemocnice, ale aj za zabezpečenie
plynulosti dopravy počas každodennej prevádzky a v prípade vzniku závažných
situácií.
Riešenie dopravnej situácie v areáli sa vedenie nemocnice rozhodlo zabezpečiť
regulovaním vstupu a parkovania vozidiel. Vyhradené vozidlá vchádzajú hlavným
vchodom (v smere od centra mesta) a parkujú na vyhradených parkovacích miestach.
Vstup do areálu reguluje strážna služba pri hlavnom vchode. Pacienti boli
o pripravovanej zmene včas informovaní prostredníctvom internetovej stránky.
Nemocnica má pri počte 2023 zamestnancov k dispozícií 374 parkovacích miest. Pre
dovoz zdravotne postihnutých a imobilných pacientov je vyhradených 36 miest na
parkovanie a dve sú určené na vyloženie a naloženie pacienta.
Pacientom
prichádzajúcim na urgentné ošetrenie bude umožnený vstup hlavným vchodom.
Rýchla záchranná služba má určený vlastný samostatný vchod.
Vozidlá pacientov a návštevníkov prichádzajúcich do FNsP FDR parkujú mimo areálu
na hlavnom parkovisku pri autobusových zastávkach. Parkovisko však kapacitne
nepostačuje. Vedenie nemocnice niekoľkokrát oslovilo majiteľa pozemku a naďalej
má záujem situáciu s parkovaním v spolupráci s Mestom Banská Bystrica a ostatnými
zainteresovanými inštitúciami urýchlene riešiť.
Regulovanie a obmedzenie vstupu vozidiel je štandardným postupom ochrany
objektov.
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