Udbud intern transport af gods

Aarhus N
Gods der skal afleveres direkte til Klinisk immunologisk afdeling

Adgangsforhold intern transport og afhentning af gods
Hospital
Adresse
Kontaktoplysninger:
Navn: (hvis flere personer
indsæt nye rækker herunder)

Telefonnr.
Åbningstider hverdage
Åbningstider lørdag,
søndag og helligdage
Adgangsforhold uden
for åbningstider (evt.

AUH i Skejby
Palle Juul-Jensens Boulevard, bygning D
Dorte Bøgeskov og
Susanne Lindgren
7845 5241 / 7845 5060
24/7 . Aflåste døre i tidsrummet 17-07
24/7. Aflåst hele tiden
Via dørkald eller adgangskort på muret ved indgang "Klinisk
Biokemisk afdeling"

nøgle, kort el. lign)

Placering af gods ved
aflevering

Placering af gods der
skal afhentes
Beskrivelse af
adgangsforhold

Blodkomponenter i Ekspeditionen (blodbanksekspeditionen) i
bygning D- rum D 3005 og blodprøver i prøvemodtagelsen på
laboratoriet, rum D 3047. i KIA 1. sal. 20 meter fra
ekspeditionen. (Uddyb Lokale)
I særlige tilfælde skal reagenser også afleveres direkte til KIA
hvis de skal på køl eller frys med det samme.
Dette kommer i dag oftest med taxa eller kurer
(Blodbanks-) Ekspeditionen 1. sal
”KBA” indgang på Skejby, + elevator eller trappe til KIA 1. sal
(Blodbanks-) Ekspeditionen

Foto(s) af adgangsforhold. Vedlæg billede af tilkørselsforhold, rampe, evt. rum hvor
varer skal afhentes/afleveres samt kort tekst.
Indgang ved Klinisk Biokemisk Afdeling
Niveau fri adgang. Ca. 50 meters gang fra indgangsdør til Ekspeditionen på 1. sal. Via
elevator/trappe indenfor døren.
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(Blodbanks) Ekspeditionen 1. sal

Øvrige relevante
oplysninger

Blodkomponenter og blodprøver SKAL afleveres direkte til KIA .
Er underlagt krav fra Sundhedsstyrelsen .
Der skal også være opmærksomhed på at blod afhentes på
forskellige lokaliteter i hhv Horsens, Silkeborg Randers, Grenå,
Herning og Viborg.
I Aarhus afhentes blod også på NBG (Blodbanksfilialen under
KIA, Skejby) og THG- blodbanken under KBA.
Se også skema over gods der skal afleveres på "rampen"
Se desuden vedlagte skema over "KIA- leverance logistik fra
3.6.2015"
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Aarhus C
Adgangsforhold intern transport og afhentning af gods
Hospital
Adresse
Kontaktoplysninger:
Navn: (hvis flere personer

AUH Nørrebrogade
Nørrebrogade 44 byg. 9 kælderen
Camilla Schwaback/Susanne Lindgren

indsæt nye rækker herunder)

Telefonnr.
Åbningstider hverdage
Åbningstider lørdag,
søndag og helligdage
Adgangsforhold uden
for åbningstider (evt.

7846 2754 / 7845 5060
24/7 aflåst i tidsrummet 15.30-08
24/7 aflåst hele tiden
Via dørkald ved lugen i kælderen

nøgle, kort el. lign)

Placering af gods ved
aflevering

I Rum 09A-K-08a
Blodkomponenter
Reagenser også afleveres direkte i blodbankfilialen, NBG da de
skal på køl med det samme.

Placering af gods der
skal afhentes

Blodprøver, blodkomponenter, kølekasser m.m. afhentes min. 5
x dgl. i rum 09A-K-05a.
Derudover sendes der hasteprøver med taxa til ekspeditionen,
klinisk immunologisk afdeling, SKS der udleveres ved
ekspeditions-lugen.
Indgang 9, elevator/trappe til kælderen, drej til højre og følg
skiltningen ned ad gangen ca 20 meter. I det aflåste tidsrum
henvender man sig i ekspeditions-lugen.

Beskrivelse af
adgangsforhold

Foto(s) af adgangsforhold/tilkørselsforhold hvor varer skal afhentes og afleveres.
Indgang 9:
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Elevator til kælder:

Tunnel til Blodbanksekspeditionen:

Blodbank Ekspedition:

Øvrige relevante
oplysninger

Blodkomponenter og blodprøver SKAL afleveres direkte til KIA,
Skejby. Er underlagt krav fra Sundhedsstyrelsen.
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Aarhus N
Gods der skal afleveres ved "rampen" i centralmodtagelsen

Adgangsforhold intern transport og afhentning af gods
Hospital
Adresse
Kontaktoplysnin
ger:
Navn: (hvis flere
personer indsæt nye
rækker herunder)

Telefonnr.
Åbningstider
hverdage
Åbningstider
lørdag, søndag
og helligdage
Adgangsforhold
uden for
åbningstider (evt.

AUH i Skejby,
Palle Juul-Jensens Boulevard, bygning D

Dorte Bøgeskov og
Susanne Lindgren, Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA),
7845 5241 / 7845 5060

nøgle, kort el. lign)

Placering af
gods ved
aflevering
Placering af
gods der skal
afhentes
Beskrivelse af
adgangsforhold

Foto(s) af adgangsforhold/tilkørselsforhold hvor varer skal afhentes og afleveres.
Øvrige relevante Vigtigt:
oplysninger
Kritiske varer skal overdrages til KIA mhp. Varemodtagelse og
sporbarhed.
Se vedlagte Skema over "KIA- leverance logistik fra 3.6.2015"

