
225 E. Chicago Avenue, Chicago, IL 60611   |   1.800.KIDS DOC
Główne wejście jest na  225 E. Chicago Avenue. Osoby jadące samochodem mogą zaparkować na parkingu dla rodzin i 
odwiedzających naprzeciwko ulicy Huron-Superior Parking Garage, 222 E. Huron Street. Do garażu Huron-Superior Parking  
Garage można wjechać z obu stron, tj. od Huron i od Superior,  jednak najłatwiej podjechać pod wejście od Huron Street. Most  
dla pieszych łączy garaż parkingowy z poziomem 2 szpitala Lurie Children’s. Na parking dla vanów z wózkami inwalidzkimi,  
najlepiej podjechać pod wejście od Huron Street i przejść do biura obsługi klienta na parterze po prawej. W razie podjazdu  
pod wejście od Superior Street, należy zjechać na parter windą na północo-zachodnim rogu i pójść na wschód po Superior  
do przejścia dla pieszych. Rodziny i odwiedzający mogą również parkować w pobliskim garażu na Erie-Ontario, tj. na 321 E.  
Ontario, oddalonym zaledwie o kilka przecznic.

Opłaty parkingowe: Huron-Superior kosztuje $11 do 7 godzin oraz $15 za ponad 7 godzin
Pomoc parkingowego: Dostępna w nagłych wypadkach lub dla dzieci niepełnosprawnych. Możesz zostawić swój samochód do 
zaparkowania u parkingowego na podjeździe od Chicago Ave. oraz odebrać po przejsciu przez most dla pieszych na poziomie  
2 parkingu.

Uwaga: W przypadku dłuższych pobytów lub wielu wizyt, prosimy zapytać pielęgniarkę lub pracownika socjalnego o możliwość parkingu poza 
terenem szpitalnym i rozkład jazdy autobusów wahadłowych.

Główna siedziba szpitala

Umawianie wizyt dla nowych pacjentów, aktualne godziny przyjęć, rejestracja itd. 1.800.KIDS DOC® (1.800.543.7362)   
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Wskazówki dla parkujących:

1.  Wjedź na parking od Huron Street. 
Zobacz, gdzie znajdują się windy 
na południowo-wschodnim rogu  
i zaparkuj jak najbliżej nich. 

2.  Wjedź windą na południowo-
wschodnim rogu na Poziom 2. 

3.  Dojdź za oznakowaniem do  
mostu dla pieszych do szpitala 
Lurie Children’s. 
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DOJAZD I PARKING

Szpital Lurie Children’s - główna siedziba,  225 E. Chicago Avenue, 
Chicago, IL 60611

Parking: Huron-Superior kosztuje $11 do 7 godzin oraz $15 za 
ponad 7 godzin (taka sama stawka obowiązuje na Erie-Ontario)

Walidacja: Na drugim piętrze przy stanowisku informacyjnym 
(concierge desk) w Lurie Children’s rodziny pacjentów i 
odwiedzający mogą dokonać walidacji parkingu (przed wizytą  
lub po jej zakończeniu).

Emergency Room (Ostry Dyżur): Wjechać od Chicago Avenue na 
główny podjazd pod Szpital Dziecięcy Lurie. Jechać na południe 
w stronę czerwonego napisu Emergency Room. Wejść do 
hallu szpitala na prawo. Windą wewnątrz budynku, w pobliżu 
stanowiska ochrony, wjechać na 2. Piętro bezpośrednio do 
Emergency Care Center (Centrum Nagłej Opieki). 

Jeśli Twoje dziecko potrzebuje pomocy Pogotowia, zadzwoń pod nr 
911.  Aby skontaktować się z personelem Emergency Care Center, 
zadzwoń pod nr 312.227.3800. 

Dojazd z północy i pn.-zachodu
I-90/I-94: zjazd na East Ohio St. (na wschód), jadąc na wschód  
po Ohio, minąć skrzyżowanie z Michigan Avenue
• Na parking samoobsługowy: w lewo (na północ) na St. Clair Street, w prawo (na 

wschód) na Superior Street, w prawo do garażu Huron-Superior, mostem dla  
pieszych na 2 piętrze dojść do głównego wejścia do szpitala.

• Na parking z obsługą: w lewo (na północ) na N. Fairbanks Court, w lewo (na 
zachód) na East Chicago Avenue, w lewo na podjazd do głównego wejścia do 
szpitala Lurie Children’s.

Michigan Avenue: South/na południe po Michigan Avenue
• Na parking samoobsługowy: w lewo (na wschód) na Superior Street, w prawo  

do garażu Huron-Superior, mostem dla pieszych na 2 piętrze dojść do głównego 
wejścia do szpitala.

• Na parking z obsługą: na wschód (w lewo) na E. Pearson St., w prawo (na południe) 
na Mies Van der Rohe Way, w lewo (na wschód) na East Chicago Avenue, zaraz 
potem w prawo na podjazd do głównego wejścia do szpitala Lurie Children’s.

Lake Shore Drive: South/na południe do zjazdu na Chestnut Street.
• Na parking samoobsługowy: na południe po wewnętrznym Lake Shore Dr. do East 

Huron Street, w prawo (na zachód) na Huron, w prawo do garażu Huron-Superior, 
mostem dla pieszych na 2 piętrze dojść do głównego wejścia do szpitala.

• Na parking z obsługą: na południe po wewnętrznym Lake Shore do East Chicago 
Avenue, w prawo (na zachód) na Chicago, minąć N. Fairbanks Court, w lewo na 
główny podjazd do szpitala Lurie Children’s.

Dojazd z zachodu i pd.-zachodu
I-88 i I-290: East/na wschód do Congress Parkway, prosto (na 
wschód) po Congress Parkway, w lewo (na północ) na North  
Columbus Drive (łączy się w North Fairbanks Court).
• Na parking samoobsługowy: W lewo (na zachód) na E. Huron Street, w prawo do 

garażu Huron-Superior, mostem dla pieszych na 2 piętrze przejść do głównego 
wejścia do szpitala.

• Na parking z obsługą: W lewo (na zachód) na East Chicago Avenue, w lewo na 
główny podjazd do szpitala Lurie Children’s.

Dojazd ze Stanu Indiana
I-80 West: Na zachód do I-94, po I-94 West/na zachód do zjazdu 
na East Ohio Street (na wschód), minąć skrzyżowanie z Michigan 
Avenue.
• Na parking samoobsługowy: W lewo (na północ) na St. Clair Street, w prawo (na 

wschód) na Superior St., w prawo do garażu Huron-Superior, mostem dla pieszych 
na 2 piętrze przejść do głównego wejścia do szpitala.

• Na parking z obsługą: W lewo (na północ) na North Fairbanks Court, w lewo  
(na zachód) na East Chicago Avenue, w lewo na główny podjazd do szpitala  
Lurie Children’s.

Dojazd z południa
I-55: North/na północ do Lake Shore Drive, na północ do zjazdu 
na Illinois Street/Grand Avenue, na zachód (w lewo) na Grand do 
Columbus/N. Fairbanks Court. W prawo (na północ) na Fairbanks.
• Na parking samoobsługowy: W lewo (na zachód) na E. Huron Street, w prawo do 

garażu Huron-Superior, mostem dla pieszych na 2 piętrze dojść do głównego 
wejścia do szpitala.

• Na parking z obsługą: W lewo (na zachód) na East Chicago Avenue, w lewo na 
główny podjazd do szpitala Lurie Children’s.

I-57: North/na północ do I-94, po I-94 West/na zachód,  
zjechać na East Ohio Street (na wschód), minąć skrzyowanie  
z Michigan Avenue.
• Na parking samoobsługowy: W lewo (na północ) na St. Clair Street, w prawo  

(na wschód) na Superior Street, w prawo do garażu Huron-Superior, mostem  
dla pieszych na 2 piętrze przejść do głównego wejścia do szpitala.

• Na parking z obsługą: W lewo (na północ) na North Fairbanks Court, w lewo  
(na zachód) na East Chicago Avenue, w lewo na główny podjazd do szpitala  
Lurie Children’s.

Michigan Avenue: North/na północ po Michigan Ave.
• Na parking samoobsługowy: W prawo (na wschód) na Superior Street, w  

prawo do garażu Huron-Superior, mostem dla pieszych na 2 piętrze przejść  
do głównego wejścia do szpitala.

• Na parking z obsługą: W prawo (na wschód) na East Chicago Avenue, w prawo  
na główny podjazd pod szpital Lurie Children’s.

Dojazd komunikacją miejską (CTA)
Aby uzyskać więcej informacji o liniach autobusowych lub kolejki 
miejskiej, proszę dzwonić pod nr tel. 312-836-7000 lub odwiedzić 
stronę internetową rtachicago.com.

Kolejka miejska CTA
• Linia Czerwona, przystanek Chicago: wysiąść na Chicago i State
• Linia Brązowa/Fioletowa, przystanek Chicago: wysiąść na Chicago i Franklin

Autobusy CTA

Przystanek na rogu Chicago Avenue i Mies Van Der Rohe (przed szpitalem
Lurie’s Children’s):
• Nr 3 - King Drive (na północ i południe)

• Nr 10 - Museum of Science and Industry (na północ)

• Nr 26 - South Shore Express (na południe)

• Nr 66 - Chicago Ave. (na zachód i wschód)

• Nr 125 - Water Tower Express (na północ)

• Nr 157 - Streeterville/Taylor (na wschód)

Przystanek przy Michigan lub Huron
• Nr 143 - Stockton/Michigan Express

• Nr 144 - Marine/Michigan Express

• Nr 145 - Wilson/Michigan Express

• Nr 146 - Inner Drive/Michigan Express

• Nr 147 - Outer Drive Express

• Nr 148 - Clarendon/Michigan Express

• Nr 151 – Sheridan

Linia wahadłowa łączy główny budynek szpitala z Outpatient Center  
w Lincoln Park.

Autobusy wahadłowe kursują od poniedziałku do piątku średnio co 20 minut. 
Przystanek przy głównym budynku szpitala dla wsiadających /wysiadających 
znajduje się na południe od głównego podjazdu pod szpital (Superior Street), 
a przystanek przy Outpatient Center dla wsiadających/wysiadających znajduje 
się na 2515 N. Clark St.


