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TERVEYSPALVELUT 

Terveydenhuollon suuren kuormituksen vuoksi toivomme, etteivät hyväkuntoiset hengitystieoireiset                
ottaisi yhteyttä puhelimitse, vaan katsovat ohjeita Omaolo-sivustolta www.omaolo.fi, sairaanhoitopiirin 
verkkosivuilta www.vsshp.fi tai THL:n sivuilta www.thl.fi .        
 
Yleistä tietoa koronaviruksesta saa valtakunnallisesta neuvontanumerosta puh. 0295 535 535. 
Neuvonta palvelee arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15.  
 
Jos sinulla on vaikeat oireet, joiden kanssa et pärjää, voit olla yhteydessä: 
 Virka-aikaan omalle terveysasemallesi puh. 02 85018301 tai työterveyshuoltoosi 
 Turun alueen yhteispäivystykseen puh. 02 313 8800 
 

HUOMIOITHAN TERVEYSPALVELUJEN OSALTA: 

 Et voi tulla yksilövastaanotoille kipeänä. Mikäli sinulla on flunssan oireita, peruutathan vastaanotto-
aikasi. Tämä koskee KAIKKIA vastaanottoja: lääkärikäynnit, hoitajien vastaanotot, fysioterapia,  
toimintaterapia, hammashuolto, mielenterveyspalvelut, neuvolapalvelut, koulu- ja opiskelu-
terveydenhuolto sekä sosiaalipuolen vastaanotot. 

 Fysioterapian ryhmät on peruttu ja fysioterapian kuntosali on suljettu. 
 Yli 70-vuotiaiden kiireettömät vastaanotot, mm. lääkärinvastaanotot, jalkahoidot ja fysioterapiat  

peruutetaan toistaiseksi.  
 Terveyskeskuksen apuvälinelainaamo on auki normaalisti klo 8.30–10.00.   
 

SUUN TERVEYDENHUOLTO 

Toistaiseksi ei voi varata aikaa kiireettömään hoitoon. Suun terveydenhuolto hoitaa ainoastaan                   
kiireellisessä hoidon tarpeessa ylähengitystieoireisia potilaita.  
Kiireettömät hoitoajat perutaan, jos: 
 sinulla on hengitystieinfektion oireita (yskää, nuhaa ja /tai kuumetta, koskee myös lieviä oireita)  
 olet ollut 14 vrk edeltävästi ulkomaanmatkalla tai lähipiirissäsi on todettu koronavirusta, jonka  

kanssa olet ollut kontaktissa 
Mikäli sinulla on jo hoitoaika, ota yhteyttä hammashoitolan ajanvaraukseen p. 02-8501 8304, JOS   
 olet yli 70-vuotias / sinulla on jokin pitkäaikaissairaus / kuulut riskiryhmään  
Kaikkien asiakkaiden on syytä varautua aikojen peruuntumiseen/muutoksiin jopa saman päivän aikana.  
 

MUUT SOTE-PALVELUT 

 Laitilan terveyskeskusosastolla, Koivukodossa ja Kaukolankodissa on vierailukielto toistaiseksi. 
 Kotihoidon ja kotihoidon omaishoidon osalta suositellaan, että omaiset ja läheiset ovat yhteydessä 

puhelimitse kotihoidon asiakkaaseen, eivätkä vieraile. 
 Perhetyön ja lastensuojelun osalta kotikäyntejä rajoitetaan vain aivan välttämättömiin käynteihin. 
 Asiakasvastaanotoissa hyödynnämme etätyövälineitä mahdollisuuksien mukaan. 
 Monipalvelukeskukset Palke 5 & 7 ovat suljettuna toistaiseksi. 
 Mikäli sinulla on huoli omasta arjesta selviytymisestä (esim. ruokakauppa-asioinnissa) tai et saa 

apua alle 70-vuotiailta läheisiltäsi, voit ottaa yhteyttä ikäihmisten palvelujen puhelinnumeroon      
040-6281112 arkipäivisin klo 9-15. Tästä puhelinnumerosta ei anneta terveysneuvontaa.  

 

PIDÄ TURVAVÄLI MUIHIN IHMISIIN • ÄLÄ MATKUSTA ULKOMAILLE JA MINIMOI  

KOTIMAAN MATKAILU •  TEE ETÄTÖITÄ •  ÄLÄ MENE VÄHÄNKÄÄN FLUNSSA-

OIREISENA TÖIHIN JA VÄLTÄ MYÖS JULKISIA PAIKKOJA •                                               

SAIRASTA LIEVÄT OIREET KOTONA 

KORONATIEDOTE 
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KAUPUNGIN MUUT PALVELUT Kaupungin vaihteen puh. 02 85 011 

 SULJETTUNA 13.4.2020 asti: kaupungintalo, kaupunginkirjasto, nuokkari, kaikki kaupungin yllä-
pitämät liikuntapaikat, mukaan lukien uimahalli, Jääkukko kuntosaleineen sekä rantasaunat 

 Asiointipiste Avitus: asiointi.avitus@laitila.fi / puh. 040 5414132 
 Kaupungin työntekijät ovat pääsääntöisesti tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse: osoitteet 

muodossa etunimi.sukunimi@laitila.fi. Puhelinluettelo on osoitteessa laitila.yhteystiedot.fi 
 Sivistystoimen palveluita tarjotaan mahdollisuuksien mukaan sähköisten yhteyksien kautta.             

Lisätietoja Facebookissa Laitilan kaupungin sivistystoimi -sivulla. 
 
OPETUS JA VARHAISKASVATUS 

Ajankohtainen yhteydenpito koteihin tapahtuu Wilma- ja Daisy-ohjelmien kautta. Huoltajille osoitetut      
tiedotteet julkaistaan myös Facebookissa Laitilan kaupungin sivistystoimi -sivulla. 
Lisätietoja opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä antavat: 
 Perusopetus ja muut sivistystoimen palvelut: Heli Kiertokari-Laitinen puh. 050 5180 588 
 Varhaiskasvatus: Taija Jalonen puh. 044 585 6806 
 

TE-PALVELUT JA KELA 
 TE-palvelut: Henkilöasiakkaitten valtakunnallinen puhelinpalvelu ma-pe klo 9-16.15: suomi puh. 

0295 025500 / ruotsi puh. 0295 025510 / englanti puh. 0295 020713.  
 Varsinais-Suomen TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut: puh. 0295 044502 
 Kela: Koronaviruksen takia suosittelemme asiointia verkossa tai puhelimitse.                                      

Ohjeet ja ajankohtaiset tiedot: www.kela.fi. 

ÄLÄ TAPAA IKÄIHMISIÄ TAI SAIRAITA, VAAN SOITA HEILLE • PESE KÄDET              

HUOLELLISESTI • YSKI JA AIVASTA KAINALOON • ÄLÄ RUUHKAUTA                        

TERVEYSASEMAN TAI HÄTÄNUMERON LINJOJA TURHAAN:                                        

HUOLEHDITAAN, ETTÄ HÄDÄSSÄ OLEVAT SAAVAT AVUN 

PYSY KOTONA 
      VÄLTÄ VÄKIJOUKKOJA 
                    MUISTA TURVAVÄLI 
 
   SOITA, VIESTITTELE  
                                JA VÄLITÄ! ♥ 

KORONATIEDOTE 


