Rajoitukset ja toiminnan muutokset PoSan toiminnoissa 23.3.2020 alkaen
Tavallisissa ajanvaraus-, sairaus-, tapaturma- ja päivystysasioissa palvelemme sinua normaalisti
Tapalassa p. 02 577 3265 ja kehyskunnissa p. 040 652 4340. Päivystyksellistä ja kiireellistä hoitoa
tarvitsevat hoidetaan normaalisti.
Yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien hoito pyritään hoitamaan puhelinajalla, tarvittaessa
sovitaan käynti. Kiireellistä, päivystyksellistä hoitoa tarvitsevat hoidetaan normaalisti.
Flunssapoliklinikka aloittaa 23.3.2020 Tapalassa. Sisäänkäynti neuvolan ovesta, EI PÄÄOVESTA.
Soita ennen flunssapoliklinikalle tuloa p. 044 577 3396, josta saat ohjeet suojautumista yms. varten.
Tutkiminen ja hoito toteutetaan erillään muista päivystyspotilaista.
Flunssapoliklinikka on avoinna
– 23.3.-27.3.2020 klo 8-16
– 30.3.2020 alkaen ma-pe klo 8-20 ja la-su klo 9-15.
Huolettaako koronatilanne? Keskusteluapua ja käytännön neuvoja antavat:
– nuorten huolipuhelin 044 577 3229 arkisin klo 12-15
– ikäihmisten huolipuhelin 044 577 3430 arkisin klo 12-15
– valtakunnallinen puhelinneuvonta 0295 535 535
Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähden toimintakeskuksen ja kuntouttavan työtoiminnan
toiminnat on tauotettu. Asiakkaat kontaktoidaan puhelimitse ja sovitaan jatkohoito.
Vastaanotto toimii ennallaan arkisin klo 8-15 p. 040 652 4200.
Suun terveydenhuollon palvelut jatkuvat toistaiseksi pienin rajoituksin muissa paitsi Siikaisten
hoitolassa, jossa palveluita tarjotaan vasta 6.4.2020. Ajanvaraukset p. 02 577 3550.
Vain akuuttihoito, jos
– sinulla on todettu koronavirusinfektio tai olet ollut tekemisissä sairastuneen henkilön kanssa,
– olet palannut ulkomailta 14 vuorokauden sisällä,
– kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmään (yli 70-vuotiaat sekä perussairaat),
– sinulla on pieniäkin flunssan tai hengitystieinfektion oireita.
Fysioterapia toimii rajoitetusti, apuvälinelainaus toimii normaalisti.
Kankaanpään äitiys- ja lastenneuvola toimii 23.3.2020 alkaen Pohjanlinnan koulun (koulukeskus)
terveydenhuollon tiloissa osoitteessa Kangasmoisionkatu 1.
Ajanvaraukset ja neuvonta ma-pe klo 11.30-12.30 p. 044 577 3232 tai 044 577 3238. Hoidamme raskaana
olevat sekä vauvat 0-6 kk.
Laboratoriokoekontrollit ja vuosikontrollit pyydetään siirtämään myöhempään ajankohtaan.
Välttämättömät laboratoriotutkimukset otetaan.
Kaikki vierailut terveyskeskuksen sairaalan osastolla ja vanhusten sekä muiden riskiryhmien
asumispalveluyksiköissä on kielletty. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien potilaiden infektiooireettomien läheisten vierailut arvioidaan tapauskohtaisesti. Potilaiden, asukkaiden ja asiakkaiden
vointitiedusteluihin vastaa hoitohenkilökunta puhelimitse.
Seuraa PoSan tiedotteita ajankohtaisista muutoksista PoSan verkkosivuilla www.eposa.fi ja suoraan
kohderyhmittäin.
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