
Lägesrapport om kommunens social- och hälsovårdstjänster (9.4.2020)

Hälsovårdservice

Verksamheten på Sjundeå hälsostation fortsätter med följande särskilda observationer:

1. Kontakta alltid hälsostationen per telefon innan du kommer, ring till
återuppringninssystemet tfn 09 -2606 1430. Kontaktbegäran kan du lämna även
elektroniskt genom KLINIK-servicen, www.siuntio.fi/klikkaaoire

2. Vid behov kan sjukintyg eventuellt skrivas även per telefon utan besök på hälsostationen.
3. Om besök på hälsostationen vid ett fall av infektion är nödvändigt får du instruktioner per

telefon.
4. Icke brådskande mottagning fortsätter i huvudsak som förr, tidsbeställning KLINIK eller tfn

09-26061430.
5. Vid misstänkt coronavirussmitta och för att få testsvar kontakta hälsostationen vardagar kl.

8-16 tfn 09 26061430.
Om symtomen kräver jourvård när hälsocentralen är stängd, ring först tfn: 116 117.
I nödsituationen ring 112.

Granskningarna på minnespolikliniken har flyttats.

Hälsokontroller för personer i uppbådsåldern är inhiberade. I början av maj utvärderas situationen
på nytt och då tar vi kontakt med varje person i uppbådsåldern angående ny tid till hälsokontroll.

Från tandkliniken tar man kontakt för att inhibera tider för icke brådskande vård. Man strävar
efter att sköta oavslutad och nödvändig tandvård enligt överenskommelse.

Tandhygienistens mottagningstider är inhiberade till 30.4.

Eftersom tidsbeställningen är tillfälligt överbelastad, vi ber dig att ta kontakt endast vid
brådskande fall.

Friska patienter (angående corona) som behöver brådskande tandvård vårdas fortfarande på
Sjundeås tandklinik under tjänstetiden. Om du har även lindriga symtom i luftvägarna eller du är
eventuellt utsatt för coronaviruset, utvärderas behovet av vård per telefon på tandkliniken i
Sjundeå, men vård ges inom specialsjukvården i Helsingfors.

Munhälsovårdens jour utanför tjänstetiden fungerar som normalt.

Rådgivningsverksamheten har till 3.5 dragits in så att man sköter mödrarådgivningens kunder,
spädbarn och de vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet som inte kan flyttas samt andra
akuta besök. Rådgivningens telefontid fungerar normalt må-fr kl. 12-13.
Prevanar-vaccinationer kan åtminstone tillsvidare ges i rådgivningen och hälsostationen instruerar
kunder som vill ha detta vaccin att kontakta rådgivningen. Resenärernas vaccinationer och
audiometriundersökningar för vuxna genomförs inte under tiden 19.3 - 3.5.



Skolhälsovårdens mottagningar är inhiberade till 3.5.

Fysioterapins icke brådskande mottagningar inhiberade till 3.5. Fysioterapins telefontider fungerar
normalt må-fr kl. 12-13.

Psyk.sjukskötarens icke brådskande mottagningstider är inhiberade till 3.5. Vi rekommenderar
service per telefon eller som distansservice.

Ergoterapeutens (kommunens egen) mottagningar är inhiberade till 3.5.

Hjälpmedelutlåning är tillsvidare öppen endast på onsdagar kl. 13.30- 15.30.

Seniorservice

Rehabiliterande dagverksamhet är stängd till 3.5.

Årskontroller för närståendevård (både för personer över 65 år och barn) är inhiberade till 3.5.

Villa Charlottas och Azaleas (intensifierade serviceboendeenheter) verksamhet fortsätter som
förut.

Hemvårdens verksamhet fungerar som förut.

Bäddavdelningen, bedömningsavdelningen i Lojo stad koordinerar ordnande av fortsatt vård för
patienterna på bäddavdelningen i Lojo, Ingå och Sjundeå. Intervallvården är inhiberad.
Fysioterapeuten arbetar på deltid på avdelningen.

Besök på hälsovårdscentralens bäddavdelning, Villa Charlotta och Azalea är förbjudna.

Socialservice

Socialservicen för barn och familjer fungerar nästan normalt men undviker hembesök och föredrar
service per telefon och på distans. I nödvändiga och brådskande situationer även klientbesök och -
diskussion vid behov.

Familjearbetsenheten (kommunens egen) fungerar nästan normalt men undviker klientbesök och
föredrar service per telefon och på distans.

Service för vuxensocialarbete fungerar nästan normalt men undviker klientbesök och föredrar
service per telefon och på distans. I nödvändiga och brådskande situationer även klientbesök och -
diskussion vid behov.

Handikappservicen fungerar nästan normalt men undviker hembesök och klientdiskussioner i
serviceboendeenheterna. Service per telefon och på distans rekommenderas. I nödvändiga och
brådskande situationer även klientbesök och -diskussion vid behov.

Årskontroller för närståendevård (både för personer över 65 år och barn) är inhiberade till 3.5.



Telefontider för arbetstagare inom socialservicen fungerar normalt, må-fr kl. 12 -13.
I brådskande ärenden kan klienterna kontakta kommunen vardagar kl. 8 - 15.45 tfn: 044 386 10
32.


