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Sosiaali- ja terveyspalveluiden koronatiedote ja toimintaohjeet Loimaalla
Loimaan kaupunki jatkaa toimenpiteitä korona-viruksen leviämisen hidastamiseksi ja mahdollisten
tartuntojen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Kaupungin asukkaiden kannalta on erityisen tärkeää
pitää hyvää huolta käsihygieniasta sekä noudattaa terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja ulkoministeriön
ohjeita. Ohjeistukset löytyvät kootusti Loimaan kaupungin internet-sivustolta osoitteesta
https://www.loimaa.fi/uutiset/koronavirustiedote/.
Korona-virustartuntojen tilanne Loimaalla ja Oripäässä
Loimaan kaupungin terveyskeskuksen tiedossa ei ole korona-virus tartuntoja Loimaan ja Oripään alueella.
Terveyskeskuksessa palvellaan ainoastaan kiireellisissä asioissa
Terveyskeskuksen hoidontarpeen arviointiin on lisätty henkilökuntaa. Terveyskeskuksesta ei anneta
toistaiseksi muita kuin kiireellisiä aikoja.
Varattujen potilas- ja asiakasaikojen peruminen
Mikäli sosiaali- tai terveyspalvelujen aika perutaan Loimaan kaupungin puolesta, ilmoitetaan sinulle
henkilökohtaisesti. Jos haluat perua itse aikasi, toimi kuten toimisit muutenkin.
Miten toimin, jos epäilen sairastuneeni?
Perusterveiltä ja hyväkuntoisilta hengitystieoireisilta ei oteta koronavirusnäytettä. Terveydenhuollon
suuren kuormituksen vuoksi toivotaan, etteivät hyväkuntoiset hengitystieoireiset ottaisi yhteyttä
neuvontapuhelimiin, vaan katsoisivat ohjeita terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin verkkosivuilta tai
omaolo-sivustolta https://www.omaolo.fi/.
Jos yleistilasi on huono tai laskee, toimi näin:
Ole yhteydessä terveyskeskuksen keskitettyyn ajanvaraukseen ma-pe klo 8.00-15.00 puh. 02 761 2020, Tyks
yhteispäivystykseen puh. 02 313 8800 tai puhelimitse työterveyshuoltoon.
Jos oireesi ovat lievät, toimi näin:
Sairasta lievät oireet kotona – terveydenhuolto auttaa vakavista oireista kärsiviä.
Yli 70-vuotiaiden kauppa-asiointi ja ateriapalvelu
Läheiset ja omaiset voivat auttaa yli 70-vuotiaita kauppa-asioinnissa, mikäli he ovat terveitä. Apua
tarvitsevat 70 vuotta täyttäneet henkilöt voivat ottaa keskitetysti yhteyttä kotihoidon sosionomi Sanna
Ylösmäkeen arkisin virka-aikana puh. 02 761 2525. Palvelua tarvitsevalle voidaan järjestää asiointipalvelua,
apteekkipalvelua, ateriapalvelua jokaisen yksilöllisen tilanteen ja tarpeen mukaan. Elintarvikkeiden
kuljetuspalveluita tuottavat paikalliset elintarvikeliikkeet yhdessä kuljetusyritysten kanssa.
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Ikäihmisten yleinen neuvonta
Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palveluohjauksen palvelunumero on tarkoitettu keskitetysti alueen
kaikille ikäihmisten palveluista tietoa tarvitseville henkilöille.
Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palveluohjausnumero: 02 262 6164
Puhelinaika ma–pe klo 9–15
Sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvät kyselyt
Loimaan kaupungin sosiaalipalvelut on aloittanut laajennetun puhelinneuvonnan korona-viruksen
vaikutuksiin liittyen. Ota yhteyttä seuraaviin numeroihin, mikäli sinulla toimeentuloon, sosiaali- ja
vammaispalveluun liittyviä kysymyksiä:
•

Toimeentulotuki ma-pe klo 9-15 puh. 02 761 2546

•

Toimeentulotuki ja perhesosiaalityö ma-pe 9-15 puh. 02 761 2547

•

Vammaispalvelut ma-pe klo 9-12 puh. 02 761 2548

