
 

 

Soiteinformation i urval (daterad 18.3.2020) 

Mera information: korona.soite.fi 

Gör så här om du har förkylningssymptom 

Stanna hemma om du har förkylningssymptom! 

Om du har lindriga symptom kan du i lugn och ro vara hemma även om du är sjuk. 

Ring endast om dina symptom är sådana att egenvårdsanvisningarna inte hjälper 

tillräckligt. 

Gör en bedömning av symptomen i Omaolo-tjänsten. 

Om du har svår andnöd och hemvård inte räcker eller om du misstänker att du 

smittats med coronaviruset, kom inte in i Soites verksamhetsställen, utan ring 

först.  

Rådgivningstelefon för frågor gällande coronaviru-

set   

tfn 06 828 7499 

Numret kan ringas varje dag kl. 8–20 

Utanför telefontiden, ta kontakt på följande sätt: 

Vuxna, över 16 år gamla som insjuknat: 

Soites samjour, tfn 06 826 4500  

Under 16 år gamla som insjuknat: 

Soites barnakut, tfn 06 826 4444  

Soite har öppnat en webbadress om coronaviruset på 

korona.soite.fi. 

Soite inleder begränsningsåtgärder för att förhindra coronavirusepidemin från att 

spridas och förbereder sig för att flytta personal till enheter där behovet är störst. 

https://www.terveyskyla.fi/keuhkotalo/sv/om-lungsjukdomar/luftv%C3%A4gsinfektioner/egenv%C3%A5rd
https://www.omaolo.fi/


Därför ändras öppettiderna vid Soites enheter, och en del av de ickebrådskande 

tiderna avbokas.  

Ändringar i verksamheten 

Vid centralsjukhusets polikliniker vårdas endast de patienter som är i behov av 

brådskande vård. 

 I Kronoby har verksamheten koncentrerats till Kronoby hälsostation (Nedervetil 

och Terjärv hälsostationer är stängda) 

Kontrolltider till diabetes-, hjärt- och andningsskötare avbokas 

Om mottagningen är stängd, är också laboratoriets provtagning stängd 

Från fre 20.3 är munhälsovården Kronoby stängd 

o Brådskande fall och tandvärksfall sköts enligt tidsbokning vid följande 

tandkliniker: 

 Terjärv och Karleby huvudhälsostation 

 Ta kontakt per telefon! 

• Vid rådgivningarna vårdas endast under 1 år gamla och gravida kvinnor.  De övriga 

kontrollerna som görs enligt ålder flyttas fram.  En rådgivningsläkares mottagning 

genomförs för 4-6 veckor gamla, 4 månader gamla och 8 månader gamla samt för 

gravida kvinnor. Rådgivningsklienterna vårdas tills vidare i regel vid sina egna 

rådgivningar, men verksamheten har koncentrerats på följande sätt: 

I Kronoby-området centraliseras rådgivningsverksamheten till Nedervetil 

rådgivning. 

o Hembesök görs vid behov, men om någon i familjen har förkylningssymptom, ta 

kontakt per telefon före hembesöket.  

• Det kan förekomma störningar i klienttransporter. Vi uppmanar våra klienter att 

röra sig utanför hemmet endast när det är nödvändigt. 

 


