
 

Soitetiedote 18.3.2020 (valitut palat) 
Lisää tietoa: korona.soite.fi 

 

Toimi näin, jos epäilet koronavirus-infektiota 
 

Jos sinulla on flunssaoireita jää kotiin! 
Lieväoireisena voit sairastaa rauhassa kotona. Soita ainoastaan, jos vointisi on 

sellainen, ettet pärjää kotihoito-ohjeilla. 

 

Kaikki henkilöt, jotka epäilvät koronavirustartuntaa tai influenssaa, tulee pysyä kotona 

oireiden alkamisesta vähintään viikon ajan. Jos oireet jatkuvat pidempään, pysy kotona 

oireiden ajan ja niiden loputtua vielä yhden oireettoman päivän ajan. 

  

Jos on pahaa hengenahdistusta, eikä kotihoito riitä tai epäilet, että olet saanut 

koronavirustartunnan, älä tule Soiten toimipisteeseen sisälle, vaan soita meille 

ensin. 
 

Soiten koronaneuvontapuhelin: 06 828 7499. 
Numerosta vastataan joka päivä klo 8-20. 

Muina aikoina soita yhteispäivystyksen numeroon 06 

826 4500. 

Neuvontapuhelimen puhelinaikaa muokataan tarpeen ja tilanteen mukaan. Tilannetta 

seurataan jatkuvasti. 

 

Jatkossa kaikki korona-tiedottaminen keskittyy 
sivustolle: korona.soite.fi 
 
Soite ryhtyy rajaamistoimiin koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi ja varautuu 

siirtämään henkilöstöä työskentelemään niissä yksiköissä, joissa tarve on 

suurin. Tämän vuoksi aukioloajat Soiten yksiköissä muuttuvat ja osa ei-kiireellisistä 

ajoista perutaan.  

 

Toimintamuutokset 

 

Keskussairaalan poliklinikoilla hoidetaan vain kiireellistä hoitoa vaativat 

potilaat. 

https://www.terveyskyla.fi/keuhkotalo/tietoa-keuhkosairauksista/hengitystieinfektiot/itsehoito
https://korona.soite.fi/


 

Poikkeavat aukioloajat koskevat seuraavia yksiköitä pääosin keskiviikosta 

18.3.2020 alkaen ellei toisin mainita: 
 

 Terveyskeskusvastaanotoille ei anneta aikoja kiireettömiä tai 

 kontrolliaikoja toistaiseksi: 

o Kruunupyyn alueella toiminta keskitetty Kruunupyyn 

 terveysasemalle (Alavetelin ja Teerijärven vastaanotot suljettu) 

o Diabetes/sydän/hengityshoitajille varattuja kontrolliaikoja perutaan 

o Mikäli vastaanottopiste on suljettu, myös laboratorionäytteenotto 

 on suljettu. 

 Suun terveydenhuollossa Kruunupyyn vastaanotto suljettu pe 20.3. 

 lähtien 

 Kiire- ja särkytapaukset hoidetaan ajanvarauksella seuraavissa 

 hammashoitoloissa: 
 Teerijärvi 

 Kokkolan pääterveysasema 

 Neuvoloissa hoidetaan vain pienet vauvat (1-vuotiaat ja sitä nuorem-

 mat) ja raskaana olevat. Muut neuvoloiden määräaikaistarkastukset  siirretään 

 myöhempään ajankohtaan. Neuvolalääkärin vastaanotot toteutetaan 4-6 vkon, 4 

 kk ja 8 kk ikäisille sekä raskaana oleville. Neuvolan asiakkaat  hoidetaan tois-

 taiseksi pääsääntöisesti omissa neuvoloissa, mutta toimintaa on keskitetty seu-

 raavasti: 

o Kruunupyyn alueella neuvolatoiminta keskitetään Alavetelin neuvolaan. 

o Kotikäyntejä tehdään tarvittaessa, mutta mikäli perheessä on flunssaoireisia, ota 

ennen kotikäyntiä yhteyttä puhelimitse.  

 Asiakaskuljetuksissa saattaa esiintyä häiriöitä. Kehotamme asiakkaita 

 liikkumaan vain välttämättömissä tapauksissa kodin ulkopuolella. 

 
 
 
 


