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HÄLSOTJÄNSTER
Himango hälsocentral (adress: Kannuskyläntie 13, Himango) arbetar från och med 19.3.2020 vardagar kl. 8–16
som infektionsmottagningsenhet för ALLA KLIENTER FRÅN KALAJOKI. I enheten mottas ENDAST patienter med
förkylningssymtom (feber, hosta, halsont, svår snuva, öronvärk, bröststyng, muskelvärk, andningssvårighet).
Kalajoki hälsocentral mottar alla andra klienter.
Mottagningen vid Merijärvi hälsocentral har stängs från och med 18.3.2020. Klienter i Merijärvi ska kontakta
hälsoservicenumren nedan.
Kontakta alltid först per telefon:
Himango hälsocentral / tidsbokning tfn 044-4691 803
Himango hälsocentral / information tfn 044-4691 802
Kalajoki hälsocentral / tidsbokning tfn 044-4691 502
Kalajoki hälsocentral / information tfn 044-4691 505
Tandvård
Brådskande tandvård:
Om du har förkylningssymtom, misstänker att du eller någon person i din närmaste bekantskapskrets har utsatts för korona eller om du eller någon person i din närmaste bekantskapskrets har återvänt från utlandet
inom 14 dagar, bara den absolut nödvändiga akutbehandlingen görs åt dig på Himango hälsocentralens tandklinik (adress: Kannuskyläntie 13, Himango).
Annan akutbehandling görs på Kalajoki eller Merijärvi tandkliniker.
Icke-brådskande tandvård:
Avboka icke-brådskande mottagningstid om:
- du är över 70 år
- du är allvarligt sjuk
- du har en förkyld person i din familj eller nära bekantskapskrets (tills patienten har varit symtomfri i två dygn)
- du eller någon i din familj eller nära bekantskapskrets återvänt från utlandet inom 14 dagar
- du eller någon i din familj eller nära bekantskapskrets är misstänkt för att vara utsatt för korona
Kontakta alltid först per telefon:
Tandvård / värkjour tfn 044-4691 547
Tandvård / tidsbokning och information tfn 044-4691 507
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Rådgivning
Kalajoki barn- och mödrarådgivning tar emot gravida och barn under ett år. Till rådgivningen kan barnen
komma med en anhörig och gravida ensamma på grund av undantagstillståndet. Hembesök begränsas.
Rådgivningsverksamheten i Himango och Rautio har avbrytits från och med 19.3.2020. Verksamheten har flyttats till Kalajoki rådgivning.
I Merijärvi rådgivningsbyrå mottas gravida och barn under ett år från måndag till onsdag.
Alla andra hälsokontroller och icke-brådskande tider har avbokats.
Kontakta per telefon vid behov:
Tidsbokning tfn 044-4691 557
Kalajoki barnrådgivning tfn 044-4691 420
Kalajoki mödrarådgivning tfn 044-4691 533
Merijärvi barn- och mödrarådgivning tfn 044-4691 724
Rehabilitering
Rehabiliteringsverksamheten avbryts.
Vid brådskande fall ta kontakt per telefon:
Kalajoki tfn 044-4691 470
Himango tfn 044-4691 824
Merijärvi tfn 044-4691 722
Brådskande fysioterapi, inte riskgrupper tfn 044-4691 471
Osviitta
Verksamheten har begränsats. Besöken utförs i första hand som virtuellmottagning. Nya klienter kontakta tfn
0444691315.
SOCIALTJÄNSTER
Service för barn och familjer
Inom service för barn och familjer arbetar endast socialjouren i brådskande barnskyddsärenden vardagar kl. 8–
16. Kontakta först per telefon, tfn 044-4691 552 eller 044-4691 360. Socialjour utanför tjänstetiden sker via
det allmänna nödnumret 112.
Socialhandledaren för handikappservice kan kontaktas per tfn 044-4691 855.
Arbets- och verksamhetstjänster
Duunipaikka och allaktivitetscentren Maakari och Kuunari är stängda.
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Boendeservice
Kortvarig vård i boendeservice rekommenderas inte, nödvändig vård centreras:
– för klienter från Kalajoki endast i Mäntyrinne
– kortvarig vård för klienter från Merijärvi i Salmenranta
– kortvarig vård för specialgrupper endast i Puistola
I ärenden kring kortvarig vård kontakta servicehandledaren, tfn 044-4691 842.
Långvariga boendeserviceplatser beviljas endast i akuta fall.
Hemmatjänster
Hemvård tryggas för alla klienter. Vi kan bli tvungna att avboka icke brådskande besök.
Rådgivningsstället Verkkos klientmottagning i centralbiblioteket är stängd. Servicehandledningens telefonjour
utvidgas vardagar kl. 8–13, tfn 044-4691 595.
Dagverksamheten för äldre har avbrutits.
Måltiderna för personer som får hemtransporterade måltider levereras på överenskomna dagar, i regel till en
kylväska framför ytterdörren. Förfrågningar gällande måltidsservicen tfn 044-4691 595.
SMÅBARNSPEDAGOGIK
Regeringen rekommenderar att föräldrar och vårdnadshavare som kan ordna barnomsorg hemma ska göra
det. Om du inte kan ta hand om barnen hemma kan du ta ett friskt barn till småbarnspedagogiken, även om du
inte arbetar inom en kritisk bransch. Situationen följs med noggrant och rekommendationen kommer att uppdateras vid behov.
Under undantagstillståndet (18.3 - 13.4.2020) kompenseras vårddagar för barn i kommunal småbarnspedagogik för sina lediga dagar på samma sätt som under julen. Frånvarodagar bör antecknas omedelbart i DaisyNet.
Veckor som redan har blockerats (veckorna 13 - 14), rapportera frånvaro till ditt barns dagvårdspersonal.
Frånvaro- och kompenseringsfrågor inom privata vårdplatser besvaras av dagvårdspersonalen där.
Vi meddelar om situationen förändras.
UNDERVISNINGSTJÄNSTER
• Barn på årskurs 1 – 3, vars vårdnadshavare utför kritiskt arbete, får gå till skolan. Samma gäller förskoleundervisningen vid skolorna. Eleverna i Vuorenkallio, Tynkä, Rahja och Mehtäkylä får närundervisning vid skolan
i Pohjankylä. Elevernas föräldrar har informerats om saken.
• Regeringen har listat de personer som utför kritiskt arbete i samhället:
https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/10616/yhteiskunnan-toiminnankannalta-kriittisten-alojen-henkilosto
• Kalajoki:
Om den ena vårdnadshavaren inte utför kritiskt arbete, går barnet i distansskola.
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• Elever som omfattas av särskilt stöd i årskursena 1 – 9, får också gå till skolan. Detta gäller alltså de elever
som behöver speciellt stöd i skolan.
• Alla andra barn får distansundervisning hemma.
• De barn som går i närundervisning får skolmat.
• Vårens stundentskrivningar ordnas med intensivare tidtabell.
KALAJOKI AKATEMIA
All Kalajoki Akatemias verksamhet är stängd från och med 18.3.2020 (bibliotek, Virta Sali, Ventelä hus, medborgarinstitutens grupper, motionsgrupper, ungdomshus, Kahvila Kirja, ishallen, spainrättningen, inomhusmotionslokaler).
ANNAN VIKTIG INFORMATION:
Kritiskt arbete:
Statsrådet har definierat personalen som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion
enligt förvaltningsområde.
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/yhteiskunnan-toiminnan-kannalta-kriittistenalojen-henkilosto (på finska)
KALAJOKI STADSHUS OCH HIMANGO SERVICEBYRÅ är stängda 18.3–13.4.2020.
Anställda kan kontaktas per telefon och e-post. Kontaktuppgifterna på www.kalajoki.fi
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