
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TIEDOTE 20.3.2020. 

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO (Kalajoki, Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki ja Merijärvi) 

Eläinlääkäripalvelujen ensisijaisena tavoitteena poikkeusoloissa on varmistaa elintarvikehuoltoa. Tämän 

vuoksi eläinlääkäripalvelujen resurssit tulee ohjata tuotantoeläinten kiireelliseen eläinlääkäriavun 

saatavuuden ja elintarviketurvallisuuden ja ruokaturvallisuuden varmistamiseen. Lisäksi 

eläinlääkäripalvelujen tavoitteena on varmistaa eläinten hyvinvointia.  

Toistaiseksi Kalajoen kaupunki pystyy turvaamaan eläinlääkintähuollon palvelut kaikille asiakkailleen. 

Eläinlääkäriaikaa varatessanne saatte eläinlääkäreiltä tiedon kulloisenkin päivän tilanteesta. 

Mikäli eläinlääkäreitä sairastuu, joudumme rajaamaan palvelut seuraavasti: 

• Ensisijaisesti hoidetaan kiireelliset tuotantoeläinsairaudet  

• Kiireelliset seuraeläintapaukset pyritään mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan yksityisille 

eläinlääkäreille. Jos tämä ei ole mahdollista, ne hoidetaan kiireellisten tuotantoeläinkäyntien 

jälkeen. 

• Kaikkien tuotantoeläinten hedelmällisyyshoidot ja vasikoiden nupoutukset hoidetaan resurssien 

mukaan.  

• Terveydenhuoltokäynnit pyritään tekemään valtakunnallisten terveydenhuolto-ohjelmien 

ohjeistuksen mukaisesti. Lääkkeiden varalle luovutuksen ehdot pysyvät ennallaan lukuun ottamatta 

rokotteiden luovuttamista.  

• Kiireettömät tuotanto- ja seuraeläintapaukset suositellaan siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan 

Kontaktien rajoittaminen tilakäynneillä  

• Henkilö, jolla on ylähengitystieoireita (flunssaoireita), ei saa avustaa eläinlääkäriä tilakäynnin 

aikana (asiasta tulee neuvotella eläinlääkärin kanssa käyntiä sovittaessa). 

Kontaktien rajoittaminen vastaanotoilla 

Jotta voimme pitää vastaanottomme toiminnassa niin kauan kuin mahdollista pyydämme, että ette tule 

vastaanotolle mikäli teillä on minkäänlaisia flunssaoireita tai tunnette olonne muutoin sairaaksi. 

Tarpeellinen kommunikointi voidaan hoitaa tarvittaessa esimerkiksi puhelimen välityksellä. 

Pyrimme pitämään odotushuoneen ihmismäärän mahdollisimman pienenä. 

• Lemmikin saa tuoda vastaanotolle vain yksi saattaja, muita pyydämme odottamaan vastaanoton 

ulkopuolella esimerkiksi autossa. Välttäkää mikäli mahdollista myös lapsien tuomista vastaanotolle. 

• Pyrkikää tulemaan paikalle ajanvarauksenne mukaan, ei hyvissä ajoin etukäteen eikä myöhässä. 

• Pidäthän odotustiloissa 1-2 metrin turvavälin toisiin ihmisiin. 

Olemme lisänneet entisestään vastaanoton pintojen puhdistusta ja desinfiointia. Kiinnitäthän erityistä 

huomiota siihen, että et koske turhaan vastaanoton pintoja! 

Toivomme teidän huolehtivan hyvästä käsihygieniasta vieraillessanne vastaanotolla. Odotushuoneesta on 

pääsy asiakas wc-tilaan, jossa on käsienpesupiste (Kalajoki ja Raahe). Myös tuulikaapissa (Raahe) on 

käsienpesupiste, jossa voitte pestä kätenne saippualla ja vedellä. Vastaanotoilla on tarjolla myös käsidesiä, 

jonka käyttöä suosittelemme asioinnin yhteydessä. 



Pahoittelemme vallitsevasta poikkeustilanteesta aiheutuvaa vaivannäköä ja kiitämme asiakkaitamme 

vastuullisesta toiminnasta! Pyrimme näillä toimilla kaikin voimin pitämään henkilökuntamme ja riskiryhmiin 

kuuluvat kuntalaiset vapaana COVID-19 tartunnasta sekä osaltamme varmistamaan 

elintarviketurvallisuuden ja eläinten hyvinvoinnin koko poikkeustilanteen ajan. Tätä tiedotetta päivitetään 

tarpeen mukaan. 
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