Pandemiavastaanotto

Aukioloaika

PoSa

- Flunssapolin (Kpää) näytteenotto arkisin klo
8-14:30 ja
viikonloput/arkipyhät 9-13.
Flunssapoli (Kpää)
- Näytteenotto (Drive in) muissa
0445773396
jäsenkunnissa arkisin ajanvarauksella ja
sopimuksen mukaan. Soitto ennen
Jäsenkunnat 0406524340
kokeeseen tuloa p. 040 652 4340 (numero
(Honkajoki, Jämijärvi,
koskee Honkajoen, Jämijärven, Karvian,
Karvia, Pomarkku, Siikainen)
Pomarkun ja Siikaisten näytteenottoa).

Flunssapoli: Tapalankatu 20, Koronapuhelin vastaa
38701 Kankaanpää
arkisin 8-16,
viikonloppu/arkipyhät 9-15
Jäsenkuntien Drive in on
Jäsenkuntien ajanvaraus on
terveysasemien yhteydessä ma-to 8-16 ja pe 8-15

Rauma

MA 9-16
TI-PE 12-15
LA ja SU suljettu
LA ja SU on Drive innäytteenottoa 12-15

0444035234

Steniuksenkatu 2, 26100
Rauma

Huittinen

Arkisin klo 8-16

Potilas soittaa tiimimallin
mukaan omahoitajan
numeroon

Risto Rytin katu 53, 32700
Huittinen
Arkisin klo 8-16

Säkylä

Arkisin klo 8-17
Drive-in toimii viikonloppuisin n.
tunnin ajan iltapäivisin (kotisairaala
hoitaa terveyskeskuksen pisteellä
Välskärintiellä, aika soittamalla)

028329255, tai tiimimallin
mukaan soitto omahoitajalle
Viikonloppuna ajanvaraus DriveVälskärintie 5, 27800 Säkylä Arkisin klo 8-17
in pisteelle 0447328172

Keski-Satakunta

Harjavalta: Arkisin klo 8-16
(lääkäri paikalla 10:30-15),
Eurajoki ja Luvia: Arkisin klo 8-16 Harjavalta: 026773705
(ottavat näytteitä keskitetysti klo Eurajoki 026773935 ja Luvia
10)
026773840

Harjavalta: Koulukatu 2, käynti
Palvelukadun puolelta, 29200
Harjavalta
Eurajoki:
Rantaperentie 1, 27100 Eurajoki
Luvia: Kuivalahdentie 3, 29100
Luvia

Harjavalta arkisin klo 8-21,
Eurajoki ja Luvia arkisin klo
8-16

Porin perusturva

Arkisin klo 8-16
Näytteenotto on auki arkisin 8-18
ja viikonloppuisin 9-16
026234333

Otavankatu 3, 4.krs, 28100 Pori
Drive-in on 16.8. asti vanhassa
paikassa Itä-Porissa

Koronaneuvontanumero
vastaa arkisin ja
viikonloppuisin klo 8-16

Eura

Arkisin klo 8-16

Puh

Osoite

0283980400, tai tiimimallin Terveystie 3, kulku
mukaan potilas soittaa
Käräjämäentien puolelta,
omahoitajan numeroon
27510 Eura

Puhelinneuvonta

MA 9-16
TI-LA 12-15
SU suljettu

Arkisin klo 8-16

Vastauksista soitetaan
Flunssapolin hoitaja soittaa koronapuhelimen
aukioloaikana negatiiviset. Flunssapolin hoitaja
soittaa positiiviset tt-vastaavan hoitajan puhelimeen,
ja hän/tt-lääkäri soittaa positiivisen tuloksen. Arkiiltaisin klo 18 asti ja viikonloppuisin klo 14-18 ttvastaava tai perehdytetty päivystää puhelimen
ääressä siltä varalta, jos tulee positiivisia tuloksia.
Negatiivisia tuloksia ei soiteta iltaisin.
Pandemiavastaanoton hoitaja soittaa aukioloaikana
negatiiviset. Pandemiavastaanoton hoitaja soittaa
positiiviset tt-vastaavan hoitajan puhelimeen, ja ttvastaava tai perehdytetty soittaa positiivisen
tuloksen. Arki-iltaisin klo 17 asti ja viikonloppuisin klo
14-18 tt-vastaava tai perehdytetyt päivystävät siltä
varalta, jos tulee positiivisia tuloksia.
Negatiiviset soitetaan tai laitetaan txt arkisin klo 816, ja kotisairaala soittaa tai laittaa txt iltaisin ja
viikonloppuisin. TT-vastaava hoitaja/tt-lääkäri soittaa
positiiviset ma-to 8-16 pe 8-14 ja muina aikoina
kotisairaala soittaa.

TT-vastaava hoitaja soittaa arkisin klo 8-16
negatiiviset ja positiiviset. Iltaisin ja viikonloppuisin
kotisairaala soittaa negatiiviset ja positiiviset.
Harjavallassa vastaanoton lääkäri soittaa negatiiviset
arkisin aukioloajan mukaan. Positiiviset ilmoitetaan
tt-vastaavalle lääkärille, joka infoaa tt-vastaavaa
hoitajaa joka soittaa. Viikonloppuisin tt-vastaava
hoitaja tai perehdytetty soittaa negatiiviset ja
positiiviset klo 14-18. Luvia ja Eurajoki soittavat
heidän aukioloajan mukaan negatiiviset, positiiviset
ilmoitetaan tt-vastaaville kuten Harjavallassa.
Pandemiavastaanoton hoitaja soittaa/tulee
tekstiviesti arkisin 8-16 negatiiviset, sekä ilmoittaa
positiiviset tartunnanjäljitysryhmälle.
Tartunnanjäljitysryhmä soittaa negatiivisia ja
positiivisia arkisin klo 8-19 ja viikonloppuisin klo 1020 (negatiiviset voi myös txt)
TT-vastaava tai perehdytetty soittaa negatiiviset
arkisin klo 8-17 ja viikonloppuisin klo 14-18.
Positiiviset soittaa tt-vastaava hoitaja tai hänen
perehdyttämänsä henkilö myös arkisin klo 8-17 ja
viikonloppuisin klo 14-18.

