TIEDOTE POSAN PALVELUISTA AJALLA 14.4. - 31.5.2020
PoSassa varaudutaan COVID-19 epidemiaan sulkemalla Jämijärven, Honkajoen ja Siikaisten
peruspalvelukeskukset. Palvelut keskitetään Tapalan, Karvian ja Pomarkun peruspalvelukeskuksiin.
Vastaanotolle ei pidä tulla flunssaisena. Erityisen tärkeää tämä on koronavirusepidemian aika. Peruthan
siis kiireettömän vastaanottoaikasi, jos sinulla on edes lieviä flunssaoireita. Aika tulee perua myös, jos olet
ollut lähikontaktissa sellaisen henkilön kanssa, jonka tiedetään tai epäillään sairastavan koronavirustautia tai
kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmään.
Tapalan peruspalvelukeskuksessa (Tapalankatu 20) toimii flunssapoliklinikka arkisin klo 8-20 ja la–su klo
9-15 kaikille hengitystieoireisille. Flunssapoliklinikalle kulku tapahtuu neuvolan ovesta, ei pääovesta. Ennen
flunssapäivystykseen tuloa on aina ensin soitettava puh. 044 577 3396.
Kankaanpään äitiys- ja lastenneuvola toimii 23.3.2020 alkaen Pohjanlinnan koulun (koulukeskus)
terveydenhuollon tiloissa osoitteessa Kangasmoisionkatu 1. Ajanvaraukset ja neuvonta arkisin klo 11.3012.30 p. 044 577 3232 tai 044 577 3238. Hoidamme raskaana olevat sekä vauvat 0-6 kk.

Sulussa olevien kuntien palvelut siirtyvät auki oleviin keskuksiin.
Ajanvaraus: arkisin klo 8-15 Tapala puh. 02 577 3265 tai jäsenkunnat puh. 040 652 4340.
Päivystys: Soita aina ensin ennen päivystykseen lähtemistä.
Päivystys on avoin Kankaanpäässä arkisin klo 8-20, lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 9-18.
Päivystys muina aikoina: Satasairaalan yhteispäivystyksessä, Sairaalantie 3, Pori, Puhelin 02 627 6868.
PoSan takaisinsoittojärjestelmä arkisin klo 8-15 puh. 02 577 3265 sekä arkisin klo 15-20, lauantaisin,
sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 8-18 puh. 044 577 3245.
Muuna aikana puhelut kääntyvät Satasairaalaan.
Laboratoriopalvelut:
Vain kiireelliset laboratoriokokeet otetaan. SataDiagin ajanvaraus verkossa tai puh. 02 627 6410 arkisin klo
10-15. Riskiryhmille ja yli 70-vuotiaille järjestetään näytteenotto torstaisin klo 6-7 Tapalan laboratoriossa,
aika varattava.
Hoitotarvikejakelu:
Jakelu toimii kunnissa edelleen. Hoitotarvikkeet tilattava etukäteen puhelimella
• Kankaanpää 044 577 3272
• Honkajoki 044 577 3611
• Jämijärvi 044 577 3714
• Siikainen 040 652 4310
• Karvian ja Pomarkun hoitotarvikejakelu toimii normaalisti
Hyvinvointikeskus:
Toiminta supistettu ja toiminta siirtyy Tähden toimintakeskuksen tiloihin (kadun toisella puolella, Torikatu 9),
tiedustelut puh. 044 577 3272.
Mielenterveys- ja päihdepalvelut:
Toimintakeskus Tähden ryhmätoiminnot on keskeytetty toistaiseksi. Vastaanotto toimii arkisin klo 8-15,
ajanvaraus klo 11.30-12, puh. 040 652 4200. Muina aikoina jätä viesti ja yhteystietosi, niin otamme yhteyttä.
Kuvantaminen:
Vain kiireelliset kuvaukset arkisin klo 8-15. Kaikkiin tutkimuksiin pitää varata aika, puh. 044 707 9202.
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto:
Ajanvarauksesta tiedotettu erikseen Wilmassa.

