POIKKEUSOLOJEN AIHEUTTAMIA MUUTOKSIA
KAUPUNGIN PALVELUISSA 18.3-13.4.2020
Koronavirustilanteen vuoksi pyydämme kaikkia kaupunkilaisia noudattamaan tarkasti
terveysviranomaisten ja valtioneuvoston antamia ohjeita.
Kaupungin palveluissa suositaan poikkeusolojen aikana etäyhteyksiä ja sähköistä
asiointia. Välttämättömän paikan päällä asioinnin aikana on muistettava hyvä käsi- ja
yskimishygienia sekä vähintään metrin turvaetäisyys muihin ihmisiin.

Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen:

HUOLEHDITAAN TOISISTAMME JA NOUDATETAAN
ANNETTUJA MÄÄRÄYKSIÄ
Elämme historiallisesti poikkeusoloja koronaviruksen aiheuttaman epidemian johdosta. Kansallisella ja paikallisella tasolla on annettu erilaisia
määräyksiä, joilla on monenlaisia vaikutuksia
kaupunkilaisten elämään. Virustartuntojen leviämisen hidastamiseksi on tärkeää, että me kaikki
otamme annetut määräykset tosissamme.
Sosiaalisten lähikontaktien vähentäminen on tärkeää meille kaikille - lapsille, nuorille, aikuisille ja
ikäihmisille. Erityishuomio meidän tulee kohdentaa riskiryhmiin.
Pääosa meistä voi kuitenkin nauttia Lapin keväisestä luonnosta ja ulkoilla, mikä on jopa suositeltavaa. Pakollisissa työtehtävissä ja asioinnissa
on vältettävä ihmisjoukkoja ja huolehdittava
turvaväleistä. Myös huolellinen käsienpesu ja
yskimishygienia ovat tärkeitä.

Epidemian pidentyessä on tärkeää huomioida
henkinen läheisyys. Turvallisia yhteyksiä lähimmäisiin, naapuriin ja ystäviin on tärkeää pitää
yllä. Ketään ei pidä jättää yksin murehtimaan.
Autetaan lähimmäisiä ja pidetään huoli kaverista!
Virusepidemia iskee lujasti yrityksiin ja tulee
heikentämään työllisyystilannetta niin yksityisellä
kuin julkisella sektorillakin. Tulevat kuukaudet
ovat haasteellisia, mutta parhaiten selviämme
niistä yhteisellä tahdolla ja yhteistyöllä. Toki
tarvitsemme tilanteeseen erilaisia tukitoimia.
Katse voidaan suunnata myös epidemian
jälkeiseen aikaan. Kyllä me tästä yhdessä
selviämme ja jatkamme Rovaniemen vahvaa kehitystyötä tulevaisuudessa!
Esko Lotvonen
kaupunginjohtaja

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Suun terveydenhuolto:

Terveysasemat

Suun terveydenhuollossa annetaan toistaiseksi vain kiireellistä hoitoa. Kiireettömät
hammashoitoajat perutaan 23.3.-13.4.2020
väliseltä ajalta.

Kaupungin terveysasemilta hoidetaan toistaiseksi vain kiireelliset tehtävät. Ole yhteydessä
terveydenhuollon päivystykseen vain kiireellistä hoitoa vaativissa asioissa.
Mikäli epäilet koronavirustartuntaa:
• Älä tule terveysasemalle vaan soita ensin.
• Ajanvarauksessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä.
• Kuuntele ohjeet ja toimi niiden mukaan.
• Sairasta lievät hengitystieinfektiot kotona.
• Pidä erityistä huolta hygieniasta ja vältä
kontaktia muihin ihmisiin.
Jos sinulla on koronaan viittaavia oireita,
voit tehdä arvion omaolo.fi -verkkopalvelussa.
Terveyskyla.fi -sivustolta löytyy myös sähköinen koronabotti.

Terveysasemien päivystysnumerot:
Maanantai-torstai: klo 8 - 16
Perjantai: klo 8 - 15
p. 016 322 4600, Urheilukadun terveysasema
p. 016 322 4610, Pulkamontien terveysasema
p. 016 322 4620, Rinteenkulman terveysasema
Sähköinen asiointikanava:
https://pro.klinik.fi/contact/rovaniemi

Muina aikoina:
Lapin keskussairaalan päivystys
p. 016 322 4800

Tietoa koronaviruksesta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
puhelinneuvonta:
Arkipäivät: klo 8-21
Lauantai: klo 9-15
p. 0295 535 535 (ei terveysneuvontaa eikä
ohjausta akuuteissa oireissa)

Jos tarvitset kiireellistä hammashoitoa, soita
suun terveydenhuollon ajanvaraukseen hoidon
tarpeen ja hoitopaikan arviointia varten.
Kaikki asiointi suun terveydenhoitoon tapahtuu
puhelimitse.
Keskitetty ajanvaraus p. 016 322 4630
(ma-to klo 8-15.30, pe klo 8-15)
Viikonloppuisin ja arkipyhinä toimii Lapin kuntien yhteinen hammaslääkäripäivystys, jossa
hoidetaan kiireellistä suun terveyteen liittyvää
ensiapua tarvitsevat potilaat. Hammaslääkäripäivystys: 010 633 8330, klo 9.30-10.30 välisenä
aikana.

IKÄIHMISET
Ikäihmisten palveluissa päiväpalvelun toiminta
on keskeytetty. Kotihoidon toiminta jatkuu
muuten ennallaan. Palveluasumisen yksiköissä
ikäihmisten jaksohoitopaikkoja on rajattu vain
erityistilanteisiin.
Valtioneuvoston asettamat vierailukiellot ovat
voimassa sekä kaupungin että yksityisten
palveluntarjoajien tiloissa. Muutoin toiminta
palveluasumisen ja ympärivuorokautisen
hoivan yksiköissä on normaalia.
Geriatrian poliklinikan yli 70-vuotiaiden
vastaanottoajat on peruttu ja siirretään
poikkeusolojen jälkeiseen aikaan. Mahdollisuuksien mukaan asioita pyritään hoitamaan
puhelimitse.

Ikäihmisten neuvontapiste Nestori
Ikäihmisten neuvontapiste Nestori tarjoaa
neuvontaa ja ohjausta ikäihmisiä, heidän
omaisiaan ja läheisiään koskevissa asioissa.
Nestorista saat opastusta esimerkiksi kauppa-,
asiointi- ja siivousavun järjestämiseen. Nestori

palvelee koronatilanteen vuoksi pidennetyillä
aukioloajoilla vain puhelimitse:
Maanantai-perjantai: klo 9-20
Lauantai-sunnuntai: klo 9-16
p. 016 322 2580

Seniorineuvolat
Seniorineuvoloissa on tarjolla toistaiseksi vain
välttämättömin hoito (esim. INR-mittaukset ja
lääkeinjektiot) ajanvarauksella. Terveydenhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja antaa ajan
vastaanotolle.
Lisätietoja ja ajanvaraukset soittamalla:
Autti: terveydenhoitaja p. 040 588 4473
Lohiniva: terveydenhoitaja p. 040 354 4669
Muut alueet: terveydenhoitaja p. 040 503 3263

Yli 70-vuotiaiden ruoka- ja
kauppa-apu
Rovaniemen Kansalaistalo aloittaa 30.3.
alkaen maksuttoman kauppojen lahjoittamien
päiväysmerkittyjen tuotteiden jakelun yli
70-vuotiaille kuntalaisille. Kotiin jaettavat ruuat
toimitetaan saajille maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Ruokajakelu on tarkoitettu
niille ikäihmisille, jotka eivät voi muuten järjestää ruuan hankintaa.
Voit ilmoittautua aina seuraavan jakelupäivän
listalle perjantaisin, tiistaisin ja torstaisin
klo 9-10 soittamalla Rovaniemen Neuvokkaaseen p. 0400 244 610. Jakelu tehdään vapaaehtoisvoimin 10 kilometrin säteellä Rovaniemen
keskustasta.
Kaupungin matkapalvelukeskuksesta
p. 016 322 6900 voi tiedustella arkisin klo 7-16
välisenä aikana kauppa-apua. Taksit hoitavat
tilauksesta yli 70-vuotiaiden kaupassakäyntejä,
mutta asiakkaiden on itse sovittava maksujärjestelyistä kaupan kanssa. Kauppatavaroiden
kotiinkuljetuksen voi maksaa kuljetuspalvelukortilla.

LAPSIPERHEIDEN SEKÄ
AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN
PALVELUT
Sosiaalipalvelut
Kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus, Erkkilänkujan päivätoimintapalvelut
sekä kehitysvammaisten ja sosiaalihuoltolain
mukainen työtoiminta on keskeytetty. Muuten
sosiaalipalveluiden toiminta jatkuu pääosin
ennallaan. Tarvittaessa asiakas voi olla ensisijaisesti yhteydessä omaan työntekijäänsä tai
palveluneuvontaan ja ohjaukseen.

Sosiaalipalveluiden
palveluneuvonta
Maanantai-perjantai: klo 8-16
p. 016 322 6701
Jos kaipaat juttuseuraa, voit soittaa Rovaniemen kansalaistalon “Mitä sinulle kuuluu?”
-puhelinpalveluun p. 040 587 0713, avoinna
ma - pe klo 9-12. Puheluusi vastaavat kansalaistalon väki ja Neuvokkaan vapaaehtoiset.
Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Sosiaalipäivystys
Sosiaalipäivystyksen tehtäviin kuuluvat
kiireelliset tilanteet, jotka vaativat välittömiä
sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä.
Sosiaalipäivystykseen voi ottaa yhteyttä, kun
tarvitaan lastensuojeluun, perhekriiseihin, perheväkivaltaan, elämänhallintaan, mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvää kiireellistä apua.
Saat apua sosiaalipäivystyksestä myös mikäli
et perheen sairaustilanteen vuoksi voi hoitaa
lapsiasi.
Sosiaalipäivystys palvelee puhelimitse ja
ympärivuorokautisesti:
p. 040 7266 965

Mikäli sosiaalipäivystys ei pysty vastaamaan,
ota yhteys hätäkeskukseen 112.

Perheneuvolan tuki lapsiperheille:
Ohjaus, neuvonta ja ajanvaraus:
p. 040 187 9742
Arkipäivät: klo 8.30-10.30
Koronaviruksen herättämien kysymysten ja
huolten osalta myös:
Sosiaaliohjaaja: p. 050 468 7630, arkipäivisin
klo 10-15

Neuvolat

NUORISOPALVELUT
Nuorisotilat on suljettu, mutta nuoriso-ohjaajat ovat läsnä Discordissa ma - pe klo 16-20.
Discord on nuorten suosima ilmainen viestisovellus, jossa viestintään äänen, videon ja/
tai tekstin muodossa. Twitch-livelähetykset
tehdään torstaisin ja perjantaisin klo 18-19.
Pysyvä linkki Discordiin Popparin Instagramissa
ja nuorisopalveluiden verkkosivuilla.
Twitch-livelähetykset: torstaisin
www.twitch.tv/nuorisotiedotuspoppari ja
perjantaisin www.twitch.tv/pelitalomontendo.

Rovaniemen neuvolapalveluiden Perheeksiryhmät sekä 6 kuukauden ikäisten ryhmäneuvolatapaamiset on peruttu toistaiseksi.
Yksilöajoista sovitaan erikseen.

Nuoriso-ohjaajiin ja muihin nuorisopalvelun
työntekijöihin saa yhteyden puhelimitse,
WhatsAppilla tai yksityisviestillä somekanavissa. Puhelinnumerot ja sometilit löydät osoitteesta www.rovaniemi.fi/nuti.

Neuvolasta ei anneta toistaiseksi sairaustodistuksia. Vanhemman tulee sopia poissaoloista
työnantajansa kanssa.

VAPAA-AIKA JA KULTTUURI

Leikki-ikäisten määräaikaistarkastuksiin ei
voi varata aikoja tällä hetkellä. Jo varatut
terveystarkastukset pyritään tekemään
sovitussa ajassa.

Kaupungin uimahallit, liikuntapaikat, kirjastot,
teatterit, museot ja muut kulttuuripaikat ovat
suljettuja. Myöskään kirjastoautot eivät liikennöi. Latujen ja luistelualueiden kunnossapito
jatkuu hoitoluokitusten ja säiden mukaisesti.

Neuvoloissa saa asioida vain terveenä. Mikäli
sinulla tai lapsellasi on hengitystieinfektion
oireita, pyydämme teitä perumaan vastaanottoaikanne puhelimitse.
Neuvoloiden yhteystiedot löytyvät nettisivuilta:
rovaniemi.fi/neuvolapalvelut.

Varhaiskasvatus ja avoin päiväkoti
Avoimen päiväkodin toiminta ja varhaiskasvatuskerhot ovat kiinni toistaiseksi. Päiväkodit
järjestävät vielä varhaiskasvatuspalveluita
valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti.

Lapin maakuntamuseon näyttelyt on suljettu,
mutta museon asiakaspalvelu ja viranomaistyö
jatkuu sähköisenä ja puhelimitse. Kulttuuritalo
Korundi on myös suljettuna, mutta Lapin Kamariorkesteri ja Rovaniemen taidemuseo tuottavat
sisältöä verkkoon ja sosiaaliseen mediaan.
Kulttuuritalo Wiljami on suljettuna toistaiseksi.
Kulttuuritoimiston kevään ohjelmisto on peruttu.
Kulttuurisisältöjä lähetetään netin kautta suorina lähetyksinä nuorisotalo Mondelta viikoittain.
Tiedot livelähetyksistä kaupungin nettisivuilta.

PAIKALLISLIIKENNE
Rovaniemen paikallisliikenteen aikataulumuutoksista tiedotamme verkkosivuilla osoitteessa
linkkari.fi.
Bussien siivousta on tehostettu puhdistamalla
kaikki kosketuspinnat desinfioivalla puhdistusaineella päivittäin.
Ohjeita virustartuntojen ehkäisemiseksi
Linkkari-matkoilla:
• Toivomme, että et matkusta sairaana
• Noudata matkustaessasi hyvästä käsihygieniasta, yskimisestä ja aivastamisesta
annettuja ohjeita
• Vältä koskettamasta tartuntapintoja, esimerkiksi tankoja, tartuntakahvoja, pysäytysnappeja jne. paljain käsin, käytä puhtaita
käsineitä.

ASIAKASPALVELUPISTE
OSVIITTA
Osviitta palvelee kauppakeskus Rinteenkulmassa toistaiseksi normaalien aukioloaikojen
mukaisesti, mutta asiointimahdollisuuksia
paikan päällä on rajattu.
Asiakkaita pyydetään ottamaan Osviittaan
yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse 016 322 6800
tai sähköpostilla info.osviitta@rovaniemi.fi.
Noudatathan palveluneuvojien ohjeistuksia,
mikäli asiasi vaatii Osviitassa paikan päällä
asiointia.

KARANTEENISSA TAI
ERISTYKSISSÄ TÄRKEÄÄ
NOUDATTAA OHJEITA
Karanteeniin ja eristykseen määrää aina kunnan tai sairaanhoitopiirin
tartuntataudeista vastaava lääkäri.

KARANTEENI
Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisvapauden rajoittamista. Osa infektiosairauksista voi tarttua jo ennen varsinaisten oireiden
puhkeamista. Karanteenilla estetään tartuntoja mahdolliselta oireettomalta
tartunnankantajalta muihin henkilöihin.

ERISTYS
Eristyksellä tarkoitetaan tarttuvaa tautia sairastavan potilaan eristämistä
terveistä. Eristys voidaan toteuttaa kotona tai sairaalassa. Tällä halutaan
välttää jatkotartunnat.

KARANTEENIN KALTAISET OLOSUHTEET
Valtioneuvosto on kehottanut yli 70-vuotiaita henkilöitä ja ulkomailta Suomeen palaavia matkustajia pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa.
Karanteenia vastaavissa olosuhteissa pitää välttää lähikontakteja muiden
ihmisten kanssa. Samoin on vältettävä liikkumista kodin ulkopuolella. Jos on
välttämätöntä käydä kaupassa, apteekissa tai muilla asioilla, tämä on tehtävä
silloin, kun muita ihmisiä on vähän liikkeellä. Toisiin ihmisiin on pidettävä
kahden metrin etäisyys.
Tarkat toimintaohjeet löydät osoitteesta rovaniemi.fi/koronavirus.

Jos kaipaat juttuseuraa, voit
soittaa Rovaniemen kansalaistalon
“MITÄ SINULLE KUULUU?”
-PUHELINPALVELUUN
p. 040 587 0713,
avoinna ma - pe klo 9-12

Kaupungin palveluiden päivitetyt
tiedot: rovaniemi.fi/koronavirus
Tietoa myös kaupungin sosiaalisen
median kanavien kautta:
Facebook, Twitter ja Instagram.
Lisätietoa koronaviruksesta ja
koko maan tilanteesta: thl.fi.

Toimintaohjeet lyhyesti:
• Jos sinut on määrätty karanteeniin tai eristykseen, noudata sitä tarkasti.
• Karanteenin tai eristyksen aikana et saa mennä sisätiloihin, kuten
kauppaan, apteekkiin, terveysasemalle, työpaikalle, päiväkotiin, kouluun,
kirjastoon, ravintolaan tai yleisötapahtumiin.
• Karanteenin aikana saa ulkoilla. Muista silti välimatka muihin ihmisiin.
• Ruoka- tai apteekkiostosten tekemisessä kannattaa pyytää apua esimerkiksi ystäviltä, sukulaisilta ja naapureilta tai hyödyntää kauppojen
kotiinkuljetuspalveluita. Avun tarjoajien tulee kiinnittää erityistä huomiota
hygieniaan.
• Huolehdi myös karanteenissa hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, siisteydestä ja pintojen puhtaudesta.
• Mikäli sinulla on eristyksen tai karanteenin aikana hätätilanne, soita
sosiaalipäivystyksen ympäri vuorokauden palvelevaan puhelimeen:
040 7266 965. Ellet saa yhteyttä sosiaalipäivystykseen, soita hätätilanteessa
yleiseen hätänumeroon: 112.

