
Lovisa stad informerar 19.3.2020 
 
Uppdaterad information om grundtrygghetens verksamhet 19.3.2020 
 
Grundtrygghetscentralens verksamhet inskränks på grund av coronaepidemin, vi strävar 
till att skydda klienterna fråm att utsättas för smitta, samgt frigöra personalen för mera 
brådskande uppgifter. 
 
Obs! All onödig vistelse på grundtrygghetscentralen bör undvikas. Kom inte till 
överenskommen mottagning om du har förkylningssymptom! 
 
Personer som har fyllt 70 år 
 
Enligt regeringens riktlinjer bör personer över 70 år hålla sig hemma. Om du har 
reserverat en icke-brådskande tid exempelvis till mottagningen, mun hälsovården eller 
minnespolikliniken, kontaktar vi dej och försöker reda ut ärendet per telefon. 
 
Läkar/vårdarmottagningar  
 
För tillfället kan du inte reservera icke-brådskande tider till läkares eller vårdares 
mottagning. En del av redan reserverade tider måste flyttas framåt, i mån av möjlighet 
kan ärenden även alternativt skötas per telefon. 
 
Brådskande mottagning  
 
För att komma till brådskande mottagningen bör du alltid ringa på förhand, nummer 019 
505 1300. Väntrummet och kösystemet är inte i bruk för tillfället, patienterna får ha med 
sig endast absolut nödvändiga följeslagare. 
 
Infektionsmottagningen  
 
Patienter med förkylningssymptom och övriga luftvägsinfektioner styrs per telefon till 
en skild infektionsmottagning. Du kan inte komma till denna mottagning utan att ringa 
först! Patienterna kommer till infektionsmottagningen en i gången på överenskommen 
tid, ingång via ambulansdörren. Under epidemin är det undantagsvis tillåtet för 
förkylningspatienter att parkera ytterom ambulansdörren. 
 
Socialservice  
 
Den lagstadgade socialservicen fungerar, ärenden sköts i mån av möjlighet 
huvudsakligen per telefon eller elektroniskt, du bör alltid skilt komma överens om 
besök. All gruppverksamhet är avbokad. Kontakta servicerådgivningen! 
 
Socialtjänster för vuxna: servicerådgivning SISU vardagar klockan 8-16, telefon 040 667 
1798, du kan även skicka e-post till adressen sisu.helppi@loviisa.fi 
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Socialtjänster för barn och unga: Servicerådgivning HELMI vardagar klockan 8-16, 
telefon 040 640 3381, du kan även skicka e-post till adressen helmi.helppi@loviisa.fi 
 
Fysioterapi  
 
Fysioterapins gruppverksamhet är avbokad, i övrigt fungerar fysioterapienheten normalt. 
 
Utdelning av vårdmaterial  
 
Den centraliserade utdelningen av vårdmaterial fungerar normalt. 
 
Mental- och missbrukarvård samt tjänster för invandrare 
 
Den lagstadgade socialservicen fungerar, ärenden sköts i mån av möjlighet 
huvudsakligen per telefon eller elektroniskt, du bör alltid skilt komma överens om 
besök. All gruppverksamhet är avbokad. Kontakta servicerådgivningen! 
 
Socialtjänster för vuxna: servicerådgivning SISU vardagar klockan 8-16, telefon 040 667 
1798, du kan även skicka e-post till adressen sisu.helppi@loviisa.fi 
 
Munhälsovård 
 
Du kan tillsvidare inte reservera icke-brådskande tider till munhälsovården, vi strävar till 
att sköta redan reserverade tider enligt överenskommelse. Kontakta munhälsovårdens 
telefonservice, tfn 019 505 1340 om ditt ärende är brådskande. De som hör till 
riskgrupperna får enbart brådskande tandvård under koronaepidemin. Om du hör till en 
riskgrupp och har en reserverad till icke-brådskande vård, rekommenderar vi att du 
avbokar tiden. 
 
Rådgivningstjänster 
 
Familjecentralens rådgivningstjänster (mödrarådgivning, barnrådgivning och 
preventivrådgivning) fungerar normalt. Vi gör dock inte hembesök, även 
preventivrådgivningens walk-in verksamhet på onsdagar är inhiberad. Gruppverksamhet 
som ordnas av Familjecentralen är inhiberad tillsvidare. 
 
Skol- och studerandevård  
 
Under tiden 18.3 – 13.4.2020 är skol- och studerandehälsovården koncentrerad till en 
skolhälsovårdare, Camilla Jordman, tfn 040 741 7353 vardagar klockan 8.30 – 15.30. 
Kontakt med skolhälsovården fås nu endast per telefon, inte via Wilma. Du kan kontakta 
skolhälsovårdaren i olika hälsoärenden, men om ditt ärende gäller misstanke av 
coronasmitta skall du vara i kontakt med hälsocentralen tfn 019 5051300 
 
Laboratorium och röntgen  
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HUSLAB:s provtagning i Lovisa sköts enbart via tidsbeställning, beställ tid från 
nummer 019 505 1550. Laboratoriets könummersystem tas ur bruk tillsvidare. Vi 
rekommenderar att skjuta på icke-brådskande laboratorieprovtagningar (exempelvis 
årskontroller) till ett senare datum. Röntgen fungerar enbart via tidsbeställning. Obs! 
Ingång till laboratorium och röntgen via innergården, ytterdörr C1. 
 
Serviceboende och hälsocentralens avdelning  
 
För att skydda seniorernas serviceboenden är besök tillsvidare förbjudet, besöksförbudet 
gäller även hälsocentralens avdelning. Om din anhöriga är kritiskt sjuk, eller om det är 
fråga om terminalvård, kan du med personalen undantagsvis komma överens om besök. 
 
Östra Nylands social- och krisjour  
 
Social- och krisjouren, tfn 040 517 4194, ger stöd och diskussionshjälp för den som är 
oroad över sitt eget eller sina närståendes välmående och trygghet på grund av 
coronavirusläget. Social- och krisjouren ger inte hälsorådgivning. 
 
Nationell telefonrådgivning om coronaviruset (THL) erbjuder allmän information om 
coronaviruset på nummer 0295 535 535. 
  

Men vänlig hälsning, 
Lovisa stads kommunikation 
 


