Lapin kuntien koronatestiin hakeutumisohjeet
Henkilöt, joilla on lievää kuumeilua, yskää, nuhaa, lihassärkyä, ripulia tai maku- ja hajuaistin heikentymistä,
voivat nyt hakeutua testeihin oman kuntansa terveyskeskukseen. Ennen saapumistaan sairastuneen tulee
ottaa yhteyttä terveyskeskukseen tai keskussairaalan päivystykseen näytteenotto-ohjeiden saamiseksi.
* Tee tämä kysely, jos epäilet koronavirusta:
Oireiden arviointi Omaolo-palvelussa

Enontekiö
Hetan terveysasema puh: 040 714 2851
ma–to klo 8–16, pe 8–14
Muina aikoiona puh: 040 714 2845
Karesuvannon terveysasema puh: 040 714 2852
ma–pe klo 8–16
Muina aikoiona puh: 040 714 2845
https://enontekio.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/

Muonio
Testaukseen hakeutumisen tullessa kyseeseen, soita ensin terveyskeskukseen ohjeiden saamiseksi:
klo 8 - 16 p. 040 703 1147
klo 16 - 21 p. 040 714 2845 (päivystävä sairaanhoitaja).
https://www.muonio.fi/koronavirus

Kittilä
Terveyskeskuksen koronavirusneuvontapuhelin, p. 040 185 1552. Puhelimeen vastaa sairaanhoitaja, arkisin
klo 8-16. Numerossa ei ole takaisinsoittopalvelua, joten jos numero on varattu, soitathan myöhemmin
uudelleen.
Kittilän kunnan terveyskeskuksen päivystysnumero on 0400 356 498.
http://www.kittila.fi/koronaohjeet-ja-tiedotteet

Kolari
Yhteydenotto suoraan aluehoitajaan virka-ajalla tai päivystävään sairaanhoitajaan viikonloppuisin ja
juhlapyhinä. Mikäli yleisvointisi on heikentynyt, soita hätänumeroon 112.

•
•
•
•

aluehoitaja pohjoinen 040 708 7625
aluehoitaja kirkonkylä 040 708 7985
aluehoitaja eteläinen 040 708 9179
päivystävä sairaanhoitaja 040 489 5090

https://www.kolari.fi/fi/palvelut/terveys/koronavirus.html

Pello
Jos epäilet itselläsi koronaviruksen aiheuttamaa tautia, soita numeroon:
•
•

virka-aikana 040 713 2771 ja
virka-ajan ulkopuolella 040 713 2744.

https://www.pello.fi/asukkaat/terveys-ja-sairaanhoito/terveydenhuolto/ajankohtaista-tietoakoronaviruksesta/

Ylitornio
Arkisin virka-aikana korona näytteen tarpeen arvioinnin tekee oman alueen sairaanhoitaja ja
viikonloppuisin vuodeosaston sairaanhoitaja.
•
•

Vastaanotto, reseptitoimisto puh. 016 571 740 klo 08:00-14:00
Terveyskeskussairaala, puh. 0400 220314 tai 0400 377 576

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin pandemia puhelin puh. 040 825 1072 (iltaisin ja viikonloppuisin)
Lisätietoa Mehiläinen Länsi-Pohjan nettisivuilla https://www.mehilainenlansipohja.fi/koronavirus/
https://ylitornio.fi/ajankohtaista/koronatiedote/

Tornio
Soita Länsi-Pohjan alueen koronaneuvontaan numeroon 040 825 1072 ja saat toimintaohjeet
https://www.tornio.fi/koronatiedotteet/

Keminmaa
Puhelinnumerot:
•
•
•

Keminmaan terveyskeskus: 0400 270 008
Korona-puhelin: 040 825 1072
Hätänumero 112

https://www.keminmaa.fi/index.php?p=KORONAtiedotteet

Kemi
Länsi-Pohjan koronaviruspuhelin 040 825 1072
Soita, jos epäilet saaneesi tartunnan.
https://www.kemi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/korona-info/

Simo
Korona neuvontanumero 040 825 1072 palvelee ympärivuorokautisesti.
https://www.simo.fi/korona-neuvontanumero-040-825-1072-palvelee-ymparivuorokautisesti/

Tervola
Tervolan terveyskeskus päivystys arkisin klo 8-16: 040 1519 700 tai 040 1519 701
muina aikoina yhteys koronaepäilyissä Mehiläinen Länsi-Pohja: 040 825 1072
http://tervola.fi/koronavirus/

Rovaniemi
Varaa aika näytteenottoon sähköisesti
Mikäli sinulla on hengitystieinfektion tai muita koronavirustartunnan oireita, varaa aika näytteenottoon
Terveysasemien sähköinen ajanvarauspalvelun kautta. https://rovaniemi.terveytesi.fi/#/main
Näytteenotossa ei tehdä hoidon tarpeen arviointia. Mikäli sinulla on hoitoa tai hoidollista arvioita vaativia
oireita, ota yhteyttä terveysasemalle puhelimitse tai Nettiklinikan kautta.
https://pro.klinik.fi/contact/rovaniemi
Soita terveysaseman ajanvarausnumeroon, jos sinulla on hoitoa vaativia oireita
•

•

•

Pulkamontien terveysasema
Aukioloajat
Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 15:00
Rinteenkulman terveysasema
Aukioloajat
Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 15:00
Urheilukadun Terveysasema
Aukioloajat
Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 15:00

Terveysasemien puhelinpalveluiden ollessa suljettuina, ota yhteyttä Lapin keskussairaalan päivystykseen,
puh. 016 322 4800.
https://www.rovaniemi.fi/Poikkeustilanne/Koronavirus

Sodankylä
Sodankylän koronaneuvontapuhelin palvelee joka päivä klo 8-21, p. 040 128 5295.
http://www.sodankyla.fi/tietoa-sodankylasta/Pages/Koronatietoa-kuntalaisille.aspx

Inari
Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan, toimi näin:
Varaa aika koronanäytteenottoon soittamalla päivystävälle sairaanhoitajalle puh. 0407709187.
Hätätilanteissa soita 112.
https://www.inari.fi/fi/palvelut/koronatiedottaminen.html

Utsjoki
Jos epäilet itselläsi tai lähipiirissäsi koronavirusinfektiota, niin ota puhelimitse yhteyttä terveyskeskukseen
päästäksesi koronavirustestaukseen
•
•
•

arkisin klo 8-15 Utsjoen tervekeskeskuksen vastaanottoon 040 1810285
viikonloppuisin, iltaisin ja arkipyhien aikana klo Utsjoen terveyskeskuksen vuodeosastolle 040
1810281, 040 1810282
Mikäli yleistilasi on infektion vuoksi huono, soita suoraan 112

https://www.utsjoki.fi/tietoa-koronaviruksesta/

Savukoski
Jos epäilet hoitoa vaativaa koronavirus- tai kausi-influenssatartuntaa, ota yhteyttä Savukosken
terveyskeskukseen puhelimitse 040 563 7757 tai sähköisesti
http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/savukoski/yhteydenotto-terveyskeskus/ ja toimi saamiesi ohjeiden
mukaan. Terveyskeskus vastaa yhteydenottoosi ma-pe mahdollisimman pian joko samana tai seuraavana
arkipäivänä. Jos yhteydenotto tapahtuu ennen klo 11, saat vastauksen saman päivän aikana.
https://www.savukoski.fi/news-article/9164/

Salla
Soita aina ensin toimintaohjeiden saamiseksi puh 045 665 3454.
Matalan kynnyksen koronanäytteenotto ma-su klo 08.00 – 20.00 puh 045 665 3454.

Mikäli yleistilasi on huono, soita 112.
Yhteydenotot myös Klinik Access sähköisen asioinnin kautta
www.salla.fi/yhteydenottososiaalijaterveyskeskukseen
https://www.salla.fi/info/tarkeat-tiedotteet/

Pelkosenniemi
Jos epäilet koronavirusta, ota yhteyttä terveyskeskukseen puhelimitse
•
•
•

ma-to 8-14.45 ja pe 8-13.30 Pelkosenniemi 040 5638 131 tai Savukoski 0405637 757
ma-to 15-21, pe 13.30-21 ja la-su 8-21 Hyvinvointikekus Lapponia 020 690 870 , Sairaalakatu 9,
Kemijärvi
Öisin (klo 21-8) Lapin Keskussairaala 016 322 4800, Ounasrinteentie 22, Rovaniemi

Yhteyttä voit ottaa myös sähköisesti (katso ohje alempaa), Vastaamme yhteydenottoosi ma-pe
mahdollisimman pian joko samana tai seuraavana arkipäivänä. Jos yhteydenotto tapahtuu ennen klo 11,
saat vastauksen samana päivänä.
•
•

Pelkosenniemeläisenä http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/pelkosenniemi/yhteydenottoterveyskeskus/ tai
Savukoskelaisena http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/savukoski/yhteydenotto-terveyskeskus/

https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/terveyskeskus/

Kemijärvi
Lapponian koronapuhelininfo puh. 040 579 9243 ma - su klo 8-16
TULE KORONATESTIIN Hyvinvointikeskus Lapponiaan, jos sinulla on lievää kuumeilua, yskää, nuhaa,
lihassärkyä, ripulia tai maku- ja hajuaistin heikentymistä, voivat nyt hakeutua testeihin Hyvinvointikeskus
Lapponiaan.
Ennen saapumista testiin ota yhteyttä koronapuhelimeen puh. 040 5799243 ma-su klo 08-16 tai
päivystykseen muuna aikana puh. 020 690870.
https://www.kemijarvi.fi/fi/kemijarvi-info/coronavirus/

Posio
Mikäli epäilet saaneesi koronavirustartunnan, toimi näin:
Varaa aika koronanäytteenottoon soittamalla aamulla puh 016 254100 Posion terveyskeskukseen, missä
hoitaja haastattelee sinut ja varaa ajan koronanäytteeseen. Näytteitä otetaan päivittäin.
http://www.posio.fi/tiedote/koronatiedotteet

Ranua
Lääkäripäivystys sekä päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto on arkisin ma-pe klo 8–16.
Viikonloppuisin lauantaina ja sunnuntaina on lyhyt lääkärin päivystysvastaanotto.
Muutoin virka-ajan ulkopuolella lääkäripäivystys on Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikalla.
Arkisin virka-aikaan päivystykseen tuleva varaa ajan vastaanotosta, Puh. 016 355 9400.
Muuna aikana päivystystapauksissa aina ensin yhteys Ranuan terveyskeskuksen vuodeosastolle,
Puh. 040 867 0268.

