
Älä tapaa muita ihmisiä kasvotusten. Vältä
liikkumista kodin ulkopuolella.
Pyydä läheisiä ihmisiä, naapureitasi tai
kotikuntaasi auttamaan asioinnissa. 
Jos sinun on hoidettava välttämättömiä
kauppa- ja apteekkiasioita tai käytävä
terveyskeskuksessa, tee se silloin, kun muita
ihmisiä on liikkeellä vähän. Voit myös
valtuuttaa toisen henkilön hakemaan
reseptilääkkeesi puolestasi. Tunnistaudu
palveluun osoitteessa suomi.fi/valtuudet.
Noudata yleisiä ohjeita tartuntariskin
vähentämiseksi.
Muista liikkua kotona mahdollisimman
paljon! Liikepankki ikäihmisten voima- ja
tasapainoharjoitteluun löytyy osoitteesta
voitas.fi. Jos ulkoilet, vältä kontaktia muiden
ihmisten kanssa.
Pidä yhteyttä läheisiin ihmisiin puhelimitse
tai netissä.

Jos oireesi ovat lieviä etkä kuulu
riskiryhmiin, lepää ja sairasta rauhassa
kotona. Pysy kotona vielä vuorokausi oireiden
päättymisen jälkeen. Lieviä oireita ovat nuha,
yskä, kurkkukipu, lihassärky ja kuume.
 
Osoitteesta www.kalliopp.fi löydät sovelluksen,
jonka avulla voit tehdä oirearvion, ja saat
kotihoito-ohjeita hengitystieinfektioon. Jos
kuulut riskiryhmään, ota muita herkemmin
yhteyttä terveydenhuoltoon. 
 
 Jos sinulla on pahaa hengenahdistusta eikä
kotihoito riitä, tai epäilet saaneesi koronavirus-
tartunnan,  soita neuvontanumeroomme 
08 419 5140.  Älä tule suoraan vastaanotolle.
 
Kalliossa on avattu yhteinen vastaanotto kaikille
flunssaoireista kärsiville. Vastaanotto on muusta
toiminnasta erillään. 

Tärkeät yhteystiedot

Uusi koronavirus – COVID-19
 

Pese kädet saippualla huolellisesti ja usein.
Jos et voi pestä käsiäisi, käytä
alkoholipohjaista käsihuuhdetta.
Älä koskettele silmiäsi, nenääsi tai suutasi.
Yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan
ja laita käytetty nenäliina heti roskiin.
Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta
hihaan, älä käsiisi.

Älä kättele.
Pidä 1–2 metriä etäisyyttä toisiin ihmisiin.
Vältä ihmisjoukkoja.
Vältä matkustamista.

Älä vieraile sairaaloissa tai hoitolaitoksissa.
Vältä vierailua iäkkään tai pitkäaikaissairaan
luona. 
Jää kotiin, jos sinulla on flunssan oireita.

Muista hyvä käsihygienia 

 
Vältä lähikontakteja

 
Suojele läheisiäsi

 

Ota ta
lte

en!

Vähennä tartuntariskiä Jos sinulla on flunssaoireita

Jos kuulut riskiryhmään 
tai olet yli 70-vuotias

Kallion pandemiavastaanotto,                     
 p. 08 419 5140 ark. klo 8–16
OYS:n 24h neuvontanumero,                      
 p.  08 315 2655
Oulaskankaan yhteispäivystys,                    
 p. 08 315 7840
Valtakunnallinen puhelinneuvonta,            
 p. 0295 535 535 ma–pe klo 8–21, la 9–15.
Kallion psyykkisen ensiavun puhelinpalvelu,
ns. huolipuhelin, p. 08 419 5190, ma–pe klo
9–15
Perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluohjaus         
Ylivieska ja Alavieska, p. 044 419 5719,
Nivala ja Sievi, p. 044 419 6513                             
ma–pe klo 9–11, la klo 12–15.
Ajankohtaiset tiedotteet ja hyödyllisiä
linkkejä: kalliopp.fi/koronainfo
Luotettavaa tietoa koronaviruksesta: thl.fi

 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tietopaketti koteihin

Me Kalliossa toivomme sinulle ja läheisillesi
turvallista ja tervettä kevättä ja kesää. 


