Perhepalvelukeskuksen toiminnan muutokset infektio-epidemiatilanteessa alkaen 18.3.20
Perhepalvelukeskukseen kuljetaan poikkeuksellisesti ensiavun ulko-oven viereisestä ovesta. Pääovelta löytyy
tarvittaessa tarkempi ohje.
Asioithan meillä vain täysin terveenä!
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: Terveystarkastuksia ei toistaiseksi tehdä.
Peruskoululaisia ja lukiolaisia koskevat tiedustelut p. 040 736 9043, ma-to klo 8-15.30, pe klo 8-14.
Gradia Jämsän opiskelijoita koskevat tiedustelut p. 040 831 5593, ma-to klo 8-15.30, pe klo 8-14.
Lastenneuvola:
Toiminta on keskitetty Jämsän neuvolaan (Länkipohjan, Kuoreveden ja Koskenpään neuvolat ovat kiinni)
Kaikki 1½ -vuotiaiden ja sitä nuorempien neuvolakäynnit toteutuvat normaalisti ohjelman mukaan, 8 kk ja 1½
v. käynnit lääkärin sijasta terveydenhoitajan vastaanottoina. 4 -vuotiaiden rokotuskäynti toteutetaan
ajallaan. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan käynnit toteutetaan kotikäynteinä, mutta myös
etäkontaktit ovat mahdollisia.
10 kk ikäisten ryhmäneuvolaa ei pidetä.
Perheohjaaja ei tee kotikäyntejä toistaiseksi.
Ajanvaraukset ja tiedustelut puhelimitse puh. 040 774 0287 tai 040 712 2557, ma-to klo 8-15.30, pe klo 8-14
HUOM: Isomman lapsen ikäkausitarkastukset (2v ja yli) siirretään toistaiseksi, ellei tähän liity erityistarpeita.
Uusia aikoja voi alkaa varaamaan epidemiatilanteen rauhoittua.
Äitiysneuvola
Ajanvaraukset ja tiedustelut puhelimitse puh. 040 774 0287 tai 040 712 2557, ma-to klo 8-15.30, pe klo 8-14
Raskaana olevien käynnit toteutetaan yksilöllisen tarpeen mukaan terveydenhoitajan vastaanotoilla tai
kotikäynteinä.
Alkuraskaudessa etälääkärin vastaanotto. Tarpeenmukaiset lääkärikäynnit järjestetään.
Jälkitarkastukset tehdään vauvan käyntien yhteydessä viimeistään 2 kk kuluttua synnytyksestä.
Perhevalmennusta ei ole tällä hetkellä.
Perhesuunnitteluneuvola
Yhteydenotot puhelimitse puh. 040 774 0287 tai 040 712 2557, ma-to klo 8-15.30, pe klo 8-14
Välttämättömät ja kiireelliset asiat hoidetaan, käynnit toteutetaan pääosin etävastaanottoina ja puhelimitse.
Lasten puhe-, fysio- ja toimintaterapia
Tarvittaessa yhteydenotot p. 050 436 0129
Tarpeen mukaan jatkuvat, mahdollisesti osittain etävastaanottona.
Perheneuvola
Tarvittaessa yhteydenotot p. 050 436 0129
Kiireelliset asiat hoidetaan tarpeen mukaan, ja mahdollisuuksien mukaan etäkanavassa ja puhelimitse.

Erityisneuvola
Tarvittaessa yhteydenotot p. 050 436 0129
Työryhmän kuntoutussuunnitelmapalavereita ei pidetä. Kiireellinen sairausvastaanotto terveysasemalla.
Tk-psykologi
Tarvittaessa yhteydenotot puh. 040 0259456.
Käynnit vastaanotolla/puhelinkontakteissa.
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