TIEDOTE VAMMAISPALVELULAIN (VPL) JA SOSIAALIHUOLTOLAIN (SHL)
MUKAISTEN KULJETUSPALVELUJEN (NS. X.CARD TAKSIKORTTI) KÄYTTÄJILLE
JÄMSÄ JA KUHMOINEN
Tiedote sisältää tietoa koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen koskien
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja
Ikänsä (yli 70 v) tai perussairauksiensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvien liikkumista ja asiointia
esim. kaupoissa on rajoitettu valtioneuvoston määräyksellä koronaviruksen aiheuttaman
poikkeustilanteen vuoksi. Riskiryhmiin kuuluvien on suositeltu tehtävän kauppa-asioinnit
aamuisin kauppojen ollessa auki esim. klo 7-8 välisinä aikoina.
Mikäli sinulla on vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, taksin
tilaus tulee aikaista aamuasiointia varten ehdottomasti tehdä edellisenä arkipäivänä klo
15 mennessä, jotta Keski-Suomen aluetaksilla on mahdollisuus saada välitettyä taksi.
Kyydin tilaukset:
Puhelintilaus 029 3000 169 ympäri vuorokauden
Tekstiviestitilaus 050 4642 512 arkisin klo 7.00-17.00
Sähköpostitilaus asiakaspalvelu@keskisuomenaluetaksi.fi arkisin klo 7.00-17.00

Lisätietoja kauppojen aukioloajoista:
Jämsä (lähde: Jämsek):
Citymarket: erityisryhmien kannattaa ajoittaa asiointi aamun ensimmäiselle tunnille
kahdeksan jälkeen www.k-ruoka.fi/kauppa/k-citymarket-jamsa
K-market Jämsä: verkkokauppa, kotiinkuljetus www.k-ruoka.fi/kauppa/k-market-jamsa
K-market Vilja: ti ja to klo 6.30 ovet auki riskiryhmille, verkkokauppa ja kotiinkuljetus
www.k-ruoka.fi/kauppa/k-market-vilja
K-Market Hokka: pe 20.3 klo 7.15-8.00 riskiryhmille. Ensi viikon poikkeusaukioloajat
myöhemmin. www.k-ruoka.fi/kauppa/k-market-hokka
K-Market Kaipola: ma ja ke klo 7.30-8.00 riskiryhmille www.k-ruoka.fi/kauppa/k-marketkaipola
Koskenpää Market: kotiinkuljetus ja tuotteiden keräilypalvelu
www.facebook.com/kpaamarket
Lidl: ei erityispalveluja, suosittelemme riskiryhmille kaupassa käyntiä aamulla www.lidl.fi
S-ryhmä: avoinna klo 7-8 riskiryhmille
S-Market Jämsä www.s-kanava.fi/web/keskimaa/toimipaikka/s-market-jamsa
S-Market Jämsänkoski: www.s-kanava.fi/web/keskimaa/toimipaikka/s-marketjamsankoski/
Sale Länkipohja: www.s-kanava.fi/web/pirkanmaa/toimipaikka/sale-lankipohja-jamsa/

Kuhmoinen (lähde: www.kuhmoinen.fi):
K-market Kippari 03 555 6061 kippari@k-market.com ruokakassipalvelu. Tilaus
edellisenä päivänä. Toimitus kaupan toimesta tai asiointiliikenteen kautta. Tarjolla myös
tilaa ja nouda –palvelu.
S-market Kuhmoinen 010 767 4470 (ei tällä hetkellä 23.3. resurssia järjestää
pakkauspalvelua)
Kuhmoisten kunnan tarjoama asiointiliikenne ja ruokakassipalvelu yli 70-vuotiaille ja
muille riskiryhmään kuuluville: Kunnan asiointiliikenne on tilapäisesti laajennettu
ruokakassipalveluksi kaikille kylien yli 70-vuotiaille ja muille riskiryhmään kuuluville
13.4.2020 saakka. Kuntalaisille järjestettävä asiointiliikennepalvelu (asiointiapu,
kauppakassipalvelu) järjestetään yhteistyössä K-market Kipparin ja paikallisten taksien
kanssa 31.3. alkaen. Asiakkaan on sovittava kauppakassin tilauksesta K-market Kipparin
(03 555 6061 ja kippari@k-market.com) kanssa kuljetusta edeltävänä päivänä.

Jämsä 25.3.2020
Armi Lehtinen
vammaispalvelupäällikkö
puh. 040 570 1778
armi.lehtinen@jamsa.fi

