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POLIKLINIKKA  

Muutamme toimintaa Virtain ja Ruoveden vastaanotoilla siten, että kiireettömiä vastaanottoaikoja voidaan jakaa normaa-

liin tapaan riskiryhmiin kuulumattomille. 

Mikäli potilas kuuluu riskiryhmään koronaviruksen suhteen, tehdään puhelimitse arvio vastaanoton kiireellisyyden tarpeesta ja mi-
käli sairaus edellyttää vastaanotolla käynnin, tällöin varataan kiireetön vastaanottoaika. Vaihtoehtoisesti puhelinvastaanotto voi-
daan myös järjestää. Toivomme, että kukaan ei jätä tulematta hoitoon etenkään silloin, kun sairaus ei salli hoitamisen viiveitä.  

Poliklinikalla ja laboratoriotutkimuksissa käynnistä on pyritty tekemään tilojen suhteen mahdollisimman turvallinen. Edelleen toimin-
nassa pidetään erillinen hengitystieinfektiopotilaita varten suunnattu vastaanottotila Ruovedellä ja Virroilla. Hengitystieinfektiovas-
taanotoilla tutkitaan ainoastaan hengitystieoireisia potilaita. Erillisen vastaanoton tavoitteena on vähentää muiden asiakkaiden 
riskiä sairastua koronaviruksen aiheuttamaan tai muuhun hengitystieinfektioon.  

Huomioithan, että poliklinikalle/hengitystieinfektiovastaanotolle ajanvaraus tapahtuu puhelimitse. Näin pystymme huolehti-

maan asiakkaiden turvallisuudesta. On muistettava, että Covid-19 -virusta on edelleen liikkeellä ja näin ollen meidän jokaisen on 

omilla toimintatavoillamme pyrittävä estämään viruksen leviäminen.  
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SUUN TERVEYDENHUOLTO    

Suun terveydenhuollon kiireetön hoito on ollut alas ajettuna koronavirusepidemiaan varautumisen vuoksi. Epidemiatilanteen ol-

lessa rauhallinen ja suojavarusteiden saatavuuden parannuttua suun terveydenhuollon toimintoja voidaan normalisoida 

vähitellen, alkaen 25.5.2020. Ilmoitus varatusta ajasta tehdään hammashoitolan toimesta kirjeitse tai puhelimitse. Riskiryhmiin 

kuuluvien potilaiden hoitoa jatketaan hammaslääkärin tekemän potilaskohtaisen harkinnan mukaan. Suun terveydenhuollon päi-

vystystoiminta jatkuu normaalisti. Päivystysvastaanotolle voivat hakeutua ne, joiden oireet vaativat kiireellistä hoitoa.  

Yhteydenotto puhelimitse ennen vastaanotolle hakeutumista. 

Ohjeita potilaille: 

 Älä tule vastaanotolle sairaana. 

 Huomioi turvaväli odotustilassa (2 metriä). 

 Saavu vastaanotolle juuri ennen varattua aikaa, jotta vältyt turhalta odottelulta.  

 Desinfioi kädet saapuessasi ja lähtiessäsi hammashoitolasta. 

 Muista yskimishygienia. 

Hammashoitolan ajanvaraus hammashoitolan toimistosta arkisin klo 8-13. 
Virtain hammashoitola puh. 03 485 3258, Ruoveden hammashoitola puh. 03 486 1257 
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Kiireellinen poliklinikan ajanvaraus  

Virtain terveyskeskus puh. 03 485 3600 
ma-pe klo 8-17.30, la klo 9-15.30, su ja arkipyhinä suljettu 
Ruoveden terveyskeskus puh. 03 485 3600 
ma-to klo 8-15.30 ja pe 8-14.45   
Muina aikoina päivystys Acutassa puh. 03 311 611 

 

Kiireetön poliklinikan ajanvaraus  

Virtain terveyskeskus p. 03 485 3200 
ma-pe klo 8-15 
Ruoveden terveyskeskus p. 03 486 1200 
ma-pe 8-15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoitoon ja tutkimuksiin tulee hakeutua myös koronaepidemian aikana. Hyödyt 
hoitoon hakeutumisesta ovat suurempia kuin riski sairastua koronavirukseen. 

Poliklinikalle/hengitystieinfektiovastaanotolle ajanvaraus tapahtuu puhelimitse 

 

 


