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RIKTLINJER FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDEN FÖR PERSONER 0-65 ÅR, UNDER
CORONAVIRUSPANDEMIN
Vi påminner er om att hålla god handhygien och följa de landsomfattande direktiven för att stoppa
spridningen av smitta!
På vilket sätt påverkar coronaviruspandemin arvodet för närståendevård?
Stödet för närståendevård betalas normalt trots undantagstillståndet på grund av coronaviruspandemin och betalningsdagarna förblir desamma. Närståendevårdarens arvode förblir samma
under coronaviruspandemin, och arvodet höjs inte även då vårdansvaret för stunden skulle öka,
eftersom det är fråga om en relativt kortvarig period.
Kan jag hålla ledigheten för närståendevården?
Ersättande närståendevård

Ni som tar ut närståendevårdarens lediga tid genom
ersättande närståendevård och har ett avtal, kan fortsätta
enligt tidigare arrangemang, enligt eget omdöme.

Eteva, Kårkulla m.fl.

Många av er påverkas av att korttidsvården och
dagverksamhetens platser på bland annat Eteva och Kårkulla
har stängt. Även andra sätt att förverkliga avlastningen
påverkas av smittorisken, karantäner etc. Era lagstadgade
lediga dagar sparas och kan enligt överenskommelse med
serviceproducent/ ersättande närståendevårdare tas ut senare,
senast inom utgången av februari 2021.

Villa Anemone

Ni som erhåller ledighet för närståendevårdare genom
intervallvård på Villa Anemone. Villa Anemone är
fortsättningsvis öppen och tar emot friska klienter. Bered er på
att intervallvårdsavdelningen kan stängas om situationen
framskrider.

Närvårdarna

Handikappservice i Raseborg har under coronaviruspandemin
för närståendevårdare till personer under 65 år, två närvårdare
som kan avlasta er i ert hem. Som nödvändig avlastning kan
en av närvårdarna komma hem till er och vara t.ex. utomhus,
gå på promenader eller vara inomhus med den
vårdbehövande.




Detta förutsatt att följande kriterier uppfylls: 1) vårdtagaren
och närståendevårdaren är friska, samt övriga
familjemedlemmar är friska och 2) det finns ingen orsak att
misstänka smitta i hemmet. 3) Om din familj är i karantän
eller någon av era familjemedlemmar har insjuknat i
koronavirussjukdom, kan avlastning i hemmet inte ordnas
på grund av smittorisken.
Avlastningen kan ske enligt ert egna önskemål och
utgående från vad bokningen av närvårdaren möjliggör.
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Avlastningen kan ske mellan måndag – lördag klockan
8.00-20.00, inte nattetid. Närvårdaren kan utföra kortare
eller längre avlastning, max 10 timmar per gång.
För att boka avlastning i ert hem kontakta socialhandledare
Michaela Lindholm
tel.019 289 2237 (mån-fre kl. 8-15)
michaela.lindholm@raseborg.fi eller
handikappenheten@raseborg.fi

Jag är orolig för min ork och hur jag skall klarar vardagen, varifrån får jag råd och hjälp?
Kommunen ger närståendevårdarna stöd enligt mån av möjlighet i hemmet och ordnar till exempel
mattransporter för att underlätta situationen. Telefonnummer till hemleverans av matvaror är
019 289 3343. Samtalen svaras på vardagar kl. 8-9 och kl.12.15-15.30.
Om närståendevårdaren blir sjuk eller upplever att hen inte längre klarar av sin uppgift då omsorgen
blivit tyngre, ber vi att ni kontaktar handikappservice.
KONTAKTUPPGIFTER
Handikappservice
Adress

Torpet
Raseborgsvägen 37
10650 Ekenäs

E-postadress

handikappenheten@raseborg.fi eller
förnamn.efternamn@raseborg.fi
Dokument som är sekretessbelagda eller innehåller känsliga uppgifter ska i
första hand skickas till handikappservice via tjänsten för skyddad e-post. Se
vidare instruktioner på handikappservicens hemsida
https://www.raseborg.fi/social-ochhalsovard/handikappservice/kontaktuppgifter

Telefonnummer

Kansli 019 289 2245 eller 019 289 2248 (må-fre kl 9-12)

Titel

Arbetstagare

Socialarbetare
Socialhandledare
Socialhandledare
Socialhandledare
Socialhandledare
Socialservicehandledare
Ledande socialarbetare

Gunilla Lindvik
Lena Westerholm
Johanna Österlund
Michaela Lindholm
Rebecka Aakula
Emma Henriksson
Jessica Himanen-Stenström
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Tilläggsuppgifter om tjänster under tiden för coronaviruspandemin
SERVICE
TILLÄGGSINFORMATION
Förkylningsrådgivningen Förkylningsrådgivningen är avsedd
för alla raseborgare. Anvisningarna
för situationer i vardagen är
avsedda också för
närståendevårdare.
Omaolo-tjänst
Fyll i symptombedömning enkäten
om du misstänker
coronvirussmitta.
Information om
Allmän information om
coronaviruset per
coronaviruset. Telefonrådgivning
telefon och chatt
ger inte hälsorådgivning eller
vägledning vid akuta symptom.
Hälsovårdcentral
Tidsbeställning för mottagningar på
hälsovårdcentralen.
Jourhjälp
Ring jourhjälpen innan du funderar
på att åka till jouren!

Nödcentralen
Social- och krisjouren

Raseborgs stad

I den riksomfattande jourhjälpen
hjälper yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvård, dvs.
sjukskötare inom jourtjänsten i din
region, som per telefon bedömer
behovet av jourvård eller
brådskande vård i enlighet med
lokala anvisningar. Av jourhjälpen
får du också mera allmän
rådgivning och handledning i fråga
om besvär som eventuellt kräver
besök på jouren.
Ring nödnumret i nödsituationer.
Ring social- och krisjouren i akuta
krissituationer när ärendet inte hör
till hälso- och sjukvården.
Raseborgs stad publicerar nyheter
om coronaviruspandemins
inverkan på stadens verksamhet
på internet.

KONTAKTUPPGIFTER
tfn 019 289 33141
(vardagar kl 8-18)

https://www.omaolo.fi/

tfn 0295 535 535
(vardagar kl 8-21,
lördagar kl 9-15)
tfn 019 289 3000
(vardagar kl 8-16)
tfn 116 117
(24 t)

tfn 112
(24 t)
tfn 09 8164 2439
(24 t)
https://www.raseborg.fi/corona

BILAGOR



THL: Tvätta händerna och stoppa smittor
https://thl.fi/documents/533976/1481883/THL_SV_ka%CC%88sienpesuohje_A4_juliste_TUL
OSTE+%281%29.pdf/91b8f539-457d-5e8d-fcd5-592bb685eca6?t=1583334205156
THL: Hosta och nys rätt
https://thl.fi/documents/533976/1481883/THL_SV_yskimisohje_A4_TULOSTE.pdf/efe69bd2de61-6d87-5f73-bf1f23af89a8?t=1582726818437
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