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SALON KAUPUNKI

14.1.2021

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Tehdaskatu 2
24100 Salo

Tiedote COVID-19-epidemian torjunnassa käytettävien tarvikkeiden korvaamisesta
Työnanatajalla on velvoite järjestää työntekijöilleen asianmukaiset välineet ja varusteet. Seuraava ohje liittyy COVID-19-epidemiasta johtuvaan lisääntyneeseen suojavarusteiden tarpeeseen. Salon kaupunki toteuttaa STM:n ohjeistusten mukaista COVID-19-epidemiaan liittyvää tarvikkeiden korvaamista pääsääntöisesti jakamalla COVID19-epidemian torjunnassa käytettäviä aineita ja tarvikkeita yksityisille toimijoille seuraavalla tavalla 17.12.2020
alkaen:
1. Kaupungin alueella sijaitsevat yksityiset ympärivuorokautisen hoidon yksiköt voivat hakea tarvitsemansa henkilösuojaimet suojainvarastolta. Suojaintilaus tehdään puhelimitse numerosta 02 772 3024, arkisin
klo 8-15. Varasto sijaitsee osoitteessa Örninkatu 15 ovi 22. Suojainten noutoaika sovitaan tilauksen tekemisen yhteydessä. Hakijan on varutauduttava esittämään henkilöllisyytensä. Suojainten määrässä noudatetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjetta. Tarvittavien suojainten määrä arvioidaan tilauksen yhteydessä. Salon kaupungin suojainvarastolla ei ole tällä hetkellä jaettavissa käsidesiä, joten sen osalta yksikkö hankkii tuotteen itse ja laskuttaa Salon kaupunkia normaalikäytön ylitse menevältä osalta.
2. Kaupungin rajojen ulkopuolella sijaitsevat ympärivuorokautisen hoidon yksiköt, joihin on sijoitettu salolaisia asukkaita laskuttavat näiden asiakkaiden osalta Salon kaupunkia. Laskuun tulee sisällyttää erittely
aineista ja tarvikkeita sekä niiden määristä ja ajanjaksosta, jota se koskee.
3. Kaupungin alueella toimivat ja kunnan järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden avopalveluita tuottavat palveluntuottajat voivat hakea henkilösuojaimia suojainvarastolta. Suojaintilaus tehdään puhelimitse numerosta 02 772 3024, arkisin klo 8-15. Varasto sijaitsee osoitteessa Örninkatu 15 ovi
22. Suojainten noutoaika sovitaan tilauksen tekemisen yhteydessä. Hakijan on varutauduttava esittämään
henkilöllisyytensä. Tarvittavien suojainten määrä arvioidaan tilauksen yhteydessä. Salon kaupungin suojainvarastolla ei ole tällä hetkellä jaettavissa käsidesiä, joten sen osalta yksikkö hankkii tuotteen itse ja
laskuttaa Salon kaupunkia normaalikäytön ylitse menevältä osalta.
Ohjeistukseen liittyviin kyselyihin vastaa Pirjo Parviainen, pirjo.parviainen@salo.fi
Laskutusosoite:
Salon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimen palvelut
0037013953312000
PL 299
02066 DOCUSCAN
Verkkolaskuosoite: 0037013953312000
Laskuun tieto: COVID-19

Viime vuoden henkilösuojainten lisäkorvaustarpeisiin liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä taloussihteeri Janne Katajamäkeen janne.katajamaki@salo.fi

Terveisin,

Eeva Purhonen
vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja
Salon kaupunki
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