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1.4.2020

Muutoksia näytteenottopisteissä Kuopion kaupungin ja-Siilinjärven alueella

Varmistaaksemme näytteenottajien riittävyyden kriittisissä toimipisteissä ja palvellaksemme
potilasasiakkaita mahdollisimman hyvin, teemme seuraavat muutokset
näytteenottopisteisiimme Kuopion kaupungin ja Siilinjärven alueella.

Apajan näytteenottopiste, Kauppakeskus Apaja (Kuopion torin alla)
1.4.2020 alkaen emme palvele tässä näytteenottopisteessä hengitystie-infektion oireista
kärsiviä asiakkaita. Pyrimme muuttamaan sen mahdollisimman puhtaaksi
näytteenottopisteeksi. Siellä palvelee korkeintaan kaksi näytteenottajaa ja sinne on pakollinen
ajanvaraus. Näytteenottopiste sijaitsee välittömästi Toriparkin vieressä, joten sinne tuleminen
omalla autolla on myös mahdollisimman riskitön infektioiden saamiselle. Näytteenotto on auki
ma-pe klo 8-14:30.

Savotalon näytteenotto, Kuopion pääterveysasema
Näytteenottoon vaaditaan pakollinen ajanvaraus 1.4.2020 alkaen. Tällä pyrimme
minimoimaan odotustilassa kerralla olevien potilasasiakkaiden määrän ja pääsyn
näytteenottoon viiveettömästi. Pääterveysaseman hoitoyksiköiden päivystyspotilaat otetaan
edelleen vastaan erillisellä vuoronumerolla. Näytteenotto on auki ma-pe klo 7-15.

Vuorelan näytteenottopiste
6.4.2020 alkaen emme palvele tässä näytteenottopisteessä hengitystie-infektion oireista
kärsiviä asiakkaita. Pyrimme muuttamaan sen mahdollisimman puhtaaksi
näytteenottopisteeksi. Siellä palvelee yksi näytteenottaja ja sinne on pakollinen ajanvaraus.
Näytteenotto on auki ti ja to klo 7-12.

Maaningan näytteenottopiste, Maaningan terveysasema
6.4.2020 alkaen näytteenottopiste on avoinna ma ja ke klo 7-14. Näytteenottoon
vaaditaan pakollinen ajanvaraus. Ti, to ja pe näytteenotto on suljettu. Hoitoyksiköt ja
kotisairaanhoito voivat noina päivinä tuoda näytteet postihuoneessa olevaan näytelaukkuun klo
12:30 mennessä. Huoneen avain on terveysaseman hoitajalla. Näytteenottajan tulee tarkistaa
näytteiden säilyvyys ja ajoittaa tai siirtää näytteenotto sen mukaisesti. Näytelaukut ovat Puijolla
klo 15 mennessä ja esim. kalium-näytteet tulisi ottaa klo 11 jälkeen. Kaikille näytteille tulee olla
pyyntö tehtynä tai lähete mukana.

Näytteenottajamme käyttävät suojavarusteita THL:n ja sairaanhoitopiirin ohjeistuksien
mukaisesti. Normaalissa näytteenottotilanteessa emme käytä kirurgista nenä-suusuojaa.
Näytteenottotilojen siivouksesta huolehditaan paikallisen sairaalan tai terveyskeskuksen
ohjeiden mukaisesti. Näytteenottohuoneiden kosketuspintoja (esim. ovenkahvat ja
näytteenottotuolin käsinojat) pyyhimme säännöllisin väliajoin potilasasiakkaiden välillä.

Ajanvaraus
- www.islab.fi/ajanvaraus
- ajanvarausnumero 044-717 8888 ma-pe klo 12-14
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