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Stöd för närståendevård för klienter under 65 år

under coronaepidemin
Under coronaepidemin ökar många närståendevårdares vårdansvar på grund av olika

begränsningsåtgärder. Hit hör bland annat karantänarrangemang samt stängningar

av dagverksamhet och platser för korttidsvård. Tjänster har stängts för att

förhindra smittspridning och skydda riskgrupper.

Handläggningen av nya ansökningar om stöd för närståendevård kan fördröjas på grund av

undantagsförhållandena.

Ledigheter för närståendevårdare ska under coronaepidemin endast

användas efter övervägande

Närståendevårdare kan ta ut de ledigheter som de tjänat in, om det är möjligt att ordna en

vikarierande närståendevårdare eller anlita en serviceproducent som erbjuder vård i

hemmet. Det rekommenderas dock att ledigheter tas ut endast om det är absolut

nödvändigt. Den som får närståendevård bör undvika fysisk kontakt med andra i den mån

det är möjligt.

Om den som får närståendevård hör till en riskgrupp på grund av exempelvis

infektionskänslighet eller en kronisk sjukdom, kan den lagstadgade avbytarservicen för

närvarande inte användas på grund av smittorisken.

De servicesedelföretag som godkänts av staden finns på adressen www.palse.fi.

Om närståendevårdaren eller klienten exponeras för coronaviruset

Om närståendevårdaren och klienten exponeras för coronaviruset, kan de

bo kvar hemma, om bådas hälsotillstånd tillåter det.

Om närståendevårdaren insjuknar på grund av coronaviruset, ordnas en vårdplats för

klienten.

Alla sjukdomsfall bör meddelas till kontaktpersonen

Om en närståendevårdare insjuknar på grund av coronaviruset eller en annan sjukdom eller

upplever att hen inte längre klarar av vårdarbetet, ska hen kontakta kontaktpersonen.

Kontaktuppgifter

· Rådgivning och handledning mån–fre kl. 8.15–16, tfn 09 3102 3100

(byråsekreterarentar emot begäran att bli uppringd).

· Huvudstadsregionens närståendevårdare rf, telefonrådgivning för

närståendevårdare, tfn 040 533 2710, mån–tor kl. 9–11 och kl. 12–15 (msa).

· Socialjouren på tfn 020 696 006 betjänar utanför tjänstetid dygnet runt.

Läs mer www.hel.fi/helsinki/sv/social-och-halso/handikappservice/neuvonta/
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