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Kurikan terveyskeskuksen osa toiminnoista on suljettu kahden viikon 
ajaksi koronavirusaltistuksen vuoksi  

 

Kurikan terveyskeskuksen työntekijällä todettiin koronavirustartunta perjantaina 4.9. 
Karanteeniin asetettuja altistuneita on 41, joista Kurikan terveyskeskuksen työntekijöitä 25 
ja potilaita 10. Altistumiset ovat tapahtuneet 2.–3. syyskuuta. Koronatartunta ei liity 
maakunnassa aiemmin todettuihin tartuntatapauksiin. Tartunta on peräisin Etelä-
Pohjanmaan ulkopuolelta.  
 
Kaikkiin altistuneisiin henkilöihin on saatu yhteys jo lauantain aikana. Joukkoaltistumisia ei 
ole tapahtunut muualla Kurikassa ei myöskään muissa Kurikan julkisissa tiloissa. JIK ky ja 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ovat tehneet viikonlopun ajan tiivistä yhteistyötä ja 
korona-altistumiseen liittyvät toimenpiteet on valmisteltu yhteistyössä sairaanhoitopiirin 
kanssa. 
 
Kurikan terveyskeskus on suljettu 7.9.2020 alkaen kahden viikon ajan seuraavien 
toimintojen osalta: lääkärivastaanotot, hoitajien vastaanotot, laboratorio ja röntgen (pois 
lukien ultraäänitutkimukset). Pääovi on suljettu. Kiireettömiä vastaanottoaikoja on peruttu 
lauantaista 5.9. lähtien. JIK ky:n henkilökunta on yhteydessä henkilöihin, joiden 
vastaanottoajat perutaan kahden viikon ajalta. 
 
Kurikan terveyskeskuksessa toimii edelleen työterveyshuolto, fysioterapia ja 
apuvälinepalvelu sekä hoitotarvikejakelu. Kurikan akuuttiosaston vierailukielto purettiin 
6.9.2020, sillä altistumisia ei ole tapahtunut vuodeosastolla. Vuodeosastoilla vierailut 
sallitaan siten, että vierailijat ottavat yhteyttä osastolle ennen vierailua.  
 
Kurikan terveyskeskuksen kiirevastaanottotoiminta hoidetaan 7.9.2020 alkaen kahden 
viikon ajan JIK ky:n muissa toimipisteissä Jalasjärvellä ja Ilmajoella. 
 
Kiirevastaanottotoiminta keskitetään ajalla 7.9.-20.9.2020 seuraavasti: 

 

• Arkipäivien kiirevastaanotto ma–pe klo 8–16 Ilmajoen terveyskeskuksessa ja 
Jalasjärven terveysasemalla 

• Arki-iltojen kiirevastaanotto ma–to klo 16–20 Jalasjärven terveysasema 

• Viikonloppujen kiirevastaanotto pe klo 16–20 ja la–su klo 10–18 Ilmajoen 
terveyskeskuksessa. 

 
Hengitystieinfektiovastaanotto jatkuu edelleen Ilmajoen terveyskeskuksessa, muusta 
vastaanotosta erillisissä tiloissa arkisin klo 8–16 ja viikonloppuisin klo 10–18. 
 
Drive-in testauspisteet toimivat Kurikassa, Ilmajoella ja Jalasjärvellä. 
 
Koronaneuvontanumeron (044 550 2617, ark. klo 8–15) ajoittaisen ruuhkautumisen vuoksi 
neuvontanumeron lisäksi näytteenottoaikoja voi varata myös kaikkien terveyskeskusten 
ajanvarausnumeroista, jotka ovat toiminnassa normaalisti. 
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Terveyskeskusten ajanvarausnumerot ovat seuraavat:  
 

Ilmajoen terveyskeskus: 06 4585 201 
Jalasjärven terveysasema: 06 4584 101 
Kurikan terveyskeskus: 06 4585 301 
 
 
 
Lisätietoja:  
Kaija Hautala, vt. johtava ylilääkäri  
puh. 044 790 2438 tai kaija.hautala@jikky.fi 

 
Katja Issakoff-Talala, Ilmajoen kliininen ylilääkäri ja tartuntataudeista vastaava lääkäri  
puh. 044 790 2543 tai katja.issakoff-talala@jikky.fi 

 
Hilkka Hakala, vt. kuntayhtymän johtaja  
puh. 044 790 2540 tai hilkka.hakala@jikky.fi.   
 
 
 


