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Service till personer 70+ och personer i karantän 

Som en av anvisningarna förpliktas personer över 70 år att undvika kontakter med andra personer i 

den mån det är möjligt (förhållanden som motsvarar karantän), med undantag av riksdagsledamöter, 

statsledningen och kommunala förtroendevalda. Till följd av detta torde det finnas ett visst 

hjälpbehov bland äldre kommuninvånare och det ligger i allas intresse att solidariskt se till att de 

personer som inte har anhöriga som hjälper, har möjlighet till service på annat sätt. 

Kommunens infonummer: 06 8343 000 kl 9-12 och 13-15 

Information angående matdistribution och "handelskassen" för 70 år och 

äldre samt personer i karantän 

Invånare 75 år och äldre kan via kommunen sen tidigare beställa ett mål varm mat för 7:90 €/dag 7 

dagar/vecka. Under tiden för undantagstillstånd (åtminstone t.o.m. 13.4.2020) kan även följande 

grupper  beställa mat till samma kostnad: 

-invånare 70 år och äldre 

-personer i karantän, som av smittskyddsläkare konstaterats ha  

a) Covid-19 smitta eller  

b) av smittskyddsläkare i förebyggande syfte rekommenderats karantän. 

Maten, som produceras av Fazer, beställs på tel. 040-714 2184 kl. 9-11 och 12-15 

Apoteken i Kronoby, Nedervetil och Terjärv står till tjänst med  

- att plocka ihop de mediciner som behövs och föra ut dem till bilen eller 

- att mot en liten avgift köra hem mediciner till kunderna med taxi 

Använd gärna kontaktfria betalningsalternativ 

I Nedervetil så har man möjligt att hämta sina varor från en automat. 

Gör en beställning via www.apteekkini.fi och hämta från Nedervetil paketautomat, som är öppet 

dygnet runt. 

"Med anledning av viruset Corona (COVIID-19) är det viktigt att förhindra smittspridning. 

Om ni är satta i karantän (av myndigheter eller självkarantän) eller har symptom ber vi er att inte 

besöka apoteket under denna tid. Vi har många äldre och andra personer som tillhör riskgrupper 

som regelbundet besöker apoteket 



Be nån bekant eller släkting att handla åt dig tillfälligt. Om inte nån finns tillgänglig kan ni ringa oss så 

plockar vi ihop vad ni behöver och ni kan hämta det smidigt från oss. Vi för gärna ut era varor till 

bilen utanför! Detsamma gäller givetvis om du tillhör riskgrupper, hör av dig så hjälper vi enligt bästa 

förmåga. Nu ska vi göra allt för att sköta om varandra!" 

Ta kontakt till telefonnummer: 

 06 8345004 i Kronoby 

 06 2225888 i Nedervetil och 

  06 8675020 i Terjärv 

Hjälp av övriga: 

Botnia Hotel & Restaurant kör hem färdiglagad mat inom Kronoby (ej Terjärv el. Nedervetil). Pris 

9€/portion mån-tors och 10€ fredagar (hemtransporterad). Beställning dagen innan på tel. 06-

8231000. 

Restaurang Marina´s kör hem färdiglagad mat inom 3 km:s radie i Terjärv. Pris 8-9€/portion mån-fre. 

Beställningar på tel. 045-804 7898 

Café 13 kör hem färdiglagad mat inom Nedervetil mån-fre. Beställningar på tel. 040-185 2171. 

Småbönders handelslag har hembärning av handelskassar inom hela Terjärv. Beställningar tas emot 

på tel. 06-867 6659. 

Övriga matvaruaffärer i kommunen har ännu ingen hembärning.  

Det går att beställa hembärning av mat på nätet via www.foodie.fi. 

Kronoby församlings diakoni hjälper med uppköp av mat och mediciner, ring tel. 040-8686 924 Gerd 

Erickson , 040-8686 913 Bodil Dalhem eller 040-8686 904 Birgitta Broberg. 

K-market Merituuli och transport T:mi Hanna M. Holm 

- beställningar per e-post till harri.vikstrom@k-market.com 

- beställningar per telefon 0600 13390 (avgiftsbelagt servicenummer) 

- transportpris t.o.m. 31.3.2020 (max 25 km) 8,10€/gång. Leverans på onsdagar. 

- för ihopsamlande av matkassen 5,45€ /gång 

 (i priset ingår moms 24%) 

Hjälpande händer är en facebook-grupp i Kronoby som strävar efter att man skall stöda varandra och 

ge ett handtag där det behövs. Tröskeln är låg och ingen sak för liten att be om hjälp med. Kan nås 

via facebooksidan Hjälpande händer i Kronoby eller tel. Niklas Kortell 040 5474 033 och Samuel 

Vikström 050 3084 039. 

Andra viktiga telefonnummer: 



Allmänt nödnummer: 112 

Rådgivningstelefon för frågor gällande coronaviruset tfn 06 828 7499 

Numret kan ringas varje dag kl. 8-20 

Utanför telefontid, ta kontakt på följande sätt: 

Vuxna, över 15 år gamla som insjuknat; 

Soite samjour tfn 06 826 4500, utanför tjänstetiden 

Under 16 år gamla som insjuknat: 

Soite barnakut tfn 06 826 4444, dagligen 24/7 

 

 

 

 


