Apteekkien kotiinkuljetuspalvelu Kouvolan alueella 23.3.2020 alkaen

apteekki
Elimäen apteekki
Vanha maantie 16
puh. (05) 377 6142
elimaenapteekki(at)
apteekit.net
Jaalan sivuapteekki
Jaalantie 97
puh. (05) 334 215
jaalansivuapteekki(at)
apteekit.net
Korian apteekki
Kyminasemantie 8
puh. (05) 322 0385
korianapteekki(at)
apteekit.net
Kouvolan Hansa-apteekki
Keskikatu 4
puh. (05) 341 4300
info(at)hansa-apteekki.fi
Kouvolan uusi apteekki
Kouvolankatu 22
puh. (05) 544 4760
uusiapteekki.kouvola(at)
apteekit.net
Kuusankosken Ykkösapteekki
Kauppakatu 3
puh. (05) 742 9200

kuljetussäde
lähialue
(2 kertaa
viikossa)

hinta
alle 3 km 5 €,
3-10 km 10 €,
yli 10 km
sovitaan
erikseen
alle 5 km 3 €,
5–10 km 5 €

maksaminen
käteinen ja
lasku

tarvittavia tietoja
Kela-kortti,
asiakkaan
puhelinnumero

käteinen ja
lasku

Kela-kortti tai
lääkkeen
potilasohje

alle 3 km 5 €,
3-10 km 10 €,
yli 10 km
sopimuksen
mukaan
alle 2 km 5 €,
kauemmas 10 €

käteinen ja
lasku

Kela-kortti,
asiakkaan
puhelinnumero

lasku

Kela-kortti

15 km

alle 3 km 5 €,
3-15 km 10 €

käteinen, kortti
ja pikalasku

valtakirja tai Kelakortti tai
sähköinen
valtuutus

koko Kouvola

Kuusankoski 5 €,
muualle 10 €

Kela-kortti tai
lääkkeen
potilasohje

20 km

alle 5 km 5 €,
5–10 km 10 €,
yli 10 km 15 €

tiliasiakas
laskulle, muille
max 50 €:n
lasku mukaan
käteinen ja
lasku

Myllykosken apteekki
Karjalantie 3

10 km
(iltapäivisin
sopimuksen
mukaan)
lähialue
(2 kertaa
viikossa)

koko Kouvola

puh. (05) 365 6100

myllykoskenapteekki(at)
apteekit.net
Tornionmäen apteekki
Utinkatu 52
puh. (05) 3756 223
tornionmaen.kouvola(at)
apteekit.net
Valkealan apteekki
Kustaa III tie
puh. 040 707 2640,
040 648 3422
Valtarin apteekki
Kouvolankatu 15
puh. (05) 864 4400
valtarinapteekki(at)
apteekit.net

Kela-kortti

Drive in -luukku, jossa voi asioida tapaamatta muita kuin
apteekkilaisen.
Lääkkeet voi tilata ennakkoon puhelimitse, jolloin luukulla
on vain lääkepussin ojennus ja rahastus.
10 km

10 €

käteinen ja
lasku

Kela-kortti

Kouvolan
keskusta

5€

lasku

Kela-kortti,
asiakkaan
puhelinnumero
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Kauppakeskus Veturin apteekki 5 km
Tervasharjunkatu 1
puh: (05) 884 7700
asiakaspalvelu(at)
kauppakeskusveturinapteekki.fi
verkkokauppa:
https://www.apteekkikulma.fi/fi/
Voikkaan apteekki
10 km
Kuparintie 2
(iltapäivisin)
puh. (05) 328 9409
voikkaanapteekki(at)
apteekit.net

5€

käteinen tai
lasku

Kela-kortti tai
virallinen
henkilötodistus

alle 5 km 3 €,
5–10 km 5 €

käteinen ja
lasku

Kela-kortti tai
lääkkeen
potilasohje

Apteekeista toivotaan, että tilaaja selvittää ennakkoon, mitä lääkkeitä ja millaisia määriä tarvitaan ja mikä
on maksutapa. Apteekeista rohkaistaan olemaan yhteydessä, jos jokin asia mietityttää.
Lisätiedot: Kouvolan kaupungin yhteisöpalvelut, Anne Eriksson, puh. 020 615 8492 tai
anne.eriksson@kouvola.fi.

