TAPATURMAN SATTUESSA TURUN AMMATTI-INSTITUUTISSA

(päivitetty 15.2.2021)

TYÖSSÄOPPIMISESSA, KOULUN TYÖSALISSA tai TYÖMATKALLA
Vakuutusyhtiö 1.1.2016 alkaen LähiTapiola. Vakuutusnumero on 351-1063569-4
Tapaturma sattuu koulun työsalissa, toimintaohjeet:
-Opettaja hoitaa esim. laastaria tarvitsevat haavat tai muut pikku ruhjeet.
-Ohjaa terveydenhoitajalle. Saata tarvittaessa/soita terveydenhoitaja paikalle. Terveydenhoitaja hoitaa potilaan itse tai harkitsee ohjataanko opiskelija päivystykseen. Vaikeissa tapauksissa soita 112.
Terveydenhoitajan nimi____________________________ puh_________________
-Ellei terveydenhoitaja ole paikalla, lähetetään opiskelija Turun alueen yhteispäivystykseen, Savitehtaankatu1
Yhteispäivystyksen puhelinnumero on 02 3138 800 jos mahdollista niin ilmoita päivystykseen opiskelijan
tulosta. (Jatkohoitoon voi mennä halutessaan yksityiselle).
-Tilaa taksi puh. 0200 10041 ja ilmoita, että kyseessä on koulutapaturma. Ilmoita samalla opiskelijan ja
oppilaitoksen nimi. Laskutusosoite on taksilla jo tiedossa. Viitteeksi Maarit Nummi.
-Ilmoita tapaturmasta opiskelijan huoltajalle tai lähiomaiselle.
-Hammastapaturmat ohjataan hammashoitolaan. Soita ajanvaraukseen puh 02 2660 644.
-Vakuutus korvaa opiskelijan käytössä olevien silmälasien korjaus/hankintakuluja mikäli ne ovat rikkoutuneet
terveydenhoitoa edellyttävän tapaturman yhteydessä.

Opiskelijalle sattuneesta työtapaturmasta tehdään vakuutustodistus heti

Jos mahdollista vakuutustodistus tehdään heti ja tulostetaan opiskelijalle mukaan hoitopaikkaan tai lähetetään
opiskelijalle mobiilivakuutustodistus jonka opiskelija saa tekstiviestinä puhelimeensa.
-Opiskelija näyttää tekstiviesti -vakuutustodistusta tai tulostettua vakuutustodistusta hoitopaikassa (tai oppilaitos
toimittaa sen jälkikäteen hoitolaitokselle).

-Oppilaitoksen edustajan tulee tehdä vakuutustodistus viimeistään 10 arkipäivän kuluessa saatuaan tiedon
vahingosta.
Polku:
lahitapiola.fi/yritys > hae korvausta > työtapaturma tai ammattitauti > työtapaturma tai ammattitauti > / avaa lomake

Tapaturma sattuu koulun ulkopuolella työharjoittelupaikassa tai työmatkalla:
-Opiskelijan pitää ilmoittaa viipymättä opettajalle/työssäoppimisen ohjaajalle, kun on sattunut työtapaturma,
työmatkatapaturma tai jos on kyseessä ammattitautiepäily.
-Hoitoon ohjaus työpaikan puolesta
-Oppilaitoksen edustaja (opettaja/työssäoppimisen ohjaaja tekee vakuutustodistuksen 10 päivän sisällä.
Minne lääkäriin?
Opiskelijaa ohjeistetaan hoitoon ENSISIJAISESTI Turun alueen yhteispäivystykseen, Savitehtaankatu 1.
myös yksityinen hoitolaitos on mahdollinen mutta on huomioitava, että kielteisen vakuutuspäätöksen myötä
kulut tulevat opiskelijan itse maksettavaksi.
Korvauksen hakeminen
Vakuutustodistuksen perusteella opiskelija saa maksutta työtapaturman hoitoon liittyvät lääkärikäynnit ja lääkkeet. Hoitolaitos lähettää lääkärikäynnistä laskun suoraan LähiTapiolaan.
Jos opiskelijalle on aiheutunut sairaanhoito-, -matka tai lääkekuluja, lähetetään alkuperäiset kuitit ja laskut
LähiTapiolaan. Tilinumero mukaan! -ei tarvi postimerkkiä
LÄHITAPIOLA-RYHMÄ,
Lakisääteinen tapaturmakorvaus
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