
TERVISEKESKUS
Võtab vastu ainult telefoni teel eelregistreeritud patsiente. Eriti peaksid oma 
tervise kaitseks kodus olema eakad ja krooniliste haigustega patsiendid. 
Võimalusel lahendatakse probleemid telefoni ja meili teel.

Saku Tervisekeskuse peauks on suletud. Avatakse iga 10 minuti järel.
Esimesel korrusel võetakse vastu ägedate haigusnähtudega patsiente.
Teisel korrusel võetakse vastu terveid imikuid ja plaanilisi eelregistreeritud 
ülemiste hingamisteede haigusnähtudeta patsiente ning tehakse veenivere  
analüüse. Teisele korrusele sisenemiseks peab olema täiesti terve! Teisele kor-
rusele pääseb maja parempoolsest uksest (nn hambaravi uksest).
Vastuvõtule tuleks tulla võimalikult väheste saatjatega.
Retsepte saab tellida tel 672 8620 ja 672 8618, meili teel info@tervisekes kus.ee või 
täites tellimusvormi kodulehel www.tervisekeskus.ee/vormid.

TRANSPORT
Koolibussid ei sõida, sõidab vaid liin nr 113. Liinid 206 ja 219 sõidavad järgmiselt:
206 väljub Sakust 206 väljub Tallinnast 219 väljub Entusiastist 219 väljub Tallinnast
6.00 6.30 6.16 7.15
7.00 7.30 8.00 9.00
8.00 8.30 10.00 11.00
9.00 9.30 12.00 13.00
11.00 11.30 14.00 15.00
13.00 13.30 16.00 17.00
15.00 15.30 18.00 19.00
17.00 17.30 20.00 21.00
18.00 18.30 22.00 23.00
20.00 20.30
22.00 22.30

Info tel 677 9663.

RAAMATUKOGUD
Töötavad vaid Saku ja Kiisa raamatukogud, kuid külastajaid sisse ei lasta, laenutatakse 
ainult ette tellitud teavikuid. Kajamaal ja Kurtnas asuvaid teavikuid laenutada ei saa. 
Raamatukogude uste taga on laud, kuhu pannakse ette tellitud raamatud koos tellija 
nimega ning kast tagastatavate raamatute jaoks. Jätkuvalt toimub neljapäeviti raama-
tute vedu raamatukogude vahel. Raamatuid saab vaid ette tellida järgmiseks päevaks. 
Selleks on 4 võimalust:

  elektronkataloogist https://saku.webriks.ee,
  e-kirja teel saku.raamatukogu@sakuvald.ee,
  tel teel: Sakus 672 8502 või 518 8476, Kiisal 607 4008 või 5304 7525,
  kohapeal, täites vastava nõudesedeli.
Külastajad saavad tellitud raamatutele järele tulla ja raamatuid tagastada nii Sakus 
kui Kiisal E ja N kell 14–19 ning T, K ja R kell 10–15.

Kuidas töötavad koroonakriisi ajal
Saku valla asutused. Kust saada infot.
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PÄEVAKESKUS
Päevakeskuses toimuvad tegevused jäävad ära, edasi toimib vaid sotsiaaltranspordi, 

pesupesemise, toidujagamise ja duši kasutamise teenus.
Vältimatut sekkumist vajavates sotsiaalküsimustes pöörduda kas päevakes-
kuse juhataja Maimi Pärna (tel 501 5770, maimi.parn@sakuvald.ee) või sot-
siaalteenistuse juhi Eike Hundi poole (tel 671 2445, eike.hunt@sakuvald.ee).

KOOLID, SPORDIKESKUS, KULTUURIKESKUS, SAUN
Suletud on kõik Saku valla koolid, muusikakool, spordikeskus, noortekeskused ja kultuu-
rikeskused nii Sakus kui ka Kiisal ning Saku saun. Kool jätkab õppetööd koduõppel. 
Kõik huviringid ja trennid ning kultuuri- ja ka spordiüritused jäävad ära.
Saku mõisa restoranis saab vaid päevalõunat. Saku Maja kontoris kodanikke 
vastu ei võeta. Ühendust saab e-posti teel saku@sakumaja.ee ja tel 672 9180.

LASTEAIAD
Kõik Saku lasteaiad on avatud. Sõltumata laste arvust rühmi kokku ei panda – iga 
laps saab käia edasi oma rühmas. Selleks, et vältida laste omavahelist kokkupuudet, 
ühistunde ja -tegevusi ei toimu.

OMNIVA
Omniva Kiisa postipunkt ja Saku postkontor on avatud. Saku E, T, N 12-18, K, R 
9-13, L, P suletud; Kiisa E ja N kell 14–19 ning T, K ja R kell 10–15; L, P suletud

VALLAVALITSUS
16. märtsist on vallavalitsuse maja suletud. Vallavalitsus töötab edasi, kuid klientide 
vastuvõttu ei toimu. 
Elukoha registreerimised ja kõik muud taotlused-pöördumised on soovitav teha kir-
jalikult ja panna paberkandjal kas vallamaja ukse kõrval olevasse postkasti aadressil 
Teaduse 13 või saata digitaalselt allkirjastatuna e-postil saku@sakuvald.ee või täita 
lehel www.rahvastikuregister.ee. Avalduste vormid on kättesaadavad www.sakuvald.
ee/teenused-toimingud.
Vallavalitsusega saab ühendust e-posti või telefoni teel
saku@sakuvald.ee ja tel 671 2431;
täpsemad kontaktid ja informatsioon kodulehel www.sakuvald.ee.

Kui teate neid, kellel pole ühtki lähedast ega leidu märkajat kogukonnas, 
siis palume sellest teavitada vallavalitsust meiliaadressil saku@sakuvald.ee 
või telefonil 671 2431.
Täname kõiki, kes on vallavalitsusele teada andnud oma valmisolekust kriisi 
süvenedes vabatahtlikult appi tulla kodukülastuste, toiduvedamise ja muu opera-
tiivse korraldamisel. Oma valmisolekust saate jätkuvalt teada anda e-postile
tanel.ots@sakuvald.ee või telefonil 56 636 400.

Kui te ei saa ühendust oma perearstiga, siis tervist puudutavate küsimuste kor-
ral helistage üleriigilisele perearsti nõuandetelefonile 1220 või 634 6630. 
Häirekeskuse ja terviseameti viirusega seotud küsimuste tasuta ööpäev läbi 
töötav infotelefon on 1247.


