HIIUMAA

INFO
POLITSEI JA HÄDAABI (TULETÕRJE, KIIRABI)
112
Pöördu, kui vajad kiiret abi politseilt; tahad teatada korrarikkumisest, kuriteost või
liiklusõnnetusest; kui kellegi elu, tervis, vara või keskkond on ohus või on alust arvata, et
midagi sellist on juhtumas

126

USALDUSTELEFON (E-P 17-03)
Pöördu, kui vajad psühholoogilist abi

PEREARSTI NÕUANDETELEFON
1220
Pöördu lihtsamate terviseprobleemide korral, saamaks juhiseid esmaseks abiks ning
vajadusel ka infot tervisehoiukorraldust puudutavates küsimustes

KESKKONNAINSPEKTSIOONI VALVETELEFON
1313
Pöördu, kui märkad keskkonnareostust või reostusohtu; ebaseaduslikku metsaraiet,
looduskasutust, jäätmete ladestamist või kalapüüki; massiliselt surnud loomi, linde või
kalu

1524

PÄÄSTEALA INFOTELEFON







Pöördu, kui vajad nõu oma kodu turvalisemaks muutmisel,
kui vajad päästeala ametnike kontaktandmeid ja vastuvõtuaegasid
kui vajad infot millistes tingimustes ja kus võib tuld teha
kui soovid liituda automaatse tulekahju signalisatsioonisüsteemiga
kui soovid täiendavat informatsiooni seoses Päästeameti poolt korraldavate
ennetuskampaaniatega

ID-KAARDI ABILIIN
1777

kui vajad nõuannet päästealaga seotud küsimustes ja kui ei tea, kelle poole
Pöördu, kui sinu ID-kaart on kadunud ning arvad, et seda võidakse kuritarvitada; kui
pöörduda
vajad abi ID-kaardi ja mobiil-IDkasutusele võtmisel ja kasutamisel, e-teenuste kasutamisel
POLITSEI KLIENDIINFO
612 3000
ja digitaalallkirja andmisel

1811

MAKSUALANE INFOTELEFON
Pöördu, kui vajad maksualast abi

MAANTEEINFOKESKUS
1510
Pöördu, kui märkad riigimaanteel olukorda, mis võib põhjustada ohtu teile või teistele
liiklejatele; kui soovid infot riigimaanteede teeolude, teeremontide ja liikluspiirangute
kohta

1343

EESTI ENERGIA RIKKETELEFON
Pöördu elektrikatkestuste ja -rikete korral
EESTI ENERGIA KLIENDITELEFON (E-R 08-18)
Pöördu elektrienergia müügiga seotud küsimuste korral

777 1545

AUTOABI
Pöördu, kui vajad tehnilise esmaabi teenust autole täismassiga kuni 3,5t
LAEVALIIKLUSE INFO
Pöördu, kui vajad infot praamiliikluse kohta

1888

Kihnu veeteed (E-P 09-17)
SAARTELENNULIINID INFO
Pöördu, kui vajad infot saarte lennuliikluse kohta
BUSSITRANSPORDI INFO
Pöördu, kui soovid infot maakondlike ning kaugliinide kohta

12012

SOTSIAALKINDLUSTUS/PENSIONIAMET
Pöördu, kui vajad abi sotsiaalteenuste küsimustes

16106

LASTEABITELEFON
Pöördu ja anna teada abivajavast lapsest








Pöördu, kui soovid infot Politsei– ja Piirivalveameti teenustest ja algatatud
kampaaniatest
taotlusankeetidest ja nende täitmisest
taotlustele lisatavatest dokumentidest
teisaldatud autode asukohast
struktuurüksuste asukojast ja lahtiolekuaegadest
menetlusprotsessi kulgemisest

ametnike avalikest kontaktandmetest
HIIUMAA VALLA KONSTAABLID:
Mihkel Karjamaa
Helle-Triin Nisumaa

1310
443 1069
5885 6336

TS Laevad (erihind)



116 111

OMNIVA KLIENDIINFO
661
Pöördu, kui vajad abi Omniva teenuste kasutamisel tekkivate küsimuste puhul

6616

OHVRIABI HIIUMAAL
5866 9626
Pöördu, kui oled langenud hooletuse või halva kohtlemise; füüsilise, vaimse või seksuaalse
vägivalla ohvriks
OHVRIABI KRIISITELEFON
116 006
Pöördu, kui oled langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või oled
kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda
KÄRDLA HAIGLA INFOTELEFON
462 2795
Pöördu, kui vajad abi kohaliku haigla osakondade numbriinfo ning ravil viibivate
patsientide leidmisel

Katre Nõmmerga
Külasta ka meie Facebookilehte „Kärdla politseijaoskond“
HIIUMAA OSAVALDADE INFOTELEFONID (E-N 08-17, R 08-14)
Kärdla osavald
Pühalepa osavald
Käina osavald
Emmaste osavald
Kõrgessaare osavald
HIIUMAA VALLA KOERAD/KASSID

5126 131
5126 127
5345 7528
463 6082
463 6840
462 2888
462 2444
463 6071
523 5887
5670 6709

HIIUMAA LOOMAKLIINIK
Pöördu, kui soovid meditsiinilist nõu või abi nii väike– kui ka suurloomadele; kui leiad
hädas looma, kes vajab varjupaika
MEREVALVEKESKUS JRCC Tallinn
Pöördu, kui oled sattunud merehätta ja vajad abi. Ohtu sattudes teavita:







mis juhtus, kus juhtus
enda kontaktandmed
ohtu sattunute arv
millised on ilmastikutingimused merel
pardaloleva päästevarustuse andmed

Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine.
Toetav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks
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