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Media Release
Fronditha Care in consultation with families and representatives regarding lifting
voluntary lockdown
Fronditha Care acknowledges the statement made today by the Prime Minister calling on
aged care providers who have imposed visitation restrictions in their residential aged care
facilities beyond government guidelines to cease these additional restrictions.
To date, Fronditha Care has no reported cases of coronavirus amongst its consumers or
staff.
The organisation has voluntary lockdown currently in place across its facilities in Victoria
and NSW to safeguard its elderly residents and staff from the coronavirus and cannot
immediately lift the lockdown due to operational protocols we must enhance to comply
with guidelines & new laws regarding flu vaccinations. Fronditha Care will only implement
a model of visitation that is safe, compliant and practicable.
The coronavirus is currently in a suppressive state. Feedback is currently being solicited
from the families and representatives of the elderly people it cares for. After consultation
with consumers, families and/or representatives and aged care peak bodies, Fronditha
Care will make a decision regarding the implementation of a model of visitation that
complies with the government’s guidelines and has the safety of residents, staff and
families as its primary concern.
“Fronditha Care and aged care providers across Australia should be commended for the
vigilance they have displayed in protecting those most vulnerable from the coronavirus.
Difficult decisions have been made with our duty of care in mind. We want to thank the
families and representatives of our elderly residents for their ongoing support during this
unprecedented time,” CEO, Michael Malakonas, stated.
Ανακοίνωση Τύπου
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τις οικογένειες και εκπροσώπους των
ηλικιωμένων σχετικά με την άρση της αυτόβουλης απαγόρευσης εισόδου στους οίκους
ευγηρίας μας.
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ αναγνωρίζει τη σημερινή δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος καλεί για την
άρση των μέτρων από τους παρόχους φροντίδας ηλικιωμένων που επιβάλλουν
περιορισμούς στην επίσκεψη στους οίκους ευγηρίας πέραν των κυβερνητικών οδηγιών.
Μέχρι σήμερα, δεν έχει σημειω εί κανένα κρούσμα κορωνοιού ούτε στους κάτοικους
ούτε στο προσωπικό της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.
Η απόφαση του οργανισμού να απαγορεύσει αυτοβούλως την είσοδο σε όλους τους οίκους
ευγηρίας του στην Βικτώρια και ΝΝΟ, πάρθηκε με πρώτο μέλημα την προστασία των
ηλικιωμένων και προσωπικού από την έκθεσή τους στον κορωνοϊό και δεν μπορεί να άρει
αμέσως την απαγόρευση λόγω των λειτουργικών πρωτοκόλλων τα οποία πρέπει να
αναθεωρηθούν ώστε να συμμορφώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της κυβέρνησης και τους

νόμους σχετικά με τους εμβολιασμούς κατά της γρίπης. Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ θα υιοθετήσει ένα
μοντέλο επισκέψεων το οποίο θα είναι ασφαλές, συμβατό με τις οδηγίες και ταυτόχρονα
εφαρμόσιμο.
Ο κορωνοϊός βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε καταστολή. Έχουμε προσκαλέσει τις οικογένειες
και εκπροσώπους των ηλικιωμένων μας να παραθέσουν τις παρατηρήσεις τους, μέσω μίας
διαδικτυακής έρευνας. Κατόπιν διαβουλεύσεων με τους καταναλωτές, οικογένειες και/ ή
εκπροσώπους και άλλα όργανα του κλάδου παροχής φροντίδας σε ηλικιωμένους, η
ΦΡΟΝΤΙΔΑ θα πάρει μία απόφαση σχετικά με την εφαρμογή ενός προτύπου επισκέψεων το
οποίο θα είναι συμβατό με τις οδηγίες της κυβέρνησης και θα παρθεί με γνώμονα την
ασφάλεια των ηλικιωμένων, του προσωπικού και των οικογενειών.
«Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ, όπως και άλλοι πάροχοι φροντίδας σε ηλικιωμένους σε όλη την Αυστραλία,
αν μη τι άλλο πρέπει να πάρουν τα εύσημα για την εγρήγορση που έχουν επιδείξει εν μέσω
της πανδημίας ώστε να προστατέψουν τις ευάλωτες ομάδες. Οι δύσκολες αυτές αποφάσεις
έχουν παρθεί έχοντας κατά νου το καθήκον φροντίδας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις
οικογένειες και εκπροσώπους των ηλικιωμένων μας για τη συνεχή υποστήριξη που
δείχνουν αυτή τη δύσκολη στιγμή, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ,
Μιχάλης Μαλακώνας.
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