10/6/2020

Dear consumer family member/ representative,
Fronditha Care continues to take all necessary precautions to ensure it is limiting the risk
of coronavirus to its elderly consumers and to its staff. To date, no cases of coronavirus
have been reported at Fronditha Care.
Fronditha Care respects the democratic right to peacefully protest; at the same time,
gatherings during a pandemic increase the risk of infection across the community.
The Australian Medical Association has urged people who attended Black Lives Matter
demonstrations around Australia over the weekend to consider self-isolating for 14 days to
limit the risk of spreading the virus.
Commonwealth Deputy Chief Medical Officer, Nick Coatsworth, has advised attendees to
get tested if they have symptoms.
Following this advice and erring on the side of caution, Fronditha Care strongly
recommends that if you fall into the above category, you refrain from visiting our elderly
consumers in their homes or entering our residential aged care facilities for 14 days i.e.
until 21/6/2020 inclusive.
It is important you respect and adhere to this recommendation in the interests of public
safety, and communicate the need for your family/ relatives to observe our
recommendation, so that we can continue to protect our consumers and the people that
care for them.
Fronditha Care continues to monitor the internal and external environment to ensure
compliance with government directives, that it is effectively responding to community
needs and keeping people safe during the pandemic.
Yours sincerely,

Michael Malakonas
CEO
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Αγαπητό µέλος οικογένειας καταναλωτή/εκπρόσωπε
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ συνεχίζει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσει την
προστασία των ηλικιωµένων καταναλωτών και του προσωπικού της από τον κορωνοϊό.
Μέχρι σήµερα, δεν έχει σηµειωθεί κρούσµα κορωνοϊού στη ΦΡΟΝΤΙΔΑ.
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ σέβεται το δηµοκρατικό δικαίωµα της ειρηνικής διαµαρτυρίας. Ταυτόχρονα
όµως, οι συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια της πανδηµίας αυξάνουν τον κίνδυνο µόλυνσης
ολόκληρης της κοινότητας από τον ιό.
Η Αυστραλιανή Ιατρική Ένωση παρότρυνε τα άτοµα που συµµετείχαν στις διαδηλώσεις για
το Black Lives Matter σε όλη την Αυστραλία το περασµένο Σαββατοκύριακο, να σκεφτούν να
αυτο-αποµονωθούν για 14 ηµέρες µε σκοπό τον περιορισµό του κινδύνου εξάπλωσης του
ιού.
Ο Οµοσπονδιακός Αναπληρωτής Διευθύνων Ιατρικός Σύµβουλος, Nick Coatsworth,
συµβούλεψε τους συµµετέχοντες να κάνουν εξετάσεις εάν παρουσιάσουν συµπτώµατα.
Ακολουθώντας τις παραπάνω συµβουλές και θέλοντας να περιορίσουµε τον κίνδυνο, η
ΦΡΟΝΤΙΔΑ συνιστά ανεπιφύλακτα εάν εµπίπτετε στην παραπάνω κατηγορία, να µην
επισκεφτείτε ηλικιωµένους καταναλωτές στα σπίτια τους και να µην εισέλθετε σε οίκο
ευγηρίας 14 ηµέρες δηλαδή έως και τις 21/6/2020.
Είναι σηµαντικό να σέβεστε και να τηρείτε τη σύσταση αυτή, και να ενηµερώσετε την
οικογένεια/ εκπροσώπους σας να ακολουθήσουν τη σύστασή µας, ώστε να µπορούµε να
συνεχίσουµε να προστατεύουµε τους καταναλωτές και τους ανθρώπους που τους
φροντίζουν.
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ συνεχίζει να παρακολουθεί το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον για να
διασφαλίσει ότι συµµορφώνεται µε τις κυβερνητικές οδηγίες, ότι ανταποκρίνεται
αποτελεσµατικά στις ανάγκες της κοινότητας και διατηρεί τους ανθρώπους της ασφαλείς
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.
Με εκτίµηση,

Μιχάλης Μαλακώνας
Διευθύνων Σύµβουλος
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