Media release: Fronditha Care identifies positive
staff COVID-19 case
11/7/20
On Friday 10 July 2020, a staff member of our St Albans residential aged care team tested positive
for coronavirus.
The staff member did not work while infectious and was tested positive eight days after their last
shift.
They have been in quarantine and will remain so until the necessary protocols are followed. They are
not a member of the direct care services team.
Fronditha Care’s chief executive officer, Michael Malakonas said the organisation has notified public
health officials and will be continuing to follow infection control procedures.
“The Public Health Unit informed Fronditha Care that we don’t need to do any contact tracing,
resident testing, resident quarantining nor staff testing, as the staff member who tested positive has
been away from work well past the incubation timeframe,” he said.
“We want to make residents, their families, our dedicated staff and our community aware of this
situation and reassure everyone we are working tirelessly to protect our residents and staff.”
Mr Malakonas said the organisation is providing “every support to the affected staff member” and is
working with all residents and their families to explain the situation.
“We are also reminding all staff to remain vigilant with internal infection control protocols and
community safety,” Mr Malakonas added.
Fronditha Care has been, and continues to be, on maximum alert levels.
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“Our priority was to firstly inform the residents, families or representatives and staff at the home
first, before making a public statement,” Mr Malakonas said.
“We are committed to providing the latest information to staff, residents and families and are
working with authorities to ensure we have adequate supplies of infection control equipment.
“We wish to thank our much-loved residents, their families and friends for their understanding
during this challenging period.
“In particular, we want to acknowledge our amazing staff for their approach and professionalism
throughout this difficult time.
“Keeping our residents and the staff who care for them as safe as possible is a shared responsibility
between Fronditha Care and our entire community, and we ask everyone to join in this
commitment,” said Mr Malakonas.
Any media requests can be directed to our Communications & Public Affairs team emailing
comms.pr@fronditha.org
For language specific help, these members of the Communication team are on call over the
weekend:
Odysseas Kripotos (Greek) - 0409 747 364, Odysseas.Kripotos@fronditha.org
Helen Velissaris (English) – 0498 800 306, helen.velissaris@fronditha.org

Fronditha Care is a not-profit charitable provider of residential and community services in Victoria
and NSW, serving the culturally and linguistically diverse community since 1977. Our more than 650
care staff deliver our culturally sensitive model of care to 1,000 seniors every week.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Καμιά ανησυχία για το κρούσμα κορωνοϊού στη ΦΡΟΝΤΙΔΑ

11/7/20
Την Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020, ένας εργαζόμενός μας από τον οίκο ευγηρίας στο St
Albans βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό. Ο εργαζόμενος δεν εργαζόταν ενώ ήταν
μολυσματικός και βρέθηκε θετικός 8 ημέρες μετά την τελευταία του βάρδια. Βρίσκεται σε
καραντίνα και θα παραμείνει ώστε να τηρηθούν τα απαραίτητα πρωτόκολλα. Δεν είναι
μέλος της ομάδας άμεσων υπηρεσιών φροντίδας
«Ειδοποιήσαμε τους υπαλλήλους δημόσιας υγείας όπως απαιτείται και συνεχίζουμε να
ακολουθούμε τις διαδικασίες ελέγχου λοιμώξεων όπως προβλέπεται από το Υπουργείο
Υγείας και το Δίκτυο Μεταδοτικών Ασθενειών Αυστραλίας. Η Μονάδα Δημόσιας Υγείας
ενημέρωσε τη ΦΡΟΝΤΙΔΑ ότι δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε ανίχνευση επαφών,
εξέταση των κατοίκων στον οίκο ευγηρίας, αποκλεισμό των κατοίκων, ούτε σε εξέταση του
προσωπικού, καθώς το μέλος του προσωπικού που βρέθηκε θετικό δεν έχει εργαστεί στον
οίκο από τις 30 Ιουνίου », δήλωσε ο κ. Μιχάλης Μαλακώνας , Διευθύνων Σύμβουλος της
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.
«Θέλουμε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές, τις οικογένειές τους, το αφοσιωμένο
προσωπικό μας και την κοινότητά για αυτήν την κατάσταση και να σας διαβεβαιώσουμε ότι
εργαζόμαστε ακούραστα για την προστασία των ηλικιωμένων και του προσωπικού μας».
«Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ παρέχει κάθε στήριξη στον εργαζόμενο και στους καταναλωτές, και
υπενθυμίζει σε όλο το προσωπικό να παραμείνει σε εγρήγορση και να τηρεί τα εσωτερικά
πρωτόκολλα ελέγχου λοιμώξεων και ασφάλειας της κοινότητας», δήλωσε ο κ. Μαλακώνας.
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ βρισκόταν και συνεχίζει να βρίσκεται στο μέγιστο επίπεδο συναγερμού.
«Προτεραιότητά μας ήταν να ενημερώσουμε πρώτα τους κατοίκους, τις οικογένειες ή τους
εκπροσώπους τους και το προσωπικό του οίκου, προτού προβούμε σε δημόσιες δηλώσεις.
Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις τελευταίες πληροφορίες στο προσωπικό,
τους κατοίκους και τις οικογένειες και να συνεργαζόμαστε με τις αρχές για να
διασφαλίσουμε ότι έχουμε εφοδιαστεί επαρκώς με εξοπλισμό ελέγχου λοιμώξεων».
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«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους αγαπημένους μας κατοίκους, τις οικογένειές τους και
τους φίλους τους για την κατανόησή τους κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης
περιόδου».
«Συγκεκριμένα, θέλουμε να αναγνωρίσουμε το εκπληκτικό προσωπικό μας για την
προσέγγιση και τον επαγγελματισμό τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».
«Το να διατηρούμε τους καταναλωτές μας και το προσωπικό που τους φροντίζει όσο το
δυνατόν πιο ασφαλής είναι κοινή ευθύνη τόσο της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ όσο και της κοινότητάς μας,
και ζητάμε από όλους να δεσμευτούν προς αυτό», δήλωσε ο κ. Μαλακώνας.
Αν εκπροσωπείτε κάποιο μέσο ενημέρωσης παρακαλώ αποστείλετε το αίτημά σας στην
Ομάδα Επικοινωνίας και Δημοσίων Υποθέσεων: comms.pr@fronditha.org
Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, 11-12/7/2020
Για αιτήματα στα ελληνικά απευθυνθείτε στον Οδυσσέα Κρυπωτό - 0409 747 364,
Odysseas.Kripotos@fronditha.org.
Για αιτήματα στα αγγλικά απευθυνθείτε στην Ελένη Βελισσάρη (Αγγλικά) - 0498 800
306, helen.velissaris@fronditha.org
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ είναι μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός πάροχος υπηρεσιών φροντίδας
ηλικιωμένων μέσω οίκων ευγηρίας και κοινοτικών υπηρεσιών στη Βικτώρια και τη ΝΝΟ, και
εξυπηρετεί ηλικιωμένους με διαφορετικό από το κυρίαρχο πολιτιστικό και γλωσσικό
υπόβαθρο από το 1977. Περισσότεροι από 650 υπάλληλοι φροντίδας ακολουθούν το το
πολιτιστικά ευαίσθητο μοντέλο φροντίδας μας για να στηρίξουν περισσότερους από 1.000
ηλικιωμένους κάθε εβδομάδα.
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