11/1/2021
Dear resident/ family member/ representative,
Fronditha Care will be easing the visitation restrictions to its residential care homes in
Victoria that were imposed on 4 January 2021, to minimise the risk of COVID-19 to our
elderly residents. Thank you for being so supportive of this decision taken by Fronditha Care
and understanding why we needed to do this as a precaution. Your understanding is
appreciated by our staff and residents.
Restricted visitation permitted from Tuesday, 12 January, 2021
With the virus currently suppressed in Victoria, as evidenced by no new cases in the last few
days, we will be allowing visitors back into our care homes from 10am tomorrow, Tuesday
12 January, 2021.
We acknowledge that COVID-19 remains a threat to our community, so restrictions will still
apply to our visitation model.
These rules include:
- Visitation will be by appointment only. Please contact the residential care home that
you would like to visit for bookings.
- Screening processes will still apply prior to all visitors.
- The wearing of surgical masks is mandatory when on the premises of a residential
aged care home. Children under 12 are not required to wear a mask.
For further clarification and information on the rules of restricted visitation, please contact
the manager of the residential care home you would like to visit.
We remain in a heightened state of vigilance and will continue to monitor and assess the
situation, follow government recommendations and directives to keep our elderly residents
and the people that care for them safe and well.
Stay safe and if you have any symptoms of COVID-19, be sure to get tested.
Yours sincerely,

Michael Malakonas
CEO
Support Hub
16 Anzed Court,
Mulgrave, VIC 3170
Ph (03) 9552 4100
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11/1/2021
Αγαπητέ κάτοικε / µέλος οικογένειας κατοίκου / εκπρόσωπε,
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ θα µειώσει τους περιορισµούς στις επισκέψεις στους οίκους ευγηρίας της στη
Βικτώρια, οι οποίοι είχαν εφαρµοσθεί στις 4 Ιανουαρίου 2021, για τη µείωση του κινδύνου
µετάδοσης του COVID-19 στους ηλικιωµένους µας,
Καθεστώς περιορισµένης επισκεψιµότητας από την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021
Με τον ιό να βρίσκεται σε καταστολή στην Βικτώρια, όπως αποδεικνύεται µε την απουσία
κρουσµάτων κορωνοϊού τις τελευταίες ηµέρες, θα επιτρέψουµε τις επισκέψεις στους οίκους
ευγηρίας µας από τις 10πµ αύριο, Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021.
Αναγνωρίζοντας ότι ο COVID-19 συνεχίζει να παραµένει απειλή για την κοινότητά µας, οι
περιορισµοί στο καθεστώς επισκεψιµότητας θα παραµείνουν σε ισχύ.
Οι κανόνες περιορισµένης επισκεψιµότητας είναι οι εξής:
-

-

Οι επισκέψεις θα πραγµατοποιούνται µόνο κατόπιν ραντεβού. Για να κλείσετε
ραντεβού
πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον οίκο ευγηρίας που θέλετε να επισκεφτείτε.
Η διαδικασία ελέγχου θα παραµείνει σε ισχύ για όλους τους επισκέπτες.
Η χρήση µάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια παραµονής σας στους
οίκους ευγηρίας. Παιδιά κάτω των 12 ετών δεν χρειάζεται να φορούν µάσκα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση και πληροφορίες σχετικά µε τους κανονισµούς περιορισµένης
επισκεψιµότητας, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον διευθυντή του οίκου ευγηρίας
σας.
Παραµένουµε σε επαγρύπνηση και θα συνεχίσουµε να παρακολουθούµε και να εξετάζουµε
την κατάσταση, ακολουθώντας τις κυβερνητικές προτάσεις και οδηγίες ώστε να κρατήσουµε
τα ηλικιωµένα άτοµα που φροντίζουµε, ασφαλή και καλά.
Παραµείνετε ασφαλείς και εάν έχετε οποιοδήποτε σύµπτωµα COVID-19, παρακαλούµε κάντε
το τεστ άµεσα.

Με εκτίµηση,

Μιχάλης Μαλακώνας
Διευθύνων Σύµβουλος

