25/02/2021

Dear Residents, Carers and Family members
RE: FRONDITHA CARE AND COVID-19 VACCINE ROLLOUT
The Australian Government has announced that Residential Aged Care staff and residents will be among
the first people in Australia who can choose to receive COVID-19 vaccines.
As an aged care provider, Fronditha Care is required to participate in the COVID-19 Vaccination Program.
Fronditha Care expects to be contacted over the next few weeks by Public Health authorities to confirm
the actual dates of the COVID-19 vaccination rollout in our facilities for both residents and staff.
Whilst the COVID-19 vaccination is voluntary, we strongly encourage you to take it up. If you choose to
have a COVID-19 vaccination you will have a much lower chance of getting sick from the COVID-19
disease.
Medical experts have studied the COVID-19 vaccines being administered to make sure they are safe.
Most side effects are mild and don’t last for long. However as with any vaccine or medicine, there may
be rare and/or unknown side effects, so you will be monitored for a short time after you receive your
vaccine shot.
Vaccine Rollout at Fronditha Care Residential Facilities
In terms of the rollout process, we understand that Public Health Units will be responsible for leading
the implementation of the COVID-19 Vaccination Program in partnership with our staff.
There are different brands of vaccine and you need to receive the same brand of vaccine both times.
You also need to have the vaccination two times but on different days. The person administering your
first vaccination will advise you regarding your second appointment.
What you need to do in preparation
To assist Fronditha Care in preparing for the COVID-19 Vaccination Program you will be required to do
the following as soon as possible:
1. Inform your facility Manager that you wish to receive the COVID-19 vaccine.
2. Complete the consent form (attached to this letter) and forward to your facility Manager.

Patron: Honourable Linda Dessau AC, Governor of Victoria

The day of vaccination
On the day you will need to have the following information available and provide to Fronditha Care
clinical staff:
• Medicare card, if you have one.
• Information about any of your medical conditions, allergies, bleeding disorders or
immunocompromised (i.e. weakened immune system).
• Information about any medications you are taking.
• Information about any previous COVID-19 vaccine received (vaccine brand and date of
vaccination).
• Information about any reactions you have had to any vaccine in the past.
• Name of your current GP/s and any specialist doctors you see.
• A face mask (if required by your state/territory).
Vaccination is just one way of keeping the whole community safe and healthy. It is important you
continue COVID safe practices such as good hand hygiene, physical distancing and wearing masks when
required.
Should you need further information please visit health.gov.au/covid-19-vaccines.
If you have any questions or concerns, please contact your facility Manager.
Yours sincerely,

Faye Spiteri
CEO

Αγαπητοί κάτοικοι, φροντιστές και μέλη οικογένειας
RE: ΦΡΟΝΤΙΔΑ και διάθεση εμβολίου κατά της νόσου COVID-19
Η αυστραλιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το προσωπικό και οι κάτοικοι των οίκων ευγηρίας θα είναι
μεταξύ των πρώτων ατόμων στην Αυστραλία που θα μπορέσουν να επιλέξουν να κάνουν το εμβόλιο
κατά της νόσου COVID-19.
Ως πάροχος φροντίδας ηλικιωμένων, η ΦΡΟΝΤΙΔΑ απαιτείται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα
εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19. Oι Υγειονομικές Αρχές αναμένεται να επικοινωνήσουν με τη
ΦΡΟΝΤΙΔΑ τις επόμενες εβδομάδες για να επιβεβαιώσουν τις ημερομηνίες διάθεσης των εμβολίων
COVID-19 στις εγκαταστάσεις μας, τόσο για τους κατοίκους όσο και για το προσωπικό.
Ο εμβολιασμός κατά της νόσου COVID-19 μπορεί να είναι εθελοντικός, αλλά συνιστούμε ανεπιφύλακτα
να κάνετε το εμβόλιο. Εάν επιλέξετε να το κάνετε, θα έχετε πολύ λιγότερες πιθανότητες να
αρρωστήσετε από τη νόσο COVID-19.
Εμπειρογνώμονες ιατροί έχουν μελετήσει τα εμβόλια COVID-19 που χορηγούνται για να βεβαιωθούν ότι
είναι ασφαλή. Οι περισσότερες παρενέργειες είναι ήπιες και δεν διαρκούν πολύ. Ωστόσο, όπως
συμβαίνει με οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο ή φάρμακο, μπορεί να υπάρξουν σπάνιες ή / και άγνωστες
παρενέργειες, επομένως θα παρακολουθείστε για λίγο μετά τη λήψη του εμβολίου.
Διάθεση εμβολίου στους Οίκους Ευγηρίας της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Όσον αφορά τη διαδικασία διάθεσης, καταλαβαίνουμε ότι οι μονάδες δημόσιας υγείας θα είναι
υπεύθυνες για την καθοδήγηση της εφαρμογής του προγράμματος εμβολιασμού σε συνεργασία με το
προσωπικό μας.
Υπάρχουν διαφορετικές μάρκες εμβολίου και πρέπει να λάβετε την ίδια μάρκα και τις δύο φορές.
Πρέπει επίσης να κάνετε τον εμβολιασμό δύο φορές αλλά σε διαφορετικές ημέρες. Το άτομο που θα
σας χορηγήσει το πρώτο εμβόλιο θα σας ενημερώσει σχετικά με το δεύτερο ραντεβού σας.
Τι πρέπει να κάνετε για να προετοιμαστείτε
Για να βοηθήσετε τη ΦΡΟΝΤΙΔΑ με την προετοιμασία για το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της COVID19, θα πρέπει να κάνετε το συντομότερο δυνατό τα εξής:
1. Ενημερώστε τον Διευθυντή του οίκου ευγηρίας σας ότι επιθυμείτε να κάνετε το εμβόλιο κατά της
νόσου COVID-19.
2.Συμπληρώστε το έντυπο συγκατάθεσης που επισυνάπτεται σε αυτήν την επιστολή και προωθήστε το
στον Διευθυντή της εγκατάστασης.

Η ημέρα του εμβολιασμού
Την ημέρα που θα κάνετε το εμβόλιο θα χρειαστεί να έχετε τις ακόλουθες πληροφορίες διαθέσιμες και
να τις παρέχετε στο κλινικό προσωπικό της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ:
• Κάρτα Medicare, εάν έχετε.
• Πληροφορίες για οποιαδήποτε ιατρική πάθηση , αλλεργίες, αιμορραγικές διαταραχές ή εάν
έχετε ανοσολογική ανεπάρκεια (δηλαδή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα).
• Πληροφορίες για τυχόν φάρμακα που παίρνετε.
• Πληροφορίες για οποιοδήποτε προηγούμενο εμβόλιο COVID-19 που έχετε κάνει (μάρκα εμβολίου
και ημερομηνία εμβολιασμού).
• Πληροφορίες για τυχόν παρενέργειες που είχατε σε οποιοδήποτε εμβόλιο στο παρελθόν.
• Όνομα του ιατρού σας και των ειδικών ιατρών που βλέπετε.
• Μάσκα προσώπου (εάν απαιτείται από την πολιτεία / επικράτειά σας).
Ο εμβολιασμός είναι μόνο ένας τρόπος διατήρησης της ασφάλειας και της υγείας ολόκληρης της
κοινότητας. Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να ακολουθείτε τους κανόνες για την προστασία από τη
νόσο COVID, όπως η καλή υγιεινή χεριών, η φυσική απόσταση και η χρήση μάσκας όταν απαιτείται.
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση health.gov.au/covid-19vaccines.
Εάν έχετε κάποια ερώτηση ή ανησυχία, επικοινωνήστε με τον Διευθυντή της εγκατάστασης που σας
ενδιαφέρει.
Με εκτίμηση

Φαίη Σπιτέρι- Τσολάκη
Διευθύνουσα Σύμβουλος

