12/2/2021
Dear resident/ family member/ representative
RE: COVID -19 Mandatory Lockdown
Today the Victorian Premier announced that the State is entering Stage 4 lockdown as of
11:59pm, Friday 12/2/2021 until 11:59pm, Wednesday 17/2/2021.
There is therefore a mandatory lockdown imposed on residential aged care homes during
this five (5) day period.
Fronditha Care’s residential aged care homes in Victoria will go into a state government
imposed mandatory lockdown for this five (5)-day period, commencing from 11:59pm Friday
12/2/2021.
You cannot consequently visit a residential facility until further notice.
You can request a visitation exemption if there are exceptional circumstances, such as end
of life care. If this is the case please liaise directly with the Manager, Residential Care of
your aged care home to discuss options regarding an exemption of this type. Please note
that requests will be assessed on a case by case basis.
Fronditha Care continues to follow the Industry Code for Visiting Residential Aged Care
Homes and government guidelines for supporting residents to remain connected with their
loved ones, while also keeping them safe and protected during the current imposed
lockdown.
To find out more please follow this link:
https://www.cota.org.au/policy/aged-care-reform/agedcarevisitors/the-right-to-visit/
Digital communication tools are available for you to stay in touch with your loved ones.
Please liaise directly with the Manager, Residential Care of your aged care home to make
arrangements if you wish to.
We are closely monitoring this situation and will be in contact if there are changes to
restrictions.
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To receive regular updates on the current lockdown and COVID-19 updates you can visit the
following Victorian government website :https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
Fronditha Care remains steadfast in its commitment to being proactive and taking all
necessary precautions to protect residents and staff. Stay safe and well and please get
tested if you feel unwell.
Yours sincerely

Faye Spiteri
CEO

12/2/2021
Αγαπητέ κάτοικε / µέλος οικογένειας κατοίκου/ εκπρόσωπε,
Θέµα: Υποχρεωτική Απαγόρευση Εισόδου λόγο Κορωνοϊού
Σήµερα ο Πρωθυπουργός της Βικτώριας ανακοίνωσε ότι η πολιτεία µπαίνει στο Στάδιο 4
περιορισµών από σήµερα στις 11.59µµ, Παρασκευή 12/2/21 µέχρι τις 11.50µµ, Τετάρτη
17/2/21.
Συνεπώς, επιβάλλεται υποχρεωτικά η απαγόρευση εισόδου σε όλους τους οίκους ευγηρίας
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (5 ηµερών).
Οι οίκοι ευγηρίας της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ στη Βικτώρια θα τεθούν σε υποχρεωτική απαγόρευση
εισόδου όπως ορίζει η κυβέρνηση για την περίοδο των πέντε (5) ηµερών, ξεκινώντας από
τις 11.59µµ, Παρασκευή 12/2/21.
Κατά συνέπεια, δεν µπορείτε να επισκεφτείτε κανέναν οίκο ευγηρίας µέχρι νεωτέρας.
Μπορείτε να ζητήσετε εξαίρεση σε εξαιρετικές περιστάσεις όπως η φροντίδα στο τέλος της
ζωής. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε απευθείας µε τον Διευθυντή του οίκου
ευγηρίας σας για να συζητήσετε την επιλογή επίσκεψης κατ’ εξαίρεση. Κάθε αίτηµα
αξιολογείται προσεκτικά κατά περίπτωση.
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ συνεχίζει να παρακολουθεί το Κώδικα Επισκεψιµότητας στους Οίκους Ευγηρίας
και τις κυβερνητικές οδηγίες για την υποστήριξη των ηλικιωµένων µας ώστε να παραµένουν
σε επαφή µε τα αγαπηµένα τους πρόσωπα, διατηρώντας τους παράλληλα ασφαλείς και
προστατευµένους κατά τη διάρκεια της επιβολής της απαγόρευσης. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα:
https://www.cota.org.au/policy/aged-care-reform/agedcarevisitors/the-right-to-visit/
Επικοινωνία µε τη χρήση ψηφιακών µέσων είναι διαθέσιµα προς εσάς για να παραµείνετε σε
επαφή µε τα αγαπηµένα σας πρόσωπα. Παρακαλούµε να επικοινωνήσετε απευθείας µε τον
Διευθυντή του οίκου ευγηρίας σας ώστε να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες.
Παρακολουθούµε στενά την εξέλιξη της κατάστασης και θα επικοινωνήσουµε µαζί σας
εφόσον υπάρχουν αλλαγές στους περιορισµούς.
Για να λαµβάνετε τακτική ενηµέρωση σχετικά µε την τρέχων απαγόρευση και ενηµερώσεις
για τον COVID-19, µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας της
Βικτωριανής κυβέρνησης https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ παραµένει σταθερή στην δέσµευσή της να µένει ενεργή και να λαµβάνει όλα
τα απαραίτητα µέτρα για να προστατεύσει τους ηλικιωµένους και το προσωπικό.
Παραµείνετε ασφαλείς. Εάν έχετε οποιοδήποτε σύµπτωµα, παρακαλούµε κάντε το τεστ
άµεσα.
Με εκτίµηση

Φαίη Σπιτέρι
Διευθύνων Σύµβουλος

