26/02/2021
Dear resident/ family member/ representatives
RE: COVID-19 Lifting of Restrictions
The management of the COVID-19 pandemic seems to be under control in Australia with little or low
numbers of community transmission. The situation is expected to continue to improve with the
commencement of the national COVID-19 vaccination rollout this week. The Federal and State
Governments are moving to further ease COVID-19 restrictions for the aged care sector. This is
welcome news for many of the residents of our care homes and for you, their loved ones.
Fronditha Care has reviewed the new directives announced by Premier of Victoria today regarding the
easing of restrictions. The good news is that restrictions on purpose, number or time of visits to aged
care facilities have been removed. It is, however, important not to lose sight of the fact that the
pandemic is still with us.
To minimise the risk to our residents and enable our staff to safely screen and clean as required, the
following conditions will continue to apply for all visitors:








All visitors must abide by the current screening processes in place.
Visits will continue to be by appointment only (appointments to be made during business
hours Monday-Friday).
All visitors must wear masks whilst visiting.
Visitors will only be able to visit in resident rooms or allocated meeting spaces.
Communal areas remain off limits to visitors to allow residents freedom of movement and
maintain the density quotient.
The number of visitors permitted in a resident’s room is subject to environmental safety
standards.
We respectfully ask that you continue to use hand sanitiser and wipes to maintain good
hygiene practices before and after each visit.

I thank you for your ongoing support whilst we continue to navigate the new COVID normal. Fronditha
Care will of course continue to monitor for any changes in the advice from the Department of Health
and Human Services and communicate these to you promptly.
I assure you that Fronditha Care will continue to take all necessary steps to ensure all our people stay
safe and well.
Yours sincerely

Faye Spiteri
CEO

Patron: Honourable Linda Dessau AC, Governor of Victoria

26/02/2021
Αγαπητέ κάτοικε / μέλος οικογένειας κατοίκου / εκπρόσωπε,
RE: Μείωση περιορισμών COVID-19
H πανδημία COVID-19 φαίνεται να βρίσκεται υπό έλεγχο στην Αυστραλία, με μικρό ή χαμηλό αριθμό
κρουσμάτων κοινοτικής μετάδοσης. Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί και άλλο με την έναρξη της
εθνικής διάθεσης εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 αυτήν την εβδομάδα. Οι ομοσπονδιακές και
πολιτειακές κυβερνήσεις κάνουν κινήσεις για να μειώσουν περαιτέρω τους περιορισμούς για την νόσο
COVID-19 στον τομέα φροντίδας ηλικιωμένων. Αυτά είναι καλοδεχούμενα νέα για πολλούς από τους
κατοίκους των οίκων ευγηρίας μας και για εσάς, τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ εξέτασε τις νέες οδηγίες που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της πολιτείας σήμερα σχετικά
με τη μείωση των περιορισμών. Τα καλά νέα είναι ότι καταργήθηκαν οι περιορισμοί σχετικά με τον
σκοπό, αριθμό ή την ώρα των επισκέψεων στους οίκους ευγηρίας. Είναι ωστόσο σημαντικό να μην
ξεχνάμε ότι η πανδημία εξακολουθεί να είναι μαζί μας.
Για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο για τους κατοίκους μας και για να επιτρέψουμε στο προσωπικό
μας με ασφάλεια να ελέγχει και να καθαρίζει όπως απαιτείται, οι παρακάτω κανόνες θα συνεχίσουν να
ισχύουν για όλους τους επισκέπτες:








Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες ελέγχου που ισχύουν.
Οι επισκέψεις θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται μόνο με ραντεβού. (Μπορείτε να κλείσετε
ραντεβού από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ώρες.
Οι επισκέπτες θα μπορούν να επισκέπτονται μόνο τα δωμάτια των κατοίκων ή συγκεκριμένους
χώρους συσκέψεων.
Συνεχίζεται να απαγορεύεται η πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους από τους επισκέπτες με
σκοπό να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία των κατοίκων και να διατηρείται το όριο
πυκνότητας.
Ο αριθμός των επισκεπτών που επιτρέπεται στο δωμάτιο ενός κατοίκου υπόκειται στα πρότυπα
για την περιβαλλοντική ασφάλεια.
Σας παρακαλούμε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αντισηπτικό χεριών και μαντηλάκια και να
διατηρείτε καλές πρακτικές υγιεινής, πριν και μετά από κάθε επίσκεψη.

Σας ευχαριστώ για τη συνεχή υποστήριξή σας, ενώ συνεχίζουμε να περιηγούμαστε σε μία νέα
κατάσταση COVID κανονικότητας. Φυσικά θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση για
τυχόν αλλαγές στις συμβουλές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων και θα σας τις
κοινοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό.
Σας διαβεβαιώνω ότι η ΦΡΟΝΤΙΔΑ θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να
διασφαλίσει ότι οι άνθρωποί μας είναι ασφαλείς.
Με εκτίμηση,

Φαίη Σπιτέρι- Τσολάκης
Διευθύνουσα Σύμβουλος

