26/05/2021
Dear resident/ family member/ representative
Fronditha Care has introduced new precautionary measures in all its facilities in Victoria,
in light of the recent COVID-19 cases in Melbourne. The health and safety of our residents
and staff is of paramount importance to us, and we have to take proportional measures
that will limit any risk.
The new measures from Tuesday, May 25 2021 at 6:00 pm are as follows.
•
•
•

Any person who has visited an identified ‘hotspot’ must not visit any aged care
residence until cleared by the Department of Health and Human Services (DHHS)
If you have been advised to take a COVID-19 test, you must self-isolate until you
receive a negative result. To view a full list of the current exposure sites, please
visit https://www.coronavirus.vic.gov.au/exposure-sites
Visitation can continue but is now limited to two visitors per resident. You must
always wear a fitted face mask, adhere to the 1.5 metres physical distancing rule,
and all visitations must take place in the resident’s room. Visitation is not allowed
in communal areas.

These measures are in addition to what is already in place across all our facilities.
Please also note in addition from Tuesday, May 25 2021, 6:00 pm, the following rules apply
across Greater Melbourne and will remain in place at least until Friday, June 4.
•
•
•
•

Masks must be worn indoors unless there is an exemption
Private gatherings in the home are limited to five visitors per day
Public gatherings are limited to 30 people. Activities hosted at venues with COVIDsafe plans can continue as they were, but with masks, if they are indoors
A special health panel is considering possible changes to large public events.

If you have any questions about the guidelines, please contact the Manager of your site.
As always we are closely monitoring this situation and we will contact you as changes are
made to the current restrictions.
In the meantime. please stay safe and well.
Yours sincerely

Faye Spiteri
CEO

26/05/2021
Αγαπητέ κάτοικε / μέλος οικογένειας κατοίκου/ εκπρόσωπε
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ξεκίνησε την εφαρμογή νέων προληπτικών μέτρων σε όλους τους οίκους
ευγηρίας της στη Βικτώρια, ως απάντηση στις πρόσφατες ανακοινώσεις για τα κρούσματα
COVID-19 στη Μελβούρνη. Η υγεία και η ασφάλεια των κατοίκων και του προσωπικού μας
είναι υψίστης σημασίας για εμάς και πρέπει να λάβουμε τα πρέποντα μέτρα που θα
περιορίσουν κάθε κίνδυνο.
Τα νέα μέτρα ισχύουν από την Τρίτη 25/5/2021 στις 6:00 μ.μ., και περιλαμβάνουν τα
παρακάτω.
•

•

•

Κάθε άτομο που έχει επισκεφθεί κάποια τοποθεσία που χαρακτηρίζετε ως εστία
μόλυνσης (hotspot) δεν πρέπει να επισκεφτεί οποιονδήποτε οίκο ευγηρίας έως ότου
υπάρχει σχετική άδεια (clearance) από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών
Υπηρεσιών (DHHS)
Εάν σας έχει επισημανθεί ότι πρέπει να κάνετε τεστ για COVID-19, πρέπει να
απομονωθείτε μέχρι να λάβετε αρνητικό αποτέλεσμα. Για να δείτε την πλήρη λίστα
των τρεχόντων εστιών μόλυνσης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
https://www.coronavirus.vic.gov.au/exposure-sites
Οι επισκέψεις στους οίκους συνεχίζονται, αλλά περιορίζονται σε δύο επισκέπτες
ανά κάτοικο. Πρέπει πάντα να φοράτε μάσκα προσώπου, να τηρείτε τους κανόνες
φυσικής αποστασιοποίησης 1,5 μέτρου και όλες οι επισκέψεις πρέπει να
πραγματοποιούνται στο δωμάτιο του κατοίκου. Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη σε
κοινόχρηστους χώρους.

Όλα τα νέα μέτρα είναι επιπρόσθετα σε όσα ήδη εφαρμόζουμε σε όλες τις εγκαταστάσεις
μας για την μείωση του κινδύνου από την COVID-19.
Σημειώστε επίσης ότι από την Τρίτη, 25 Μαΐου, 6:00 μ.μ., ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες σε
ολόκληρη τη Μελβούρνη και θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, 4
Ιουνίου.
•
•
•
•

Πρέπει να φοράτε μάσκα σε εσωτερικούς χώρους εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων
Οι συγκεντρώσεις σε σπίτι περιορίζονται σε πέντε επισκέπτες την ημέρα
Οι δημόσιες συγκεντρώσεις περιορίζονται σε 30 άτομα. Οι δραστηριότητες που
φιλοξενούνται σε χώρους με κανόνες ασφαλείας COVID μπορούν να συνεχιστούν
όπως ήταν, αλλά με μάσκες, εάν είναι σε εσωτερικούς χώρους
Μια ειδική ομάδα υγείας εξετάζει πιθανές αλλαγές σε μεγάλες δημόσιες
εκδηλώσεις.

Αν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον Διευθυντή του οίκου ευγηρίας στον οποίο κατοικεί το
αγαπημένο σας πρόσωπο.
Όπως πάντα, παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και θα είμαστε σε επικοινωνία εάν υπάρξουν
αλλαγές στους περιορισμούς.
Στο μεταξύ, μείνετε ασφαλείς και υγιείς.
Με εκτίμηση,

Φαίη Σπιτέρι – Τσολάκη
Διευθύνουσα Σύμβουλος

