23/6/2021
Dear resident/ family member/ representative
RE: RESTRICTED VISITATION
Victoria’s Acting Premier, James Merlino, today announced further easing of the lockdown
restrictions, commencing 11:59 pm, Thursday, 24 June 2021.
Specifically:
•
masks remain mandatory in all indoor settings outside of the home and are recommended
when a 1.5-metre distance cannot be kept outdoors
•

public gatherings of up to 50 people are now permitted

•

up to 15 people will be able to visit a private home per day (including dependents)

•

the work from home requirement is lifted.

You can read more about the easing of restrictions here: Statement From The Acting Premier of
Victoria.
The State Government also made announcements regarding lifting of restrictions with respect to
Aged Care Facilities with restricted visitation now permitted. I am pleased to advise that all
Fronditha Care’s Victorian residential aged care homes will move to Restricted Visitation as of 10am,
Friday June 25, 2021.
In line with restricted visitation guidelines, ALL visitors MUST comply with the following:
1.

Visits are permitted Monday to Sunday, between 10am till 5pm.

2.
Visits will be by appointment ONLY. Appointments can be made between 10am to 5pm,
Monday to Friday. Please call the relevant number below to arrange your appointments:
•

Clayton: (03) 9239 2100

•

Templestowe: (03) 8850 5111

•

St. Albans: (03) 9365 4300

•

Newcastle: (02) 4016 4160

•

Thornbury: (03) 9495 2300

3.
Fronditha Care is required to screen each visitor. This will include each visitor having a
temperature check and completing a declaration form and observance of hygiene and other
infection control requirements.

4.
Two visitors can visit a resident at the same time, with up to five visitors per day, except for
end of life visits (two visitors at a time with no total limit per day are allowed in these
circumstances).
5.
Visitors do not have to be from the same household and there is no time limit on the
number of visitations per day or week.
6.
Visitors are only permitted to visit in the room of the resident they are visiting; visitors will
not be permitted to access communal areas and cannot interact with residents other than their
loved ones .
7.
Masks must be worn at all times and no movement in the communal areas of the building
are permitted. Children aged 12 and over should wear a mask (unless an exception applies); children
under 12 may wear a mask; children under 2 should not wear a mask.
For more information on visitation and other requirements, please contact the Manager of your
respective residential care facility by phone or email:
•
Clayton: Manager of Residential Care - Jayson Vinod 03 9239 2105,
jayson.vinod@fronditha.org
•
Templestowe: Manager of Residential Care – Renee Bognar 03 8850 5120,
renee.bognar@fronditha.org
•
Thornbury: Manager of Residential Care - Tina Lamond 03 9495 2307,
tina.lamond@fronditha.org
•
St. Albans: Manager of Residential Care - Sue Donaldson 03 9365 4307,
sue.donaldson@fronditha.org
As always, we are closely monitoring this situation and will advise you as further changes are made
to the current restrictions.
In the meantime, please stay safe and well.

Yours sincerely

Faye Spiteri OAM
CEO

Patron: Honourable Linda Dessau AC, Governor of Victoria

23/6/2021
Αγαπητέ κάτοικε / μέλος οικογένειας κατοίκου / εκπρόσωπε
RE: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨIΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
Ο εκτελών χρέη πρωθυπουργού της Βικτώριας, James Merlino, ανακοίνωσε την περαιτέρω μείωση
των περιορισμών μετακίνησης που θα τεθούν σε ισχύ στις 11:59 μ.μ., Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
• Παραμένει η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους δημόσιους εξωτερικούς χώρους και
συνιστάτε στους ανοιχτούς δημόσιους χώρους εάν δεν μπορεί να τηρηθεί η απόσταση 1,5 μέτρου
• επιτρέπονται έως 50 άτομα σε δημόσιες συγκεντρώσεις
• Μπορείτε να καλέσετε έως 15 άτομα στο σπίτι σας κάθε μέρα (συμπεριλαμβανομένων των
εξαρτώμενων μελών)
• Αίρεται η υποχρεωτική εργασία από το σπίτι.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη μείωση των περιορισμών εδώ: Statement From
The Acting Premier of Victoria.
Η πολιτειακή κυβέρνηση έκανε επίσης ανακοινώσεις σχετικά με την άρση των περιορισμών στους
οίκους ευγηρίας, και τώρα πια επιτρέπεται η επισκεψιμότητα με αυστηρούς όρους, στους οίκου
ευγηρίας της πολιτείας.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι όλοι οι οίκοι ευγηρίας της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ θα
προχωρήσουν σε καθεστώς Περιορισμένης Επισκεψιμότητας από τις 10 π.μ., Παρασκευή 25
Ιουνίου 2021.
Σύμφωνα με τις οδηγίες, ΟΛΟΙ οι επισκέπτες ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:
1. Οι επισκέψεις επιτρέπονται από Δευτέρα έως Κυριακή, μεταξύ 10 π.μ. έως 5 μ.μ.
2. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ με ραντεβού. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού
μεταξύ 10 π.μ. έως 5 μ.μ., Δευτέρα έως Παρασκευή. Καλέστε τον αριθμό που σας ενδιαφέρει από
την παρακάτω λίστα για να κανονίσετε το ραντεβού σας:
• Clayton: (03) 9239 2100
• Templestowe: (03) 8850 5111
• St. Albans: (03) 9365 4300
• Newcastle: (02) 4016 4160
• Thornbury: (03) 9495 2300
3. Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε επισκέπτη πριν την είσοδό του στον οίκο. Ο
έλεγχος περιλαμβάνει μέτρηση θερμοκρασίας, ο επισκέπτης θα συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση
και θα τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ελέγχου μολύνσεων.
4. Μέχρι δύο επισκέπτες μπορούν να επισκέπτονται ταυτόχρονα έναν κάτοικο, και έως πέντε
επισκέπτες την ημέρα, εκτός από τις επισκέψεις στο τέλος της ζωής (επιτρέπονται δύο επισκέπτες
κάθε φορά χωρίς χρονικό όριο).

5. Οι επισκέπτες δεν είναι ανάγκη να είναι από το ίδιο νοικοκυριό και δεν υπάρχει χρονικό όριο
στον αριθμό των επισκέψεων ανά ημέρα ή εβδομάδα.
6. Οι επισκέπτες επιτρέπεται να βρίσκονται μόνο στο δωμάτιο του κατοίκου που επισκέπτονται.
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους και δεν μπορούν να αλληλεπιδράσουν με
άλλους κατοίκους.
7. Η χρήση μάσκας είναι υπoχρεωτική όλες τις ώρες. Τα παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω πρέπει να
φορούν μάσκα (εκτός εάν υπάρχει εξαίρεση). Παιδιά κάτω των 12 ετών μπορούν να φορούν μάσκα
εάν θέλουν, παιδιά κάτω των 2 ετών δεν πρέπει να φορούν μάσκα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες για τις επισκέψεις, επικοινωνήστε με τον
Διευθυντή του Οίκου Ευγηρίας που σας ενδιαφέρει μέσω τηλεφώνου ή email
•
Clayton: Διευθυντής Οίκου Ευγηρίας - Jayson Vinod 03 9239 2105,
jayson.vinod@fronditha.org
•
Templestowe: Διευθύντρια Οίκου Ευγηρίας – Renee Bognar 03 8850 5120,
renee.bognar@fronditha.org
•
Thornbury: Διευθύντρια Οίκου Ευγηρίας - Tina Lamond 03 9495 2307,
tina.lamond@fronditha.org
•
St. Albans: Διευθύντρια Οίκου Ευγηρίας - Sue Donaldson 03 9365 4307,
sue.donaldson@fronditha.org
Όπως πάντα, παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας καθώς θα
γίνονται αλλαγές στους ισχύοντες περιορισμούς.
Εν τω μεταξύ, παραμείνετε ασφαλείς και υγιείς.
Με εκτίμηση

Φαίη Σπιτέρη- Τσολάκη OAM
Διευθύνουσα Σύμβουλος

