17 June 2021

Dear resident/ family member/ representative
RE: NO CHANGE TO VISITATION RULES FOR AGED CARE FACILITIES
Yesterday, Victoria’s Acting Premier, James Merlino, announced the further easing of the lockdown
restrictions, commencing on 11:59 pm, Thursday, 17 June 2021.
The 25km travel limit will be removed, and travel between metropolitan Melbourne and regional
Victoria will resume. Two visitors per day (plus dependents) will be permitted to gather inside homes,
twenty people can gather outside, while gyms will open again.
Masks will no longer be required outdoors unless you cannot maintain a 1.5 metre distance.
You can read more about the easing of restrictions on the Statement from the Acting Premier here
https://www.premier.vic.gov.au/statement-acting-premier-4
The Acting Premier made no announcements about the changing of restrictions in the aged care
facilities. Consequently, no visitors are allowed at Victorian aged care facilities until further State
Government announcements.
I understand that the further extension means that you are still not able to visit your loved ones. Please
do not forget that you can still utilise digital communication tools to stay connected. Please contact
the Manager of the Residential Aged Care home where your loved one resides, and they will be happy
to arrange this for you.
Visitors will ONLY be permitted into facilities for end-of-life reasons or other or at the discretion of the
Manager in exceptional circumstances. If you would like to seek an exemption, please liaise directly
with the Manager of the Residential Care home relevant to you, to discuss options. Each request will
be assessed on its merits and a decision made case by case.
I remind you to visit the DHHS website regularly to stay informed about COVID-19 related updates :
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
As always, we are closely monitoring this situation, and we will provide updates as soon as any changes
are announced regarding the current restrictions.
In the meantime, stay safe and well.
Yours sincerely

Faye Spiteri OAM
CEO

Patron: Honourable Linda Dessau AC, Governor of Victoria

17 Ιουνίου 2021
Αγαπητέ κάτοικε/ μέλος οικογένειας κατοίκου/ εκπρόσωπε,
RE: ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
Χθες, ο εκτελών χρέη πρωθυπουργού της Βικτώριας, James Merlino, ανακοίνωσε την περαιτέρω
μείωση των περιορισμών μετακίνησης από τις 11:59 μ.μ., Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021.
Το υπάρχον όριο μετακινήσεων των 25 χιλιομέτρων θα καταργηθεί, ενώ θα επιτρέπονται οι
μετακινήσεις από και προς την επαρχιακή Βικτώρια. Θα μπορείτε να έχετε μέχρι δύο επισκέπτες (συν
εξαρτώμενα μέλη) κάθε μέρα στο σπίτι σας, το όριο ατόμων για εξωτερικές συγκεντρώσεις
διαμορφώνεται σε 20, ενώ θα ανοίξουν ξανά τα γυμναστήρια.
Οι μάσκες δεν θα είναι υποχρεωτικές σε εξωτερικούς χώρους, εκτός εάν δεν μπορείτε να διατηρήσετε
απόσταση 1,5 μέτρου.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη μείωση των περιορισμών στο παρακάτω δελτίο
τύπου από τον κ. Merlino https://www.premier.vic.gov.au/statement-acting-premier-4
Ο κ. Merlino δεν έκανε ανακοινώσεις σχετικά με την αλλαγή των περιορισμών στους οίκους ευγηρίας.
Κατά συνέπεια, κανένας επισκέπτης δεν θα επιτρέπεται στους οίκους ευγηρίας της Βικτώριας έως
ότου υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις.
Κατανοώ ότι αυτή η απόφαση σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να επισκεφθείτε τα αγαπημένα σας
πρόσωπα. Μην ξεχνάτε ωστόσο ότι μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε συσκευές ψηφιακής
επικοινωνίας για να παραμείνετε σε επαφή. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον οίκο ευγηρίας όπου
διαμένει το αγαπημένο σας πρόσωπο και το προσωπικό μας θα χαρεί να σας βοηθήσει.
Οι επισκέψεις στους οίκους ευγηρίας θα επιτρέπoνται ΜΟΝΟ για συγκεκριμένους λόγους όπως το
τέλος της ζωής ή για άλλους επιτρεπόμενους σκοπούς. Αν θέλετε να ζητήσετε εξαίρεση,
επικοινωνήστε απευθείας με τον Διευθυντή του οίκου ευγηρίας που σας αφορά, για να συζητήσετε
τι επιλογές έχετε. Κάθε αίτημα αξιολογείται προσεκτικά και κατά περίπτωση.
Σας υπενθυμίζω να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπο του DHHS, ώστε να λαμβάνετε τις τελευταίες
ενημερώσεις σχετικά με την νόσο COVID-19. https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
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

Patron: Honourable Linda Dessau AC, Governor of Victoria

