4 June 2021

MEDIA RELEASE
Resident found safe and well
We are pleased to advise that Con, the resident who absconded from Fronditha Care’s Templestowe
facility, has been found safe and well.
We wholeheartedly thank Victoria Police and State Emergency Services for their tireless effort to find
the missing resident.
Con, who was in good spirits when he was found, was immediately taken to hospital for necessary
assessment.
We are especially grateful to his family for working with us towards his safe return, and we are
continuing to support them.
Of course, during this time, we were also focused on the safety and wellbeing of all other residents,
and staff at our Templestowe facility.
Fronditha Care received many messages of support for Con and his family, and we remain thankful
that all our, and the family’s, hopes and prayers were answered.
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4 Ιουνίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ασφαλής και καλά βρέθηκε ο κάτοικος της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ο Κον, ο κάτοικος που διέφυγε από
την εγκατάσταση Templestowe της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, βρέθηκε ασφαλής και καλά.
Ευχαριστούμε θερμά την Αστυνομία της Βικτώριας και τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της
Πολιτείας, για την ακαταπόνητη προσπάθειά τους να βρουν τον κάτοικο.
Ο Κον, ο οποίος είχε καλή διάθεση όταν βρέθηκε, μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο για τις
απαραίτητες εξετάσεις.
Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στην οικογένειά του Κον, που συνεργάστηκε μαζί μας για την
ασφαλή επιστροφή του, και συνεχίζουμε να τους υποστηρίζουμε σ’ ότι χρειάζονται.
Φυσικά, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επικεντρωθήκαμε επίσης στην ασφάλεια και
την ευημερία όλων των άλλων κατοίκων και του προσωπικού της εγκατάστασής μας στο
Templestowe.
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ έλαβε πολλά μηνύματα υποστήριξης για τον Κον και την οικογένειά του και
είμαστε ευγνώμονες που οι ελπίδες και οι προσευχές, τόσο οι δικές μας όσο και της
οικογένειας, εισακούστηκαν.

