14 July 2021
Dear resident/ family member/ representative
RE: CLAYTON FACILITY - VOLUNTARY LOCKDOWN
Earlier this afternoon, Victorian health authorities announced an increase in COVID-19 cases
in Melbourne. Unfortunately, some of the exposure sites listed are in very close proximity to
Fronditha Care's Clayton facility. (For a full list of exposure sites, please refer to the
announcement below https://www.coronavirus.vic.gov.au/exposure-sites)
Given the current circumstances, Fronditha Care will commence voluntary lockdown at its
Clayton facility as of 6 pm, Wednesday 14 July, 2021 until 6 pm, Monday 19 July 2021 . This
measure has been taken to limit the risk of COVID-19 infections to our residents and staff.
Regrettably, this means that no visitors will be allowed on the premises.
Visitors will ONLY be permitted for end-of-life reasons or as assessed and agreed to in
exceptional circumstances, on a case by case basis at the Manager's discretion. If you would
like to seek an exemption, please liaise directly with the Clayton Facility Manager.
I understand that this decision means that you will not be able to visit your loved ones.
Please do not forget that you can utilise digital communication tools to stay connected.
To arrange a virtual visit or for more information about this voluntary lockdown, please
contact Jayson Vinod, Manager of Residential Care, on (03) 9239 2105, during business
hours.
I thank you in advance for your understanding and working with us to safeguard the safety
of all residents and staff.
As always, we are closely monitoring this situation, and we will provide updates as soon as
further directives are announced by the Victorian Government.
In the meantime, stay safe and well.
Yours sincerely

Faye Spiteri OAM
CEO

Patron: Honourable Linda Dessau AC, Governor of Victoria

14 Ιουλίου 2021
Αγαπητέ κάτοικε / μέλος οικογένειας κατοίκου / εκπρόσωπε
RE: ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ CLAYTON - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
Το μεσημέρι, οι υγειονομικές αρχές υγείας της Βικτώριας ανακοίνωσαν αύξηση
κρουσμάτων COVID-19 στη Μελβούρνη. Δυστυχώς ορισμένες εστίες έκθεσης του ιού,
βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από τον οίκο ευγηρίας της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ στο Clayton.
(Για την πλήρη λίστα των εστιών έκθεσης, παρακαλώ ανατρέξτε στην παρακάτω
ανακοίνωση https://www.coronavirus.vic.gov.au/exposure-sites)
Αξιολογώντας την κατάσταση, η ΦΡΟΝΤΙΔΑ αυτοβούλως, θα απαγορεύσει την είσοδο
επισκεπτών στον οίκο ευγηρίας της στο Clayton από την Τετάρτη 14 Ιουλίου στις 6:00 μμ
μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021, στις 6:00 μμ. Λαμβάνουμε αυτό το μέτρο ώστε να
περιορίσουμε τον κίνδυνο έκθεσης των κατοίκων και του προσωπικού μας στον κορωνοϊό.
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 οίκου ευγηρίας Clayton, για να
συζητήσετε τι επιλογές έχετε.
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 μαζί τους.
Για να προγραμματίσετε διαδικτυακή επικοινωνία και για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την απαγόρευση των επισκέψεων, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Διευθυντή
του Οίκου Ευγηρίας στo Clayton, Jayson Vinod, στο 03 9239 2105, κατά τις ώρες εργασίας.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατανόηση και υποστήριξή σας για να
διατηρήσουμε την ασφάλεια των ηλικιωμένων και του προσωπικού μας.
Όπως πάντα, παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας
καθώς σχετικά με την αλλαγή της τρέχουσας κατάστασης.
Εν τω μεταξύ, παραμείνετε ασφαλείς και υγιείς
Με εκτίμηση,

Φαίη Σπιτέρι- Τσολάκη OAM
Διευθύνουσα Σύμβουλος

Patron: Honourable Linda Dessau AC, Governor of Victoria

