15 July 2021
Dear resident/ family member/ representative
RE: MANDATORY LOCKDOWN IN ALL AGED CARE FACILITIES
With the re-emergence of COVID19 across the community, Victoria’s Premier, Daniel Andrews announced earlier
today that the state go into lockdown.
As of 11.59 pm Thursday, 15 July, 2021 you can only leave your home, and within 5km from your residence for
the following reasons:
• Food and supplies
• Authorised work
• Care and caregiving
• Exercise for up to 2 hours with one other person
• Getting vaccinated
As per State Government announcements, no visitors will be allowed at Victorian aged care facilities until the
circuit breaker lockdown is lifted.
Consequently, Fronditha Care’s residential aged care homes across Victoria will go into lockdown from 11:59 pm
today, Thursday, 15 July 2021 until 11:59 pm, Tuesday, 20 July 2021.
I understand that this decision will mean that you will be unable to visit your loved ones, however, you can still
utilise digital communications tools to stay in touch and stay connected. Please contact the residential aged care
home where your loved one resides, and our staff will be happy to assist you with arrangements.
If you have exceptional circumstances and would like to seek an exemption, please liaise directly with the Manager
of Residential Care of your aged care home to discuss options. Each request will be assessed on a case by case basis.
I remind you to visit the website of the DHHS below regularly so that you receive the latest updates regarding
COVID19: 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
CEO

Patron: Honourable Linda Dessau AC, Governor of Victoria

15 Ιουλίου 2021
Αγαπητέ κάτοικε/ μέλος οικογένειας κατοίκου/ εκπρόσωπε,
RE: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
Μετά την επανεμφάνιση της νόσου COVID-19 στην κοινότητά μας, ο πρωθυπουργός της Βικτώριας, Daniel
Andrews, ανακοίνωσε νέο lockdown για την πολιτεία.
Από την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 11:59 μ.μ., οι πέντε λόγοι για τους οποίους θα επιτρέπεται να εγκαταλείψετε το σπίτι
σας, και σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων από την οικία σας, είναι οι εξής:
•
•
•
•
•

Για αγορά τροφίμων και προμηθειών
Εργασία
Παροχή και λήψη φροντίδας
Άσκηση έως και 2 ώρες, μαζί με ένα άλλο άτομο
Για να εμβολιαστείτε

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, δεν επιτρέπονται επισκέπτες στους οίκους ευγηρίας της πολιτείας,
έως ότου τελειώσει το lockdown.
Κατά συνέπεια, οι οίκοι ευγηρίας της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ στη Βικτώρια θα κλείσουν από τις 11:59 μ.μ. σήμερα, Πέμπτη,15
Ιουλίου 2021 έως 11:59 μ.μ., την Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021.
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας πιο κοντά στην ημερομηνία για να σας ενημερώσουμε εάν θα παραμείνει το
lockdown, εν αναμονή και των κυβερνητικών ανακοινώσεων.
Κατανοώ ότι αυτή η απόφαση σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να επισκεφθείτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ωστόσο,
σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε εργαλεία ψηφιακών επικοινωνιών για να
παραμείνετε σε επαφή.Επικοινωνήστε με τον οίκο ευγηρίας όπου διαμένει το αγαπημένο σας πρόσωπο και το
προσωπικό μας θα χαρεί να σας βοηθήσει.
Εάν υπάρχει κάποια εξαιρετική περίπτωση και θέλετε να ζητήσετε εξαίρεση, σας παρακαλώ επικοινωνήστε
απευθείας με τον Διευθυντή του οίκου ευγηρίας που σας ενδιαφέρει, για να συζητήσετε τις επιλογές που
υπάρχουν. 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
Διευθύνουσα Σύμβουλος

