05 August 2021
Dear resident/ family member/ representative
RE: SEVEN DAY LOCKDOWN IN VICTORIA
Earlier in the afternoon, Victoria’s Premier, Daniel Andrews, announced that Victoria will enter a
state-wide lockdown from 8:00 pm, Thursday, 5 August 2021, and for seven days.
As of tonight, 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

You can read more here: Seven Day Lockdown To Keep Victorians Safe
Consequently, Fronditha Care’s residential aged care homes across Victoria will continue to be into
lockdown until 6:00 pm, Thursday, 12 August 2021.
I understand that this decision means 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

5 Αυγούστου 2021
Αγαπητέ κάτοικε/ μέλος οικογένειας κατοίκου/ εκπρόσωπε,
RE: LOCKDOWN ΕΦΤΑ ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Νωρίτερα το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός της Βικτώριας, Daniel Andrews, ανακοίνωσε ότι
όλη η πολιτεία θα εισέλθει σε καθεστώς lockdown, από τις 8:00 μ.μ., Πέμπτη 5 Αυγούστου
2021, και για επτά ημέρες.
Από σήμερα το βράδυ, μπορείτε να φύγετε από το σπίτι σας και σε απόσταση 5χλμ από την
κατοικία σας, μόνο για τους ακόλουθους λόγους:
•
•
•
•
•

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

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην ακόλουθη ανακοίνωση Seven Day Lockdown To
Keep Victorians Safe
Κατά συνέπεια, θα συνεχίσουν να μην επιτρέπονται οι επισκέψεις σε όλους τους οίκους
ευγηρίας της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ στη Βικτώρια, μέχρι τις 6:00 μμ, Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2021.
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 OAM
Διευθύνουσα Σύμβουλος

Patron: Honourable Linda Dessau AC, Governor of Victoria

