30 September 2022
Dear resident/ family member/ representative
RE: FRONDITHA CARE: CHANGES TO VISITATION RULES AT FACILITIES
The Federal Government has recently announced the easing of some restrictions in aged care
facilities.
Fronditha Care, in line with new guidelines, has updated its visitation rules, particularly in relation to
increasing the number of visitors permitted to visit a resident per day and is now allowing children
under 5 years of age to also visit facilities.
The following rules will apply at all Fronditha Care facilities in Victoria and NSW as of Monday 3
October 2022 and ALL visitors are expected to observe these conditions:
1. Visitors MUST be double vaccinated.
2. A maximum of five (5) visitors per resident per day are permitted
3. Visitors will only be permitted to visit in the room of the resident they are visiting, with a
maximum of 2 people in the room at any one time.; visitors will not be permitted to access
communal areas and cannot interact with residents other than their loved ones.
4. All visitors MUST be RAT tested and the result must be negative. Fronditha Care will provide
tests and a designated staff member will assist visitors before entry. Please allow at least 1530 minutes before your appointment to be tested.
5.

All visitors will be required to wear N-95 masks. These will be provided to each visitor upon
entry. Other PPE may also be required, and this too will be confirmed before entry.

6. Unvaccinated children under 5 years of age are permitted to visit under the supervision of
an adult but children cannot visit in communal areas
Fronditha Care regularly reviews its protocols and procedures and I will write to you again if there
are any further changes in the near future.
You are encouraged to utilise digital communications such as Skype, FaceTime etc., to stay in touch
and stay connected with your loved one should you not be able to visit in person.
I appreciate your support, understanding and cooperation.

If you have any questions about this letter please do not hesitate to contact me at
faye.spiteri@fronditha.org.
Stay safe and well.

Yours sincerely

Faye Spiteri OAM
CEO

30 Σεπτεμβρίου 2022
Αγαπητέ κάτοικε/ μέλος οικογένειας κατοίκου / εκπρόσωπε
RE: ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨIΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα την μείωση περιορισμών στους οίκους
ευγηρίας.
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ, σύμφωνα με τους καινούργιους κανονισμούς, ανανέωσε τους όρους
επισκεψιμότητας, αυξάνοντας κυρίως τον αριθμό των επισκεπτών που επιτρέπονται να
επισκεφτούν κάθε ηλικιωμένο ανά ημέρα, ενώ τώρα επιτρέπονται παιδιά κάτω των 5 ετών στους
οίκους.
Οι παρακάτω κανόνες θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022 σε όλους τους οίκους
ευγηρίας της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ στη Βικτώρια και τη ΝΝΟ και ΟΛΟΙ οι επισκέπτες πρέπει να τους
ακολουθήσουν.
1. Οι επισκέπτες ΠΡΕΠΕΙ να έχουν κάνει τουλάχιστον δύο δόσεις του εμβολίου κατά του
COVID.
2. Επιτρέπονται μέχρι πέντε (5) επισκέπτες για κάθε ηλικιωμένο, ανά ημέρα
3. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται στο δωμάτιο του επισκέπτη και επιτρέπονται μόνο
μέχρι 2 επισκέπτες μέσα στο δωμάτιο ανά πάσα στιγμή. Οι επισκέπτες δεν θα έχουν
πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους και δεν θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με άλλους
κατοίκους εκτός από τους αγαπημένους τους.
4. Όλοι οι επισκέπτες ΠΡΕΠΕΙ να κάνουν Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου και το
αποτέλεσμα να είναι αρνητικό. Ένα μέλος του προσωπικού θα κάνει τεστ στον κάθε
επισκέπτη. Σας παρακαλώ προγραμματίσετε να έρθετε 15 λεπτά νωρίτερα από την ώρα
της επίσκεψης για να κάνετε τεστ.
5. Όλοι οι επισκέπτες θα πρέπει να φορούν μάσκα N-95. Αυτές θα παρέχονται σε κάθε
επισκέπτη κατά την είσοδό τους. Αν χρειαστεί και άλλος Ατομικός Προστατευτικός
Εξοπλισμός θα ενημερωθείτε πριν την είσοδό σας
6. Παιδιά κάτω των 5 ετών επιτρέπονται στον οίκο, ακόμη και εάν δεν έχουν κάνει το
εμβόλιο κατά του COVID-19, αλλά πρέπει να βρίσκονται υπό την επίβλεψη ενήλικα και να
μην βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους.
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ εξετάζει τακτικά τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες της και θα σας στείλω επιστολή
εάν υπάρξουν περαιτέρω αλλαγές στο εγγύς μέλλον.
Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε ψηφιακά μέσα επικοινωνίας όπως
Skype, FaceTime κ.λπ., για να παραμένετε σε επαφή και να παραμένετε συνδεδεμένοι με το
αγαπημένο σας πρόσωπο εάν δεν μπορείτε να το επισκεφτείτε αυτοπροσώπως.
Εκτιμώ την υποστήριξη, κατανόηση και συνεργασία σας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτή την επιστολή, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε
μαζί μου στο faye.spiteri@fronditha.org.

Μείνετε ασφαλείς και καλά.
Με εκτίμηση

Φαίη Σπιτέρι (Τσολάκη) OAM
Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΦΡΟΝΤΙΔΑ

