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Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 
 

Θέμα: Προφυλάξεις από το νέο κορωνοϊό [novel coronavirus] στη μονάδα μας φροντίδας 
 

Αγαπητοί Τρόφιμοι, Συγγενείς και Εκπρόσωποι, 
 

Εκτιμούμε ότι η συνεχιζόμενη μετάδοση του νέου κορωνοϊού (COVID-19) σε όλο τον κόσμο 
μπορεί να αφορά εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Σας γράφω για να σας διαβεβαιώσω ότι 
έχουμε ακολουθήσει και συνεχίζουμε να ακολουθούμε τις συμβουλές των Κοινοπολιτειακών και 
Πολιτειακών Υπουργείων Υγείας [Commonwealth and State Departments of Health] για την 
εφαρμογή προληπτικών μέτρων στη μονάδα μας φροντίδας. 
 

Η προστασία της υγείας των τροφίμων και της ομάδας μας είναι στο επίκεντρο της φροντίδας 
μας. Παρακολουθούμε καθημερινά τις συμβουλές των υγειονομικών αρχών. Συνεχίζουμε να 
παρακολουθούμε τους τροφίμους μας και καταγράφουμε όλες τις κλινικές παρατηρήσεις. Καθώς 
πλησιάζει η ετήσια εποχή της γρίπης, τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν επίσης στην πρόληψη της 
εξάπλωσης της γρίπης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τους τροφίμους, τις οικογένειες και την 
ομάδα μας. 
 

Έχουμε τοποθετήσει ειδοποιήσεις με συμβουλές σχετικά με τον COVID-19 στις μπροστινές και 
πίσω εισόδους της μονάδας μας από τις 31 Ιανουαρίου 2020. Ζητάμε να μας βοηθήσετε να 
προστατέψουμε τα άτομα που φροντίζουμε με το να ακολουθήσετε τις παρακάτω διαδικασίες. 
 

 Οι οικογένειες, οι επισκέπτες, οι προμηθευτές και τα μέλη της ομάδας του Opal που 
επισκέφθηκαν πρόσφατα ή πέρασαν από την Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Ιταλία ή το Ιράν ή 
βρίσκονται σε στενή επαφή με κάποιο άτομο που έχει επισκεφθεί αυτές τις χώρες, δε θα 
μπορούν να επισκεφθούν τη μονάδα μας για τουλάχιστον 14 ημέρες από την ημέρα της 
επιστροφής τους στην Αυστραλία. 

 Εάν πρέπει να απομονωθείτε από μόνοι σας, θα κανονίσουμε να μιλήσετε με το 
αγαπημένο σας πρόσωπο μέσω του FaceTime, Skype ή άλλων διαθέσιμων μέσων. 

 Η υγιεινή των χεριών είναι μία από τις ισχυρότερες μας άμυνες. Όλοι οι επισκέπτες και 
τα μέλη της ομάδας πρέπει να απολυμαίνουν τα χέρια τους στους σταθμούς 
απολύμανσης χεριών στις εισόδους της μονάδας μας πριν εισέλθουν. Ως πρόσθετη 
προφύλαξη έχουμε αυξήσει την υγιεινή των χεριών και τις πρακτικές ελέγχου των 
λοιμώξεων στη μονάδα μας. 

 Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης (όπως πυρετό, βήχα ή 
πονόλαιμο), παρακαλούμε να μην επισκεφθείτε τη μονάδα μας φροντίδας. Να ζητήσετε 
οπωσδήποτε ιατρική περίθαλψη, ακόμη και αν αισθάνεστε ότι πιθανότατα έχετε 
συμπτώματα απλού κρυολογήματος ή άλλης αναπνευστικής νόσου. 
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 Καλύπτετε το στόμα σας όταν βήχετε ή φταρνίζεστε, πετάτε τα χαρτομάντηλα με 
ασφάλεια και εάν δεν αισθάνεστε καλά, αποφεύγετε την στενή επαφή με άλλα άτομα. 

 
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας και για τη συμμόρφωση με τις συμβουλές μας. Το 
επισυναπτόμενο φύλλο Ερωτήσεων-Απαντήσεων περιέχει περεταίρω πληροφορίες για όποιο 
άτομο θέλει να επισκεφθεί τη μονάδα μας φροντίδας. 
 
Εάν δεν είστε βέβαιοι αν θα πρέπει να επισκεφθείτε τη μονάδα μας, ή αν έχετε τυχόν λόγους 
ανησυχίας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. 
 
Θερμούς χαιρετισμούς, 
 
[GM name and role title] 
[Mobile and landline] 
[Care home name] 
 
 
 
 


