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Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 
 
Θέμα: Ενημερωμένες συμβουλές σχετικά με τον κορωνοϊό (COVID-19) 
 
 
 
Αγαπητοί Τρόφιμοι, Συγγενείς, Εκπρόσωποι και εξωτερικοί συνεργάτες, 

 
Σας γράφω για να σας παράσχω περεταίρω ενημέρωση σχετικά με την εξελισσόμενη φύση της επιδημίας 
COVID-19 στην Αυστραλία, ποια είναι η ανταπόκριση της Opal και να σας δώσουμε σημαντικές 
πληροφορίες για το πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε να προστατέψουμε τους τροφίμους μας και την 
Ομάδα μας, καθώς επίσης και την δική σας ευζωία. 
 
Συνεχίζουμε να ακολουθούμε τις συμβουλές των Κοινοπολιτειακών και Πολιτειακών Υπουργείων Υγείας 
(Commonwealth and State Departments of Health) και να ασκούμε επιπλέον επαγρύπνηση στις μονάδες 
μας φροντίδας όσον αφορά τον έλεγχο λοιμώξεων. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι η κατάσταση 
εξελίσσεται συνεχώς και βελτιώνουμε λεπτομερέστερα τα δικά μας σχέδια στην Opal καθώς αλλάζουν οι 
συμβουλές αυτές. Σας διαβεβαιώνουμε ότι έχουμε ήδη δημιουργήσει εύρωστα σχέδια στις μονάδες μας 
φροντίδας για να διαχειριζόμαστε πιο κοινά κρούσματα ασθενειών και πολλές από τις ίδιες διαδικασίες 
ισχύουν για τον COVID-19. 

 

Μέτρα ελέγχου λοιμώξεων σε εφαρμογή 
 
Ενεργός έλεγχος στις εισόδους των μονάδων φροντίδας και του Κεντρικού Γραφείου της Opal 
Ειδοποιήσεις στις εισόδους των μονάδων φροντίδας συμβουλεύουν οποιοδήποτε άτομο επιθυμεί να 
εισέλθει στη μονάδα και έχει: 

 ταξιδέψει ή πέρασε μέσω χωρών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για τον COVID-19, ή  
 είχε επαφή με άτομο που έχει προσβληθεί από αυτόν,  

δεν επιτρέπεται να εισέλθει, θα πρέπει να απομονωθεί από μόνο του για 14 ημέρες από την ημέρα της 
άφιξής του στην Αυστραλία και να ζητήσει ιατρικές συμβουλές. 
 
Υγιεινή χεριών 
Αυτή αποτελεί την ισχυρότερή μας άμυνα κατά της διασποράς του COVID-19. Όλοι οι επισκέπτες πρέπει 
να απολυμαίνουν τα χέρια τους στους σταθμούς απολύμανσης χεριών στις εισόδους των μονάδων μας 
πριν εισέλθουν και τακτικά ενώ είναι μέσα.  
 
Εκπαίδευση της Ομάδας Opal 

 Ενισχύουμε την τακτική μας επικέντρωση στην εκπαίδευση, περιλαμβανομένων των Ομιλιών μας 
για την Εργαλειοθήκη Υγιεινής Χεριών (Hand Hygiene Tool Box Talks) και του υποχρεωτικού 
διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού για τον έλεγχο λοιμώξεων. 
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Ενημερωμένη Ταξιδιωτική Πολιτική της Opal  
Η πολιτική μας περιορίζει τα αεροπορικά ταξίδια μόνο στα απαραίτητα επαγγελματικά ταξίδια για να 
μειωθεί η έκθεση σε μεγάλες ομάδες ατόμων που μετακινούνται στις διάφορες πολιτείες και στο 
εξωτερικό. Η Πολιτική έχει διανεμηθεί σε όλη την Ομάδα. 

 Οι Γενικοί Διευθυντές των Μονάδων φροντίδας και οι Υπεύθυνοι Φροντίδας έχουν σταματήσει 
όλα τα επαγγελματικά ταξίδια προκειμένου να διασφαλίσουν συνεχή ηγετική παρουσία στις 
μονάδες και να παραμείνουν διαθέσιμοι στους τροφίμους, την Ομάδα και τις οικογένειες, σε 
περίπτωση που έχουν τυχόν ερωτήσεις ή ανησυχίες. 

 Μέλη της Ομάδας που έχουν ταξιδέψει σε χώρες που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου για τον 
COVID-19, υποχρεούνται να απομονώνονται από μόνα τους για 14 ημέρες (να μη παρευρίσκονται 
στην εργασία τους) και να ζητήσουν ιατρικές συμβουλές. Έχει ζητηθεί από την Ομάδα να 
ακολουθεί τις  ταξιδιωτικές συμβουλές του Υπουργείου Εξωτερικών και Εμπορίου (DFAT) 
(Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) και να ενημερώνουν το διευθυντή τους για τυχόν 
προγραμματισμένο ταξίδι στο εξωτερικό. 

 
Πολυπληθείς συναντήσεις ή συγκεντρώσεις στη μονάδα φροντίδας 

 Αυξήσαμε τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για να παραμείνουμε συνδεδεμένοι μέσω 
διαδικτυακών συναντήσεων ώστε να μειώσουμε τις πολυπληθείς εσωτερικές συναντήσεις 
πρόσωπο με πρόσωπο. 

 Περιορίζουμε να έρχονται ομάδες στις μονάδες μας φροντίδας (π.χ. σχολικές ομάδες παιδιών, 
τρόφιμοι από άλλες μονάδες φροντίδας). 

 Ο προληπτικός έλεγχος είναι το κλειδί για την ασφάλεια των τροφίμων και της ομάδας μας. Αυτό 
σημαίνει ότι απαιτείται αυστηρή εφαρμογή των οδηγιών στις σημάνσεις σε όλα τα σημεία 
εισόδου και εξόδου της μονάδας φροντίδας και αυτό παρακολουθείται από την ηγετική ομάδα της 
μονάδας φροντίδας. 

 
Άλλη απασχόληση 
Έχει ζητηθεί από τα μέλη της ομάδας να γνωστοποιήσουν στο Γενικό Διευθυντή τους αν εργάζονται ή 
επισκέπτονται σε τακτική βάση άλλες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, ιατρικές εγκαταστάσεις ή άλλους 
τόπους απασχόλησης (εκτός από την Opal). Δεν είναι ασυνήθιστο οι εργαζόμενοι στον τομέα φροντίδας 
ηλικιωμένων να έχουν περισσότερο από έναν τόπο απασχόλησης και αυτό το μέτρο θα βοηθήσει τις 
ηγετικές ομάδες μας να είναι ενήμερες για άλλους χώρους εργασίας που μπορεί να συχνάζουν μέλη της 
ομάδας μας. 

 

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε 
 
Εάν αισθανθείτε συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη 

 Μην επισκεφθείτε τη μονάδα φροντίδας. Ζητήστε ιατρική περίθαλψη, ακόμη και αν αισθάνεστε 
ότι πιθανότατα έχετε συμπτώματα κοινού κρυολογήματος ή άλλη αναπνευστική ασθένεια. 
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 Όταν βήχετε ή φταρνίζεστε να καλύπτετε το στόμα σας στο μέσα μέρος του αγκώνα σας, να πετάτε 
τα χαρτομάντηλα με ασφάλεια και εάν αισθάνεστε αδιαθεσία, να αποφεύγετε την στενή επαφή 
με άλλα άτομα. 

 Ακολουθείτε πάντα τις συμβουλές της υγιεινής χεριών που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας [World Health Organisation] (συνημμένες). 

 
Σας παρακαλούμε να ακολουθείτε τις συμβουλές μας όταν επισκέπτεστε τη μονάδα μας φροντίδας 

 Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε τις παρεχόμενες συμβουλές στην είσοδο της μονάδας μας φροντίδας.  
 
Για περεταίρω πληροφορίες 
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και για τη συμμόρφωσή σας με τις συμβουλές μας. Το  συνημμένο 
έντυπο ‘Συχνές Ερωτήσεις’ (FAQ) περιέχει περισσότερες πληροφορίες για όσους επιθυμούν να 
επισκεφτούν τη μονάδα μας φροντίδας. Επίσης επισυνάπτω συμβουλές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (WHO) (World Health Organisation) και ένα αντίγραφο της ειδοποίησης που επιδεικνύεται έξω από 
τις μονάδες μας φροντίδας. Ο WHO παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον COVID-19 που ενημερώνονται 
τακτικά, περιλαμβανομένου του παρακάτω βίντεο το οποίο μπορεί να το βρείτε χρήσιμο: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
 
Όπως πάντα, η ομάδα μας φροντίδας είναι εδώ για να υποστηρίξει εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 
Η ευεξία των τροφίμων μας αποτελεί το επίκεντρο της φροντίδας μας και εάν έχετε τυχόν απορίες ή 
ανησυχίες, παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου τηλεφωνικά ή με email. 
 
 
Opal Aged Care 
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