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Segunda-feira, 9 de março de 2020 
 
Re: Conselho atualizado sobre o COVID-19 
 
 

 
Prezados Residentes, Parentes e Representantes e parceiros comunitários, 
 
Estou escrevendo para fornecer mais detalhes sobre a evolução do surto do COVID-19 na 
Austrália, o que estamos fazendo na Opal como resposta e para fornecer informações importantes 
sobre como você pode nos ajudar a proteger nossos residentes e Equipe, assim como o seu 
próprio bem-estar. 
 
Continuamos a a seguir o conselho do Departamento de Saúde da Comunidade e Estado 
(Commonwealth and State Departments of Health) e a exercer vigilância extra em nossas casas de 
repouso para o controle de infecção.  Por favor saiba que a situação está constantemente 
evoluindo e estamos aprimorando nossos planos na Opal conforme os conselhos mudam.  Pode 
ter certeza que já temos planos fortes em vigor em nossas casas de repouso para lidar com surtos 
mais comuns e muitos dos mesmos processos se aplicam ao COVID-19. 
 

Medidas de controle de infecção em vigor 
 
Triagem ativa nas entradas das casas de repouso e o Escritório Sede da Opal 
As notificações nas casas de repouso aconselham que qualquer pessoa que queira entrar na casa e: 

 Viajou para ou através de países identificados como países de alto risco para COVID-19, ou  
 Teve contato com uma pessoa que teve, 

Não terá permissão para entrar, deverá se auto-isolar por 14 dias a partir da data de chegada na 
Austrália e procurar conselho médico. 
 
Higiene das mãos 
Higiene das mãos é uma das melhores defesas contra o contágio do COVID-19.  Todos os 
visitantes têm que sanitizar as mãos nas estações da sanitização de mãos nas entradas de nosso 
lar antes de entrar e regularmente quando dentro. 

Treinamento para a Equipe Opal 
 Estamos reiterando nosso foco em treinamento, incluindo nossas Reuniões sobre Higiene 

das Mãos (Hand Hygiene Tool Box Talks) e módulos online obrigatórios sobre o controle da 
infecção. 
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Política de Viagem Atualizadas da Opal 
Nossa política restringe viagens de avião a não ser que seja uma viagem de negócio essencial para 
ajudar a reduzir a exposição a grandes grupos de pessoas se locomovendo entre estados e para o 
exterior. A Política se aplica a toda a Equipe. 

 Os Gerente Gerais da casa de repouso e Gerentes de Cuidados cancelaram todas as viagens 
de negócio para garantir uma liderança consistente na casa de repouso e para estarem 
disponíveis para residentes, Equipe e famílias quando tiverem perguntas ou preocupações. 

 Os membros da equipe que viajaram para países identificados como países de alto risco 
para o COVID-19 têm que se auto-isolar por 14 dias (não vir ao trabalho) e procurar 
conselho médico.  A Equipe deve seguir os conselhos de viagem do Departamento de 
Relações Exteriores e Comércio (Department of Foreign Affairs and Trade - DFAT) e 
informar seu gerente sobre qualquer plano de viagem ao exterior. 

 
Grandes reuniões ou encontros na casa de repouso 

 Aumentamos o uso de tecnologia digital para nos conectarmos em reuniões online para 
reduzir grandes reuniões internas cara a cara. 

 Estamos limitando a visita de grupos em nossas casas de repouso (por exemplo, grupos 
escolares com crianças, residentes de outras casas de repouso). 

 Triagem preventiva é a chave para mantermos nossos residentes e equipe seguros.  Isso 
significa que obedecer às placas em todas as entradas/saídas à casa de repouso é exigido e 
isso está sendo monitorado pela equipe de liderança da casa de repouso. 

 

Outro emprego 
Foi pedido aos membros da equipe que informassem seu Gerente Geral se trabalham ou visitam 
qualquer outra casa de repouso, instalação médica ou outro lugar de trabalho (além da Opal) 
regularmente.  É comum que pessoas que trabalham em casas de repouso para idosos tenham 
mais de um emprego e essa medida ajudará nossos diretores a estarem cientes de outros 
ambientes que a nossa equipe possa frequentar. 
 

Como você pode ajudar 
 

Se você tiver sintomas de gripe 
 Não visite nossa casa de repouso.  Procure cuidado médico mesmo se achar que 

provavelmente está sofrendo os efeitos de um resfriado ou outra doença respiratória. 
 Cubra sua boca com a dobra do cotovelo quando tossir ou espirrar, jogue os lenços fora em 

um lugar seguro e se não estiver se sentindo bem evite contato com outros. 
 Siga sempre o conselho de Higiene de Mãos fornecido pela Organização Mundial da Saúde 

World Health Organisation (em anexo) 
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Por favor siga nossos conselhos ao entrar em nossa casa de repouso 
 Certifique-se de aderir aos conselhos fornecidos na entrada de nossa casa de repouso. 

 
Para mais informações 
 
Obrigado por sua compreensão e por seguir nossos conselhos.  As perguntas e respostas em anexo 
fornecem informações adicionais para quem quiser visitar nossa casa de repouso.  Também, em 
anexo, são conselhos da Organização Mundial da Saúde (World Health Organisation – WHO), e 
uma cópia das placas expostas fora de nossa casa de repouso.  A OMS fornece informações sobre 
o COVID-19 que são atualizadas regularmente, incluindo este vídeo que pode ser útil: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
 
Como sempre, nossa equipe de cuidado está aqui para ajudar você e seus entes.  O bem-estar de 
nossos residentes é o mais importante em nossos cuidados e se você tem alguma pergunta ou 
preocupação, por favor entre em contato comigo por telefone ou email. 
 
 
Opal Aged Care 
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