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Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 
 
Θέμα: Περιορισμοί στους επισκέπτες στις μονάδες μας 
 

 
Αγαπητοί τρόφιμοι, συγγενείς και εκπρόσωποι, 
 
Σας γράφω να σας ενημερώσω περαιτέρω σχετικά με την κατάσταση για τον ιό COVID-19. Όπως 
γνωρίζετε, έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή ορισμένα μέτρα για την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των τροφίμων και της ομάδας μας. Ο Υπουργός Φροντίδας Ηλικιωμένων, ο Αξιότιμος 
Richard Colbeck, ενθάρρυνε χθες τους παρόχους ιδρυμάτων φροντίδας ηλικιωμένων να 
περιορίσουν τους επισκέπτες στην ιδρυματική φροντίδα ηλικιωμένων, σύμφωνα με εθνικές 
κατευθυντήριες γραμμές που αποσκοπούν στην πρόληψη και τον έλεγχο του COVID-19. 
 
«Δεδομένων των κινδύνων για τους ηλικιωμένους Αυστραλούς από τον ιό COVID-19, ιδιαίτερα 
εκείνων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και άλλες ευπάθειες, προτείνουμε τώρα στους 
παρόχους ιδρυμάτων φροντίδας ηλικιωμένων να περιορίσουν την πρόσβαση των επισκεπτών,» 
είπε ο Υπουργός Colbeck. 
 
«Το σχέδιό μας είναι να επιβραδύνουμε την εξάπλωση, να σώσουμε ζωές.» 
 
Το Κοινοπολιτειακό Υπουργείο Υγείας (Commonwealth Department of Health) αναμένεται να 
ολοκληρώσει πολύ σύντομα λεπτομερέστερες οδηγίες σχετικά με την περιορισμό της πρόσβασης 
των επισκεπτών. Παρόλο που κατανοούμε πόσο πολύ σημαντικές είναι οι επισκέψεις για τους 
τροφίμους και τις οικογένειές τους και ότι η προοπτική περιορισμών μπορεί να σας ανησυχήσει, 
αναγνωρίζουμε επίσης ότι ως φροντιστές ανθρώπων στην κοινότητά μας που είναι πλέον 
ευπαθείς στον ιό COVID-19, πρέπει να είμαστε σε υπερ-επαγρύπνηση στην ανταπόκρισή μας. 
 
Θα εφαρμόσουμε περιορισμένο επισκεπτήριο στη μονάδα μας φροντίδας εντός των επόμενων 
48 ωρών. Λαμβάνουμε υπόψη τις συμβουλές των αρμόδιων αρχών για να ολοκληρώσουμε τα 
σχέδια μας περιορισμένης πρόσβασης και θα σας παράσχουμε λεπτομέρειες το συντομότερο 
δυνατό για το τι σημαίνουν αυτοί οι περιορισμοί. 
 
Αναγνωρίζουμε ότι οι περιστάσεις του καθενός είναι ατομικές και σας διαβεβαιώνουμε ότι η 
ομάδα μας θα διαχειριστεί αυτούς τους περιορισμούς με τη μέγιστη προσοχή και συμπόνια. 
 
Εάν φροντίζετε τρόφιμο με ιδιαίτερες ανάγκες, παρακαλούμε να συζητήσετε τυχόν ανησυχίες 
έχετε άμεσα μαζί μου. 
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Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία μαζί μας να προστατεύσουμε την ασφάλεια όλων όσων 
φροντίζουμε, καθώς η κατάσταση σχετικά με τον ιό COVID-19 θα συνεχίσει να εξελίσσεται. 
 
Θερμούς χαιρετισμούς, 
 
[Name] 
[General Manager care home name here] 
[contact details] 
 
 
 


