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Terça feira, 17 de março de 2020 
 
Re: Restrição de visitantes a nossas casas de repouso  
 
 
 
Prezados Residentes, Parentes e Representantes, 
 
Estou escrevendo para dar mais conselhos sobre a situação do COVID-19.  Como você sabe nós já 
adotamos várias medidas para proteger a saúde e segurança de nossos residentes e equipe.  O 
Ministro de Cuidados a Idosos, o Honorável Richard Colbeck, ontem incentivou a limitação de 
visitas às casas de repouso, sob diretrizes nacionais voltadas à prevenção e controle do COVID-19. 
 
“Dados os riscos do COVID-19 para a população de idosos da Austrália, especialmente os com 
doenças crônicas e outras fragilidades, nós agora recomendamos que os fornecedores de cuidados 
a idosos restrinjam o acesso de visitas,” disse o Ministro Colbeck. 
 
“Nosso plano é diminuir o surto, para salvar vidas.” 
 
O Departamento de Saúde da Comunidade (Commonwealth Department of Health) deverá 
finalizar diretrizes mais detalhadas sobre o acesso restrito de visitantes em breve.  Enquanto 
entendemos o quão importante as visitas são para residentes e famílias, e o prospecto de 
restrições pode ser preocupante para você, nós também reconhecemos que no papel de 
cuidadores das pessoas em nossa comunidade que são mais vulneráveis ao COVID-19, nós 
precisamos ser hipervigilantes em nossa resposta. 
 
Estaremos implementando visitas restritas a nossa casa de repouso dentro das próximas 48 horas.  
Estamos seguindo os conselhos das autoridades relevantes para finalizar os planos de acesso 
restrito e lhe daremos os detalhes das restrições assim que possível. 
 
Reconhecemos que as circunstâncias de cada um é individual e garantimos que nossa equipe irá 
administrar essas restrições com todo cuidado e compaixão. 
 
Se você está envolvido com o cuidado de um residente com necessidades especiais, por favor 
converse sobre qualquer preocupação diretamente comigo. 
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Obrigado por trabalhar conosco para ajudar a proteger a segurança de quem cuidamos conforme 
a situação do COVID-19 continua a evoluir. 
 
Atenciosamente, 
 
[Name] 
[General Manager care home name here] 
[contact details] 
 
 
 


