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Petak 27. ožujka 2020. 
 

 
Predmet: Daljnja ograničenja pristupa našem staračkom domu 
 
 

Štovani stanari, rođaci i zastupnici, 
 
U nastavku mojeg pisma od 18. ožujka glede ograničenja pristupa za posjetitelje, sada vas obavještavam da 
smo donijeli odluku o dodatnom ograničenju pristupa našem staračkom domu koje će ostati na snazi do 
daljnjeg.  
 
Imajući u vidu da se COVID-19 u Australiji sve brže širi, moramo poduzeti mjere u interesu zaštite 
blagostanja svih osoba i sve što je u našoj moći kako bismo zaštitili naše stanare, zaposlenike, obitelji i sve 
zdravstvene djelatnike u našim zajednicama koji su na prvoj crti obrane od COVID-19. 
 
Razumijemo da su ovih dana mnogi ispunjeni strijepnjom i zahvalni smo vam na strpljenju u ovom vremenu 
u kojem se trudimo uspostaviti sigurnosne mjere najviše razine u cilju zaštite naših stanara i osoblja.  
 
Osim što smo usredotočeni na fizičke i kliničke aspekte skrbi, također smo vrlo svjesni i nužnosti za 
pronalaženje novih i drugačijih načina za održavanje društvenih veza i stimuliranje svakog pojedinca tijekom 
razdoblja u kojem je na snazi ograničenje pristupa. Za aktivnosti u domu koristimo tehnologiju kojom 
također pomažemo rođacima ostati u vezi s njihovim voljenima - putem telefona, FaceTime, Skype ili Zoom. 
Molimo recite nam ako želite biti povezani na jedan od tih načina. 
 
Savjeti za stanare i rođake tijekom ograničenog pristupa 

Ograničeni pristup obuhvaća već postojeće mjere koje su uvedene 18. ožujka, zajedno sa sljedećim 
mjerama koje imaju za cilj pomoći održavanje sigurnosti naših stanara i osoblja. Te nove mjere stupaju na 
snagu u petak, 27 ožujka: 
 
Posjetitelji našeg doma 

Uzimajući u obzir da je u društvenoj zajednici sve veći broj zaraženih virusom COVID-19, donijeli smo tešku 
odluku da posjetiteljima ne dopuštamo ulaz u naš starački dom sve dok je na snazi ograničenje pristupa. 
Jedine iznimke će biti pružanje skrbi stanaru na kraju života ili prvi dan prijama novog stanara. U tim 
slučajevima će se posjetitelji morati pridržavati ograničenja vremena koje će provesti u domu, a također će 
morati nositi i osobnu zaštitnu opremu. 
 

Prostorni razmak i aktivnosti 

Kada je to izvodljivo, stanarima ćemo osigurati prostorni razmak (jedan stanar na 4 četvorna metra). 
Slobodno mi se obratite ako imate bilo kakvih pitanja o načinima na koje to možemo provesti. 
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Zajedničko objedovanje će i dalje biti na raspolaganju u blagovaonici, ali će za jednim stolom sjediti samo 
po jedan stanar. Kako bi se to moglo provesti, vrijeme služenja obroka će biti produljeno. Bife je ukinut, a u 
kafeima se može dobiti hrana i piće samo za ponijeti. 

Programi wellness centara biti će obustavljeni tijekom ograničenja pristupa. Ako vaš član obitelji ima paket 
za wellness centar, dodatne detalje o tome ćete primiti u posebnom pismu. 
 

Održavanje sigurnosti za stanare našeg doma 

Tijekom ograničenja pristupa ćemo nastaviti pružati osnovne usluge. One uključuju usluge koje su nužne za 
sigurnost i rad našeg doma, na primjer: 

 Dostava lijekova i hrane; prijeko nužni popravci postrojenja, sustava i opreme; provjera vatrogasne 
opreme sukladno zakonu  

 Pružatelji usluga i dobavljači će dobiti naputke za održavanje prostornog razmaka prigodom dolaska 
u naš dom, a svi posjeti će se odvijati u nazočnosti člana rukovodstva ovog doma (koji će biti 
zadužen za aktivni nadzor, knjigu posjetitelja i druge relevante procedure) 

 
Održavanje društvenih i obiteljskih veza stanara 

Mi shvaćamo koliko je našim stanarima važno da održe povezanost i odnose s drugima koji im nešto znače. 
Naši zaposlenici će nastaviti fokusirati se na pronalaženje kreativnih načina na koje ćemo naše stanare 
uključiti i stimulirati onako kako to najviše odgovara njihovim individualnim potrebama i preferencijama. 
 
Ostale mjere opreza koje poduzimamo 

 Našim stanarima dva puta na dan mjerimo temperaturu, a također motrimo na simptome       
COVID-19. 

 Naši zaposlenici rade samo u njima određenom, ograničenom prostoru kako bi se smanjio broj 
individualnih kontakata naših stanara. 

 Odlazak izvan doma na zakazane termine nije dopušten, osim u kritičnoj situaciji. 

 Žao nam je što dostava darova i hrane izravno našem domu više neće biti moguća. Međutim, 
potičemo vas da poštom šaljete sitne darove, pisma i čestitke i tako ostanete u vezi s vašim 
voljenima. 

 

Znamo da vam je teško što ćete sada biti odvojeni od voljenih članova vaših obitelji i zahvalni smo vam na 
razumijevanju da su ove mjere nužne za blagostanje naših stanara, zaposlenika, kao i šire društvene 
zajednice.  
 
Srdačan pozdrav, 
 


