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Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 
 

 
Θέμα: Περαιτέρω Περιορισμένη Πρόσβαση στη μονάδα μας φροντίδας 
 
 

Αγαπητοί Τρόφιμοι, Συγγενείς και Εκπρόσωποι, 
 
Σε συνέχεια της επιστολής μου της 18ης Μαρτίου σχετικά με την Περιορισμένη Πρόσβαση σε επισκέπτες, σας 
ενημερώνω ότι έχουμε λάβει την απόφαση να περιορίσουμε περαιτέρω το επίπεδο πρόσβασης στη μονάδα 
μας φροντίδας μέχρι νεωτέρας. 
 
Δεδομένου του ταχύτατα αυξανόμενου ρυθμού εξάπλωσης του COVID-19 στην Αυστραλία, πρέπει να 
κινηθούμε για να δράσουμε για το καλύτερο όφελος όλων, κάνοντας ό,τι μπορούμε για να προστατέψουμε 
τους τροφίμους μας, την ομάδα μας, τις οικογένειες και όλους τους εργαζόμενους στον τομέα υγείας στις 
κοινότητες μας, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αμύνης μας κατά του COVID-19. 
 
Κατανοούμε ότι η παρούσα περίοδος είναι αγχώδης για πολλά άτομα και σας ευχαριστούμε για την κατανόησή 
σας καθώς προσπαθούμε να κάνουμε τη μονάδα μας το ασφαλέστερο δυνατό μέρος για τους τροφίμους και 
την ομάδα μας. 
 
Εκτός από ότι επικεντρωνόμαστε στις σωματικές και κλινικές πτυχές της φροντίδας, συνειδητοποιούμε πολύ 
καλά την ανάγκη να βρούμε νέους ή διαφορετικούς τρόπους για να προωθήσουμε τις κοινωνικές συνδέσεις και 
το ενδιαφέρον κάθε ατόμου, ενώ είναι σε εφαρμογή η Περιορισμένη Πρόσβαση. Χρησιμοποιούμε τεχνολογία 
για δραστηριότητες εντός της μονάδας και βοηθούμε τους συγγενείς να παραμένουν σε επαφή με τους 
αγαπημένους τους τηλεφωνικά, μέσω FaceTime, Skype ή Zoom. Ενημερώστε μας αν θέλετε να συνδεθείτε με 
αυτόν τον τρόπο. 
 

Συμβουλές σε τροφίμους και συγγενείς κατά τη διάρκεια της Περιορισμένης Πρόσβασης 

Η περιορισμένη πρόσβαση ενσωματώνει τα ισχύοντα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις 18 Μαρτίου, 
μαζί με τα ακόλουθα μέτρα για να βοηθήσουν τους τροφίμους και την ομάδα μας να είναι ασφαλείς. Από την 
Παρασκευή 27 Μαρτίου ισχύουν τα εξής: 
 
Επισκέπτες στη μονάδα μας 

Λόγω του αυξανόμενου ποσοστού μετάδοσης του COVID-19 στην κοινότητα, έχουμε λάβει τη δύσκολη 
απόφαση ότι δε θα μπορεί να εισέλθει στη μονάδα μας φροντίδας κανένας επισκέπτης ενώ εφαρμόζεται η 
Περιορισμένη Πρόσβαση. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι όταν ένας τρόφιμος λαμβάνει θεραπεία τέλους της ζωής ή 
την πρώτη ημέρα εισόδου ενός νέου τροφίμου. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να τηρούνται ορισμένα χρονικά 
όρια και να φοριέται Ατομικός Εξοπλισμός Προστασίας (PPE). 
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Διατήρηση αποστάσεων και δραστηριότητες 

Όπου είναι εφικτό, θα εφαρμόσουμε αρχές διατήρησης φυσικών αποστάσεων για τους τροφίμους (ένας 
τρόφιμος ανά 4 τετραγωνικά μέτρα). Θα συζητήσω ευχαρίστως τους τρόπους με τους οποίους θα 
εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο, εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις. 
 
Η κοινή σίτιση των τροφίμων θα είναι ακόμη διαθέσιμη στην τραπεζαρία, αλλά μόνο με έναν τρόφιμο ανά 
τραπέζι. Για να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο θα επεκταθεί το ωράριο σίτισης. Η υπηρεσία μπουφέ έχει 
σταματήσει και οι καφετέριες λειτουργούν μόνο για takeaway. 
 
Τα προγράμματα των Κέντρων Ευεξίας θα ανασταλούν κατά τη διάρκεια της Περιορισμένης Πρόσβασης. Εάν το 
αγαπημένο σας πρόσωπο έχει ένα Πακέτο Κέντρου Ευεξίας, θα λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες σε 
ξεχωριστή επιστολή. 
 

Κρατώντας τη μονάδα μας ασφαλή για τους τροφίμους 

Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε βασικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της Περιορισμένης Πρόσβασης. Αυτές 
περιλαμβάνουν υπηρεσίες που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι η μονάδα μας παραμένει ασφαλής και 
λειτουργική, για παράδειγμα: 
 

 Παράδοση φαρμάκων και τροφίμων· επισκευές βασικών εγκαταστάσεων, συστημάτων και εξοπλισμού· 
συμμόρφωση του πυροσβεστικού εξοπλισμού 

 Στους παρόχους υπηρεσιών και στους προμηθευτές θα δοθούν οδηγίες να εφαρμόζουν το μέτρο 
διατήρησης φυσικών αποστάσεων ενώ βρίσκονται εντός της μονάδας μας, και όλες οι επισκέψεις θα 
διευκολύνονται από ένα μέλος της Ηγετικής Ομάδας της μονάδας μας φροντίδας (περιλαμβανομένων 
του ενεργού ελέγχου, της καταχώρησης επισκεπτών και άλλων συναφών διαδικασιών) 

 

Διατηρώντας τις κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις των τροφίμων 

Αναγνωρίζουμε πόσο ζωτικής σημασίας είναι να διατηρήσουμε τις σχέσεις των τροφίμων μας και τις σχέσεις 
που έχουν νόημα γι’ αυτούς. Η ομάδα μας θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην εξεύρεση δημιουργικών 
τρόπων να συμμετέχουν και να κρατούν το ενδιαφέρον τους με τρόπους που ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
ατομικές ανάγκες και προτιμήσεις τους. 
 
Άλλες προφυλάξεις που παίρνουμε 

 Οι τρόφιμοί μας ελέγχονται δύο φορές την ημέρα για θερμοκρασία και συμπτώματα του COVID-19. 

 Τα μέλη της ομάδας μας εργάζονται σε καθορισμένες περιοχές για να μειώσουν το εύρος των ατομικών 
επαφών για τους τροφίμους μας. 

 Δε γίνονται εξωτερικά ραντεβού, εκτός εάν έχουν κρίσιμη κλινική σημασία. 

 Λυπούμαστε που τα δώρα και οι παραδόσεις γευμάτων δεν μπορούν πλέον να γίνουν αποδεκτά 
απευθείας στη μονάδα μας. Ωστόσο, σας ενθαρρύνουμε να διατηρείτε επαφή αποστέλλοντας 
ταχυδρομικά μικρά δώρα, επιστολές και κάρτες. 
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Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι για εσάς να είστε χώρια από το αγαπημένο σας πρόσωπο αυτή την περίοδο και 
εκτιμούμε την κατανόησή σας ότι αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα για την ευημερία των τροφίμων, της ομάδας 
μας και της ευρύτερης κοινότητας μας. 

 
Θερμούς χαιρετισμούς, 

 


