Sprijin în caz de suferință și traumă pentru persoanele afectate de COVID-19 în sectorul îngrijirii
persoanelor în vârstă
Guvernul australian finanțează servicii de sprijin în caz de durere, pierderea unei persoane dragi și
traumă pentru sectorul australian de îngrijire a persoanelor în vârstă. Serviciile sunt disponibile
pentru rezidenții în vârstă din unitățile cu servicii de îngrijire, beneficiarilor de îngrijire la domiciliu,
persoanelor dragi acestora și personalului din serviciile de îngrijire a persoanelor în vârstă. Puteți
utiliza aceste servicii singur sau puteți să îi înștiințați și pe cei dragi cât și comunitatea dumneavoastră
despre ele.
Ele sunt gratuite pentru ca toată lumea să le folosească.
Toate aceste organizații respectă cultura, religia, identitatea și stilul de viață al oamenilor. Dacă
dumneavoastră sau o persoană dragă aveți nevoie de un interpret, sunați la Serviciul de traducere și
interpretare la 131 450. Solicitați limba și serviciul cu care doriți să vă conectați.
Sprijin în caz de suferință și pierdea unei persoane dragi
Consiliere telefonică:
Centrul australian pentru durere și doliu ajută personalul de îngrijire a persoanelor în vârstă,
furnizorii de îngrijire a persoanelor în vârstă, grupurile religioase și comunitare să-și sprijine
comunitățile la durere și pierdere cauzate de COVID-19. Telefonați la 1800 222 200 pentru sfaturi cu
privire la modul de a vă ajuta comunitatea.
Când sunați, puteți vorbi cu ei despre ceea ce aveți nevoie pentru a vă sprijini pe dumneavoastră sau
pe cei dragi. Asta ar putea include consiliere de grup sau sesiuni de consiliere unu-la-unu cu un
practician prin telehealth (prin telefon sau prin videoconferință) sau în persoană.
Centrul australian pentru durere și doliu are personal bilingv care lucrează cu clienți în limbile arabă,
cehă, farsi, franceză, italiană, japoneză, malteză, singaleză, tamilă, spaniolă și idiș. Cereţi limba de
interpretare când sunaţi. Pentru alte limbi de interpretare, apelați mai întâi la Serviciul de traducere
și interpretare la 131 450 și solicitați Centrul Australian pentru durere și doliu.
Centrul australian pentru durere și doliu sprijină, de asemenea, utilizarea limbii Auslan pentru
persoanele surde și cu deficiențe de auz.
Sprijin pentru persoanele care suferă de demență:
Dementia Support Australia oferă ajutor 24 de ore în Australia, 365 de zile pe an. Ei oferă sfaturi și
recomandări persoanelor care au grijă de cineva care suferă de demență. Telefonați la 1800 699 799.
Dacă dumneavoastră sau o persoană dragă aveți nevoie de un interpret, sunați la Serviciul de
traducere și interpretare la 131 450 și cereți să vă facă legătura cu Dementia Support Australia.
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Reprezentare:
Rețeaua de reprezentare pentru persoanele mai în vârstă oferă servicii de reprezentare pentru
persoanele în vârstă în Australia. Dacă aveți probleme cu serviciile de îngrijire a persoanelor în vârstă
pe care le primiți, ei vă pot ajuta. Rețeaua de reprezentare a persoanelor mai în vârstă oferă gratuit,
confidențial, independent de reprezentare, informare și educare pentru persoanele mai în vârstă,
familiilor și reprezentanților acestora. Telefonați la 1800 700 600. Dacă dumneavoastră sau o
persoană dragă aveți nevoie de un interpret, sunați la Serviciul de traducere și interpretare la 131
450 și cereți să vă facă legătura cu Rețeaua de reprezentare a persoanelor mai în vârstă.
Mai multe informații despre COVID-19
Este important să rămâneți informat prin surse oficiale. Vizitați health.gov.au sau apelați linia de
asistență națională pentru Coronavirus la 1800 020 080. Pentru servicii de traducere și interpretare
sunați la 131 450 și solicitați Linia de asistență națională pentru Coronavirus.
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