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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πρόγραμμα Κοινωνικής Υποστήριξης – Τραπέζια της Αγάπης
Το γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας είναι
στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι τα κάτωθι Τραπέζια της Αγάπης θα επαναλειτουργήσουν
κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 ως εξής:
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020: Τραπέζι της Αγάπης «Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης» στην αίθουσα του
Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 1 Florence St, Goodwood.
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Τραπέζι των Αγίων Κων/νου και Ελένης στις 7
Σεπτεμβρίου να επικοινωνούν με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο 7088 0500 ή με τα
Γραφεία της Κοινότητας στο 8231 4307 και να αφήνουν το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό τους.
Σημειώνεται ότι λόγω των κυβερνητικών περιορισμών, στο τραπέζι αυτό μπορούν να παρευρεθούν
μέχρι 36 άτομα και επομένως μόνο οι πρώτοι 36 που θα τηλεφωνήσουν θα καταφέρουν να
εξασφαλίσουν μία θέση.
Τα υπόλοιπα Τραπέζια της Αγάπης που θα πραγματοποιηθούν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο είναι τα εξής:
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020: Τραπέζι της Αγάπης «Mitcham»: στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης, 1 Florence St, Goodwood.
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020: Τραπέζι της Αγάπης «Glandore»: στο Camden Hall, Camden Community
Centre, Carlisle Street και Carlton Road γωνία, Camden Park.
Σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι τόσο το Τραπέζι του Mitcham, όσο και το Τραπέζι του
Glandore θα πραγματοποιηθούν σε χώρους διαφορετικούς από αυτούς στους οποίους
πραγματοποιούνταν μέχρι πρόσφατα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Τραπέζι του
Mitcham θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ι.Ν. Αγίων Κων/νου και Ελένης στο Goodwood, ενώ
το τραπέζι του Glandore στο χωλ του Camden Community Centre, στο Camden Park.
Η συντονίστρια των Προγραμμάτων Κοινωνικής Υποστήριξης κ. Κατερίνα Γιαννακή θα επικοινωνήσει
τηλεφωνικώς με τους πελάτες του Glandore και του Mitcham προκειμένου να τους ενημερώσει για την
έναρξη των τραπεζιών και να πληροφορηθεί εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτά.
Οι περιορισμοί που αφορούν την ασθένεια COVID-19 είναι υποχρεωτικοί και μπορείτε να μείνετε ήσυχοι
ότι το προσωπικό μας θα εξηγήσει, θα δώσει οδηγίες και θα επιτηρήσει τις νέες διαδικασίες που
αφορούν την Κοινωνική Αποστασιοποίηση, την Απολύμανση/Υγιεινή, το Σερβίρισμα φαγητών και ποτών,
τον Χειρισμό χρημάτων και την Μεταφορά των πελατών. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Κυβέρνησης από
την 21η Αυγούστου 2020 κ. εξής, το προσωπικό μας έχει ολοκληρώσει μέσω διαδικτύου την
προβλεπόμενη εκπαίδευση των Υπευθύνων Ασφαλείας COVID-19 (COVID Marshals) και θα είναι σε θέση
να ακολουθήσει αυτές τις διαδιακασίες.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε περίπτωση που δεν αισθάνεσθε καλά ή έχετε συμπτώματα παρόμοια
με αυτά της γρίππης, δεν μπορείτε να παρευρεθείτε στα τραπέζια. Εάν παρευρεθείτε και το προσωπικό
μας παρατηρήσει ότι δεν είστε καλά, θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε στο σπίτι σας.
Επίσης παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι από την στιγμή που θα φτάσετε στον συγκεκριμένο χώρο,
δεν επιτρέπεται να μετακινήσετε τραπέζια ή καρέκλες, διότι αυτά έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να
πληρούν τις προϋποθέσεις της Κοινωνικής Αποστασιοποίησης.
Τέλος, ελπίζουμε εσείς και οι οικογένειές σας να έχετε παραμείνει υγιείς καθ’ όλη τη διάρκεια της
πανδημίας και ευχόμαστε καλή επιτυχία στα προγράμματά μας που θα επαναλειτουργήσουν μέσα σε
ένα ασφαλές, όσον αφορά την COVID-19, πλαίσιο.

Για περισσσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των
Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 7088 0500 ή με τα Γραφεία της Κοινότητας στο 8231 4307.
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