
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
Ενημέρωση 
Κορωνοϊός (COVID-19)
Αλλαγές στους τρόπους παροχής υπηρεσιών του δήμου

Αυτοί είναι μερικοί από τους τρόπους που προσαρμοζόμαστε στις περιστάσεις του COVID-19*  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ Η ΑΚΥΡΩΜΕΝΑ

•  Αποκομιδή κάδων και 
απορριμμάτων

•  Κούρεμα πρασιών και 
χλοοταπήτων

•  Κλάδεμα δέντρων
•  Χορήγηση εμβολιασμού
•  Διανομή γευμάτων
•  Υποστήριξη στο σπίτι για 

φροντίδα ηλικιωμένων 
πελατών

•  Διαχείριση ζώων
•  Συντήρηση οδών
•  Κατασκευαστικά έργα
•  Νηπιαγωγεία

•  Ραντεβού υγείας μητρότητας 
και παιδιών, τηλεφωνικά 

•  Βιβλιοθήκες – επισκεφτείτε 
το yprl.vic.gov.au/eLibrary για 
να δανειστείτε ηλεκτρονικά 
βιβλία (ebooks), ακουστικά 
βιβλία (audiobooks), ψηφιακά 
περιοδικά και κινηματογραφικές 
ταινίες (stream films)

•  Καταχώρηση κατοικιδίων, 
διαδικτυακή επεξεργασία

•  Υπηρεσίες υποστήριξης νέων, 
τηλεφωνικά 

•  Υπηρεσίες σχεδιασμού 
και δόμησης, διαθέσιμες 
διαδικτυακά 

•  Άδειες στάθμευσης αναπήρων, 
ταχυδρομικά ή με email

•  Γραφεία του Δήμου
•  Κοινοτικά κέντρα
•  Βιβλιοθήκες (διαδικτυακές 

υπηρεσίες )
•  Παιχνιδότοποι, πάρκα skate 

και χώροι μπάρμπεκιου
•  Κολυμβητήρια και 

γυμναστήρια (κλειστά και 
υπαίθρια) 

•  Plenty Ranges Arts και 
Συνεδριακά Κέντρα

•  Γήπεδο γκολφ Growling 
Frog 

•  Εγκαταστάσεις 
υγειονομικής ταφής και 
ανακύκλωσης 

•  Εκδηλώσεις

Ο Δήμος του Whittlesea προσαρμόζεται ταχύτατα 
ώστε να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που σας 
αξίζουν και περιμένετε να συνεχιστούν.  
Όλες οι αλλαγές αποσκοπούν να σταματήσουν τη 
διασπορά του κορωνοϊού στην κοινότητά μας και 
πέρα απ’ αυτή.
Πολλές ανταποκρίνονται στις αυστηρές  
συστάσεις των κυβερνήσεων της Αυστραλίας  
και της Βικτωρίας. 

Η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) επηρεάζει την καθημερινότητα της κοινότητάς μας, 
των επιχειρήσεων, των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και τον τρόπο που συνεχίζουμε να 
παρέχουμε υπηρεσίες. 

GYM
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Πρέπει να συνεργαστούμε για να σταματήσουμε τη διάδοση του κορωνοϊού (COVID-19). 
Προστατεύστε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας

Αποφεύγετε τη στενή επαφή με 
οποιονδήποτε εμφανίζει συμπτώματα 

παρόμοια με κρυολόγημα ή γρίπη.

Καλύψτε τη μύτη και το στόμα σας με 
χαρτομάντηλο όταν βήχετε ή φταρνίζεστε. 

Πετάτε το χαρτομάντηλο και πλένετε τα 
χέρια σας.

Εάν έχετε πυρετό, βήχα ή δύσπνοια, 
ζητήστε έγκαιρα ιατρική βοήθεια.

Να θυμάστε να τηρείτε απόσταση 1,5 
μέτρου από τους άλλους.

1.5 metres

Μένετε στο σπίτι όσο είναι δυνατόν 
περισσότερο.

Πλένετε τα χέρια σας συχνά με σαπούνι 
και τρεχούμενο νερό.

Παραμένετε ενημερωμένοι για την κατάσταση με τον COVID-19  

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες επισκεφτείτε:  
Υπουργείο Υγείας της Αυστραλιανής Κυβέρνησης [Australian 

Government Department of Health]
health.gov.au 

Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών της Βικτωρίας 
[Department of Health and Human Services Victoria] 

coronavirus.vic.gov.au

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή Κορωνοϊού 
Αν νομίζετε ότι μπορεί να έχετε προσβληθεί από τον 

κορωνοϊό (COVID-19), καλέστε την 24ωρη ανοικτή 
τηλεφωνική γραμμή 1800 675 389. 

Παρακαλούμε καλείτε το Triple Zero (000) μόνο σε 
περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης. 

Παραμένετε πληροφορημένοι, μένετε στο σπίτι και μένετε ασφαλείς.

 Τηλέφωνο: 9217 2170 
  Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 π.μ. έως 5 μ.μ. 
  Υπηρεσία εκτός ωραρίου λειτουργίας μόνο για 

έκτακτη ανάγκη

 Ερωτήματα Σχεδιασμού και Δόμησης: 
 Τηλέφωνο 9217 2259 ή email  
 buildplan@whittlesea.vic.gov.au

 Εθνική Υπηρεσία Αναμετάδοσης:
 133 677 (ζητήστε το for 9217 2170)

*Αυτές οι πληροφορίες ήταν ακριβείς μέχρι τη στιγμή της εκτύπωσης, αλλά υπόκεινται σε αλλαγές από την Αυστραλιανή κυβέρνηση και την κυβέρνηση της Βικτωρίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας
 Email: info@whittlesea.vic.gov.au

 Ιστότοπος: whittlesea.vic.gov.au

  Ταχυδρομική διεύθυνση:  
Locked Bag 1, 

 Bundoora MDC VIC 3083 

  Τα γραφεία του Δήμου στο South 
Morang, Mill Park και Epping είναι 
κλειστά για το κοινό μέχρι νεότερης 
ειδοποίησης 

Εάν εσείς, ή κάποιος που γνωρίζετε αντιμετωπίζει δυσκολίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στις 
Κοινοτικές Συνδέσεις του Whittlesea [Whittlesea Community Connections] στο 9401 6644. 


