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> Πυρετό
> Βήχα
> Πονόλαιμο/ερεθισμένο λαιμό
> Δύσπνοια

> Συνάχι/ρινική καταρροή
> Απώλεια γεύσης
> Απώλεια όσφρησης
> Και άλλα

Απόσταση ΠλυθείτεΦοράτε

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΣΦΑΛΗΣ Η ΝΝΟ

Για να βρείτε την πλησιέστερη κλινική εξετάσεων,  
επισκεφθείτε το nsw.gov.au ή  

επικοινωνήστε με τον γιατρό σας (GP)

Εξεταστείτε αν 
έχετε οποιαδήποτε 
συμπτώματα για 
να προστατεύσετε 
τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα.
Αν δεν αισθάνεστε καλά, κάντε αμέσως εξέταση για COVID-19 
και μείνετε στο σπίτι. Τα περισσότερα άτομα λαμβάνουν τα 
αποτελέσματά τους εντός 24 ωρών. Είναι κάτι που βοηθά τα 
αγαπημένα μας πρόσωπα να παραμένουν ασφαλή.  
Τα συμπτώματα του COVID-19 μπορεί να περιλαμβάνουν:

Βασιλική επιτροπή: Ανησυχίες για την 
επ’ αόριστον κράτηση ψυχικά ασθενών

κρατούνται επ’  αόριστον στην Αυστραλία 
κάθε χρόνο. Σύμφωνα με την ομάδα αυτή, 
έως και 30 τοις εκατό αυτών των ανθρώ-
πων είναι αυτόχθονες.
Οι ομοσπονδιακές, πολιτειακές και περιφε-
ρειακές κυβερνήσεις έχουν ήδη ενημερω-
θεί για αυτή την πρακτική στο παρελθόν. 
Το 2016, μια έρευνα της Γερουσίας πρό-
τεινε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη χρή-
ση της επ’ αόριστον κράτησης, ειδικά όταν 
αφορούσε άτομα με γνωστικές διαταραχές. 
Η Australians for Disability Justice και άλ-
λοι υποστηρικτές πιέζουν, εδώ και πολύ 

καιρό, για αλλαγή της πρακτικής αυτής στην 
Αυστραλία. Για παράδειγμα, το Τασμανικό 
Ινστιτούτο Νομικής Μεταρρύθμισης εξέ-
τασε τη σχετική νομοθεσία και συνέστησε 
να περιοριστεί σημαντικά η χρήση της επ’ 
αόριστον κράτησης στην πολιτεία. Στην επι-
τροπή προχτές εκφράστηκαν έντονα ανη-
συχίες για την κατάχρηση αυτής της πρα-
κτικής, συνοδευόμενες από ανησυχίες για 
πιθανή κακοποίηση των ανθρώπων αυτών 
κατά την κράτησή τους και για την απουσία 
παροχής ουσιαστικής θεραπευτικής φρο-
ντίδας στις μονάδες όπου κρατούνται.

Α
υτή την εβδομάδα, η βασιλική 
επιτροπή για τη βία, την κακοποί-
ηση και την παραμέληση των ατό-
μων με αναπηρία άρχισε να διεξά-

γει ακροάσεις για ένα επαίσχυντο θέμα που 
έχει παραμεληθεί εδώ και πολύ καιρό την 
επ’ αόριστον κράτηση ατόμων με γνωστι-
κές διαταραχές ή/και ψυχικές ασθένειες.
Η επ’ αόριστον κράτηση επιβάλλεται σε κα-
τηγορούμενους σε ποινικές υποθέσεις όταν 
κρίνονται ακατάλληλοι για δίκη. Όταν συμ-
βεί αυτό, ο κατηγορούμενος μπορεί να κρα-
τηθεί σε φυλακή ή σε κάποια ιατροδικαστι-
κή μονάδα για λόγους θεραπείας. Αυτή η 
κράτηση μπορεί να είναι απεριόριστη, εάν 
το άτομο θεωρείται ότι κινδυνεύει να βλά-
ψει τον εαυτό του ή τους άλλους και δεν 
φαίνεται να βελτιώνεται.
Ωστόσο, σύμφωνα με την επιτροπή, ενώ 
κάθε πολιτεία και επικράτεια εφαρμόζει την 
επ’ αόριστον κράτηση, δεν συλλέγει ή δεν 
δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία για το πόσα 
άτομα κρατούνται ή για πόσο καιρό.
Μια ομάδα υπεράσπισης αυτών των ατό-
μων, η Australians for Disability Justice, 
πιστεύει ότι πάνω από 1.000 άτομα με γνω-
στικές διαταραχές ή/και ψυχικές ασθένειες 
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