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Δελτίο Τύπου 

 

Υπ. Υγείας: Η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι ένας αγώνας δρόμου – 

Υπομονή και προσπάθεια από όλους για να τα καταφέρουμε 

 

Η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, η κοινωνική αποστασιοποίηση, η 

πιστή εφαρμογή των κανόνων ατομικής προστασίας, είναι ο πιο απλός και ο 

πιο ασφαλής τρόπος για να ξεπεράσουμε και αυτή τη δοκιμασία και να τα 

καταφέρουμε μαζί, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος 

Ιωάννου, μιλώντας στους εκπροσώπους των ΜΜΕ μετά το πέρας του 

Υπουργικού Συμβουλίου, στη Προεδρικοί Κατοικία στο Τρόοδος.  

 

Αναφερόμενος στις σημερινές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τη 

διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού, ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι το 

Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώθηκε λεπτομερώς για την επιδημιολογική εικόνα 

που διαμορφώνεται στην Κύπρο και διεθνώς σε σχέση με την πανδημία του 

κορωνοϊού.  

 

«Τα επιδημιολογικά δεδομένα που επικρατούν στη χώρα μας αξιολογούνται ως 

ικανοποιητικά και ελεγχόμενα για την παρούσα φάση, αλλά η κατάσταση 

παραμένει ευμετάβλητη σε όλο τον κόσμο και δεν επιτρέπει τον εφησυχασμό. 

Ο μαζικός και συνεχής εργαστηριακός έλεγχος στον γενικό πληθυσμό, οι 

αυξημένοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις πύλες εισόδου της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, η σχολαστική διαδικασία της ιχνηλάτησης για τον εντοπισμό 

κρουσμάτων και την έγκαιρη απομόνωσή τους, όπως και η επισταμένη 

επιτήρηση της οριζόντιας εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων, 

αποτελούν τα βασικά εργαλεία μας στη μάχη για την αντιμετώπιση της 

εξάπλωσης της νόσου COVID-19», υπογράμμισε ο κ. Υπουργός.   

 

Απευθυνόμενος στους πολίτες, ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε τη σημασία που 

έχει η συνεχής ενημέρωση τους, καθώς και η εμπλοκή της κοινωνίας σε αυτή 

τη μεγάλη προσπάθεια, με στόχο η χώρα να εξέλθει από την κρίση με τις 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=15287#flat
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λιγότερες δυνατές απώλειες και επιπτώσεις. «Για αυτό και ζητάμε ακόμα μια 

φορά την συνεργασία και την κατανόηση των πολίτων γνωρίζοντας ότι η 

περιπέτεια που περνά ο τόπος μας όπως και ο υπόλοιπος πλανήτης 

αναπόφευκτα έχει ήδη κουράσει. Όπως έχουμε υπογραμμίσει πολλές φορές, η 

προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι ο κίνδυνος να εξαλειφτεί 

αντιμετωπιστεί ολοκληρωτικά», τόνισε ο κ. Ιωάννου. Πρόσθεσε παράλληλα ότι, 

σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), η πανδημία 

θα συνεχίσει να αποτελεί την καθημερινότητά μας για τους επόμενους μήνες, 

και την ίδια ώρα εφιστούν την προσοχή για πιθανό νέο κύμα της πανδημίας.  

 

Στη συνέχεια, αναλύοντας τις αποφάσεις του Υπουργικού, ο κ. Ιωάννου 

εξήγησε ότι λήφθηκαν υπόψη τα δεδομένα που επικρατούν, στη βάση και των 

εισηγήσεων της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΣΕΕ), το 

Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής μέτρα για εφαρμογή σε όλη την 

επικράτεια που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας: 

1. Ορίζεται το ανώτατο όριο των 50 ατόμων για τις συναθροίσεις σε 

σπίτια και υποστατικά, ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης. Σκοπός του 

μέτρου είναι να περιοριστούν οι κοινωνικές συγκεντρώσεις, που 

προάγουν την έντονη κοινωνική συναναστροφή, ελέγχοντας τις επαφές 

μας και περιορίζοντας έμμεσα τη μετάδοση του ιού, εφόσον ο κίνδυνος 

να κυκλοφορεί ανάμεσά μας θετικό κρούσμα είναι υπαρκτός. Τα 

τελευταία γεγονότα έχουν επιβεβαιώσει ότι τέτοιου είδους συναθροίσεις 

όπως ιδιωτικά πάρτι, δεξιώσεις, κτλ, είναι δραστηριότητες υψηλού 

κινδύνου μετάδοσης του ιού εντός της κοινότητας οι οποίες μπορεί να 

οδηγήσουν σε αυξημένο αριθμών κρουσμάτων γεγονός που 

δυσχεραίνει το έργο της ιχνηλάτησης για έγκαιρη παρέμβαση στη 

διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης. Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ με τη 

δημοσίευση σχετικού Διατάγματος.  

 

Αντιλαμβανόμενοι την ενδεχόμενη  αναστάτωση που θα μπορούσε να 

προκαλέσει η όποια διαφοροποίηση όσον αφορά στους γάμους και τις 
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βαφτίσεις, ο μέγιστος αριθμός ατόμων (φυσική παρουσία σε 

δείπνο) που μπορούν να παρευρεθούν σε γάμους ή βαφτίσεις, 

ορίζεται στα 350 άτομα. Σε ό,τι αφορά στα συγχαρητήρια και τη 

δεξίωση, η ροή των ατόμων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 250 άτομα ανά 

ώρα, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι 

κατευθυντήριες οδηγίες των σχετικών Πρωτοκόλλων. Η παρέκκλιση από 

αυτά ελλοχεύει επίσης αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης, το οποίο θα φέρει 

μια συνολική οπισθοδρόμηση στην προσπάθεια που επιτελείται. Νοείται 

ότι κατά την τέλεση του μυστηρίου του γάμου ή της βάφτισης 

εφαρμόζονται στους ναούς/θρησκευτικούς χώρους οι οδηγίες από το 

υφιστάμενο Πρωτόκολλο. 

 

2. Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση διεξαγωγής/διοργάνωσης 

πανηγυριών, φεστιβάλ, εκθέσεων και συναυλιών σε χώρους όπως 

τα γήπεδα, πάρκα, δρόμοι, τα προαύλια εκκλησιών, κοκ. Νοείται ότι 

επιτρέπεται η διοργάνωση συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων σε 

υπαίθρια αμφιθέατρα, νοουμένου ότι οι θεατές θα είναι καθήμενοι και θα 

τηρείται αυστηρά το σχετικό πρωτόκολλο ως προς τις αποστάσεις, την 

πώληση εισιτηρίων, κοκ. 

 

3. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων σε χώρους εστίασης παραμένει ως 

έχει, δηλαδή 150 άτομα σε εσωτερικό χώρο και 250 άτομα σε 

εξωτερικό. Νοείται ότι ισχύει το μέτρο που προνοεί πως για κάθε άτομο 

θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα  3 τ.μ. για εσωτερικούς χώρους και 2 

τ.μ. για εξωτερικούς χώρους Υπενθυμίζεται επίσης ότι η εξυπηρέτηση 

του κοινού γίνεται αποκλειστικά σε τραπεζοκαθίσματα και απαγορεύεται 

η απευθείας εξυπηρέτησή των πελατών στα μπαρ. 

 

4. Επιτρέπεται η διεξαγωγή συνεδρίων/γενικών συνελεύσεων 

σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που ισχύουν στον εκάστοτε χώρο που 

θα πραγματοποιούνται και τα μέτρα για μέγιστο αριθμό, αποστάσεις 

μεταξύ συνέδρων, κτλ. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κατά τη 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg43.pdf
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διάρκεια του συνεδρίου θα προσφέρεται cocktail, θα πρέπει να γίνεται 

με τήρηση του μέγιστου αριθμού ατόμων, δηλαδή 50 τη φορά. 

 

«Όλα τα πιο πάνω μέτρα τίθενται σε εφαρμογή από την έκδοση του 

Διατάγματος την επόμενη εβδομάδα μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2021 και θα 

επανεξετάζονται αναλόγως της επιδημιολογικής εικόνας που θα 

διαμορφώνεται», δήλωσε ο κ. Ιωάννου. Σημείωσε δε πως «τα μέτρα αυτά θα 

έχουν βάθος χρόνου μέχρις ότου η επιστημονική κοινότητα σημάνει τη λήξη του 

παγκόσμιου συναγερμού. Το πολυαναμενόμενο εμβόλιο παραμένει μια μεγάλη 

στόχευση αλλά επί του παρόντος όλες οι χώρες στην Ευρώπη είναι εν αναμονή 

των εξελίξεων».  

 

Σε σχέση με το εμβόλιο, ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στις θετικές, όπως τις 

χαρακτήρισε, εξελίξεις με την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της 

AstraZeneca και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προαγορά εμβολίων. 

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι και η Κύπρος συμμετέχει 

σε αυτή τη Συμφωνία. Οφείλω να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά την 

Επίτροπο για την Υγεία, την κα Κυριακίδου, η πρωτοβουλία της οποίας 

εδράζεται στην αρχή της ΕΕ, εκείνη της αλληλεγγύης. Η ευρωπαϊκή αυτή 

στρατηγική εξασφαλίζει και στην Κύπρο τις ποσότητες εμβολίων που της 

αναλογούν, στον ίδιο χρόνο παράδοσης που θα είναι διαθέσιμο και στα μεγάλα 

κράτη μέλη της Ένωσης. Είναι για μας πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, αφού η 

πάγια θέση μας ήταν να διασφαλιστεί μέσα από τους μηχανισμούς της ΕΕ, ότι 

όλες οι χώρες θα έχουν ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και δη στο 

εμβόλιο κατά του ιού, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους», επεσήμανε ο 

Υπουργός Υγείας.  

 

Μετέφερε δε την προσήλωση του Υπουργείου Υγείας στην παρακολούθηση της 

πορείας των διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις άλλες εταιρίες, 

αφού στόχος είναι η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού μας και ιδιαίτερα των 

ευπαθών ομάδων, προστατεύοντας έτσι τη Δημόσια Υγεία. 
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«Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίο δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον η 

άρση ορισμένων απαγορεύσεων, όπως είναι η διοργάνωση φεστιβάλ, 

πανηγυριών και συναυλιών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας και του ΕCDC, οι μαζικές εκδηλώσεις αυτού του είδους, 

εμπερικλείουν εξαιρετικά αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης του ιού. 

Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη διατήρηση 

ορισμένων μέτρων, όμως οφείλουμε να τα λάβουμε, γιατί έχουμε πάντα ως 

βασικό γνώμονα την προστασία των πολιτών μας. Βασικός μας στόχος είναι να 

διατηρήσουμε την κατάσταση σε διαχειρίσιμα και ελεγχόμενα επίπεδα για να 

μην οδηγηθούμε σε πισωγύρισμα που θα μας υποχρεώσει σε επαναφορά 

αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων, όπως συνέβη πρόσφατα σε άλλες 

χώρες», εξήγησε ο κ. Υπουργός. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε επιπρόσθετα και τις εξής 

εισηγήσεις του Υπουργού Υγείας: 

1. Διενέργεια 5,000 διαγνωστικών τεστ σε χώρους με μεγάλο συγχρωτισμό 

ατόμων (π.χ. μπαρ, εστιατόρια, εμπορικά κέντρα, πανεπιστήμια, κοκ). Ο 

έλεγχος θα επαναλαμβάνεται ανά 2 βδομάδες, για να καταγράφεται η 

επιδημιολογική εικόνα στην κοινότητα.  

2. Προώθηση δειγματοληπτικού ελέγχου των μελών του προσωπικού 

σχολικών μονάδων και μαθητών, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, 

όπως επίσης σε γηροκομεία και άλλες κλειστές δομές, καθώς και σε 

επαγγελματίες υγείας στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ.  

3. Δημιουργία ad hoc Επιτροπής που θα ετοιμάσει συστάσεις για τους 

εργασιακούς χώρους, πέραν των υπαρχόντων πρωτοκόλλων, τα οποία 

επικαιροποιούνται στην παρούσα φάση.  

4. Υλοποίηση επικοινωνιακής εκστρατείας για συνεχή ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού.  

5. Προτροπή των πολιτών που επιστρέφουν από ταξίδι στο εξωτερικό να 

επαναλαμβάνουν ιδιωτικά την εργαστηριακή εξέταση 7 μέρες μετά την 

άφιξή τους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακό έλεγχο στο 

αεροδρόμιο με αρνητικό αποτέλεσμα. Η προτροπή αυτή στηρίζεται στο 
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γεγονός ότι τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκε  αύξηση του αριθμού των 

κρουσμάτων COVID-19 σε άτομα που ταξίδεψαν στο εξωτερικό με 

αρχικό αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης και θετικοποιήση του κάποιες 

μέρες μετά το ταξίδι τους 

 

Καταληκτικά, ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι για την Κυβέρνηση, κορυφαία 

προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και η προστασία 

του πληθυσμού. «Το Σύστημα Υγείας είναι θωρακισμένο, τα νοσηλευτήρια 

βρίσκονται σε ετοιμότητα, οι επαγγελματίες υγείας παραμένουν στην πρώτη 

γραμμή, το πλάνο για διαχείριση της πανδημίας επικαιροποιείται συνεχώς. Με 

οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας το σύνολο της κρατικής μηχανής και 

των δημόσιων υπηρεσιών είναι ταγμένα στην αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης 

υγειονομικής κρίσης, και μαζί, επαναλαμβάνω, με τις θυσίες όλων, του κάθε 

πολίτη ξεχωριστά. Η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, η 

κοινωνική αποστασιοποίηση, η πιστή εφαρμογή των κανόνων ατομικής 

προστασίας, είναι ο πιο απλός και ο πιο ασφαλής τρόπος για να 

ξεπεράσουμε και αυτή τη δοκιμασία και να τα καταφέρουμε μαζί», τόνισε 

χαρακτηριστικά ο κ. Ιωάννου. 

  

«Η διαχείριση της πανδημίας από την αρχή ήταν ένας αγώνας δρόμου. Ένας 

μαραθώνιος που το μεγαλύτερο στοίχημα είναι να διαφυλάξουμε αντοχές μέχρι 

το τέρμα που αυτό δεν είναι άλλο από τη διάθεση του εμβολίου για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να παραμείνουμε 

προσηλωμένοι και να μην εφυσηχαζόμαστε. Χρειάζεται ακόμα αρκετή υπομονή 

και προσπάθεια από όλους για να τα καταφέρουμε», είπε τέλος ο Υπουργός 

Υγείας.  

_________________ 

Υπουργείο Υγείας 

21 Αυγούστου 2020 


