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Δελτίο Τύπου 

 

Ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για την πορεία υλοποίησης του 

Εθνικού Πλάνου Εμβολιασμού για την COVID-19 

 

Με αφορμή τη λειτουργία της Πύλης Εμβολιασμού για την COVID-19, που 

σηματοδότησε την έναρξη της β’ φάσης του Εθνικού Πλάνου Εμβολιασμού, με 

σειρά προτεραιότητας να έχουν τα άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών, το 

Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι τα πέραν των 3,000 ραντεβού που 

διατέθηκαν χθες για τα άτομα που εμπίπτουν στην πιο πάνω πληθυσμιακή 

ομάδα, εξαντλήθηκαν αυθημερόν. Παράλληλα συνεχίζεται ο εμβολιασμός 

στους οίκους ευγηρίας/άλλα ιδρύματα φιλοξενίας ηλικιωμένων και των 

επαγγελματιών υγείας.  

 

Σημειώνεται ότι για τον εμβολιασμό στα Κέντρα της Αμμοχώστου και της 

Κυπερούντας, η διάθεση των ραντεβού θα αρχίσει την Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 

2021, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα και σε εβδομαδιαία βάση, θα προστίθενται 

στην Πύλη τα νέα ραντεβού. 

 

Με βάση τα χρονοδιαγράμματα που καθορίστηκαν από την παρασκευάστρια 

εταιρεία του εμβολίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναμένεται ότι θα 

παραλαμβάνονται σε εβδομαδιαία βάση 6,800 δόσεις εμβολίων, που 

αντιστοιχούν στην κάλυψη 3,400 ατόμων ανά βδομάδα.  

 

Οι εμβολιασμοί στη β’ φάση θα γίνονται σε Κέντρα Εμβολιασμού που 

λειτουργούν παγκύπρια, κατόπιν διευθέτησης ραντεβού μέσω της Πύλης 

Εμβολιασμών και στη βάση των δημογραφικών δεδομένων κάθε Επαρχίας, 

ώστε να διασφαλιστεί η ίση κατανομή των εμβολίων. Για την εξυπηρέτηση των 

πολιτών στις απομακρυσμένες περιοχές, θα λειτουργήσουν κινητές μονάδες 

εμβολιασμού σε σημεία και ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν. 
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Με την ολοκλήρωση του εμβολιασμού των ατόμων ηλικίας άνω των 80 ετών, 

ακολουθεί ο εμβολιασμών των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών. Υπενθυμίζεται 

ότι η ιεράρχηση των ομάδων του πληθυσμού καθορίστηκε σύμφωνα με τις 

συστάσεις της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής για τον κορωνοϊό και 

στη βάση των κατευθυντήριων οδηγιών που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC). 

 

Η δυνατότητα για εμβολιαστική κάλυψη θα αυξάνεται ανάλογα με τις 

αδειοδοτήσεις των εμβολίων που θα εγκρίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Φαρμάκων, στο πλαίσιο των έξι συμφωνιών που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, και των παραδόσεων από τις παρασκευάστριες εταιρείες. 

Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος συμμετέχει και στις έξι συμφωνίες που έχουν 

συναφθεί, με τις παραγγελίες που έχει υποβάλει να επαρκούν για την 

εμβολιαστική κάλυψη ολόκληρου του πληθυσμού της. 

 

Επιπρόσθετα, από τις 27 Δεκεμβρίου 2020 και μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί 

συνολικά 3,901 άτομα από την Ομάδα 1 του Πλάνου, ως εξής: 

 

Δομή 
Αριθμός 

υποστατικών 

Αριθμός 

Εμβολιασθέντων 

Επαγγελματίες πρώτης γραμμής στα 

νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ 
6 1,120 

Επαγγελματίες πρώτης γραμμής σε 

ιδιωτικά νοσηλευτήρια 
13 730 

Οίκοι ευγηρίας/άλλα ιδρύματα 

φιλοξενίας ηλικιωμένων 
67 2,051 

 

Η α’ φάση του προγράμματος διεκπεραιώθηκε από συνολικά 12 κινητές 

μονάδες που λειτούργησαν σε όλες τις Επαρχίες. Οι ομάδες στελεχώνονται 

από καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες υγείας, και συγκεκριμένα 

από Επισκέπτριες Υγείας (3-5 ανά ομάδα ανάλογα με τον αριθμό των 

εμβολιασθέντων), γιατρό και νοσηλευτή. Σε σχέση με τους οίκους ευγηρίας, έχει 
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καλυφθεί το ½ του συνόλου των στεγών και έχει εμβολιαστεί μέχρι στιγμής το 

70% των ατόμων που εξέφρασαν ενδιαφέρον για εμβολιασμό. Η διαδικασία 

εμβολιασμού στις στέγες φιλοξενίας ηλικιωμένων αναμένεται να ολοκληρωθεί 

την Κυριακή. 

 

_________________ 

Υπουργείο Υγείας 

6 Ιανουαρίου 2021 


