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Δελτίο Τύπου 

 

Ανοίγει η Πύλη Εμβολιασμού για τα άτομα ηλικίας 67 ετών και άνω με 

22,808 ραντεβού 

 

• 22,808 ραντεβού για εμβολιασμό στις 9 Μαρτίου 

• Πρόσβαση στην Πύλη Εμβολιασμού για άτομα ηλικίας 67 ετών και άνω 

• Μέχρι τις 7 Μαρτίου, διενεργήθηκαν 99,275 εμβολιασμοί 

• 28,741 άτομα έλαβαν και τις δύο δόσεις του εμβολίου 

• Στις πρώτες θέσεις στην ΕΕ ως προς τη χορήγηση τουλάχιστον της 1ης δόσης 

των εμβολίων 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Πλάνου Εμβολιασμού για την COVID-19, 

ανοίγει η Πύλη Εμβολιασμού την Τρίτη, 9 Μαρτίου, στις 8 το πρωί, με 22,808 

ραντεβού για τα Κέντρα Εμβολιασμού που λειτουργούν σε όλες τις Επαρχίες. 

Προτεραιότητα για τη διευθέτηση ραντεβού θα έχουν τα άτομα ηλικίας 67 

ετών και άνω.  

 

Μέχρι και την Κυριακή, 7 Μαρτίου, διενεργήθηκαν 99,275 εμβολιασμοί, εκ 

των οποίων οι 70,534 είναι εμβολιασμοί με την 1η δόση και οι 28,741 

αφορούν σε άτομα που έλαβαν και τις δύο δόσεις και ολοκλήρωσαν τον 

εμβολιασμό τους. Ταυτόχρονα, η 1η δόση του εμβολίου χορηγήθηκε σε 

1,277 άτομα που εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ο 

ρυθμός εμβολιασμού των ατόμων με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης από 

την COVID-19 αυξάνεται τις επόμενες μέρες, με στόχο να καλυφθούν, 

τουλάχιστον με την 1η δόση, περίπου 30,000 άτομα μέχρι το τέλος του μήνα. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης 

Νόσων (ECDC), η Κύπρος έχει εμβολιάσει με την 1η δόση το 9,2% του 

πληθυσμού 18 ετών και άνω και βρίσκεται στην 3η θέση των κρατών της 

Ευρώπης ως προς την εμβολιαστική κάλυψη. 

 

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
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Παράλληλα, με βάση τα δεδομένα που δημοσιεύει η ιστοσελίδα 

OurWorldInData, η Κύπρος παραμένει στις πρώτες θέσεις ανάμεσα στα κράτη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη χορήγηση τουλάχιστον της μιας δόσης 

των εμβολίων, με μέσο όρο 11,42 δόσεις ανά 100 άτομα (στοιχεία μέχρι 5 

Μαρτίου). Παράλληλα, η Κύπρος έχει ολοκληρώσει σε πολύ υψηλό ποσοστό 

τον βασικό της στόχο να διασφαλίσει την προστασία, μέσω του εμβολιασμού, 

των ηλικιωμένων ατόμων άνω των 75 ετών, τα οποία έχουν αυξημένες 

πιθανότητες βαριάς νόσησης και θανάτου. Ταυτόχρονα, ακολουθώντας τις 

συστάσεις του ECDC, η Κύπρος έχει φτάσει τον στόχο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για εμβολιασμό τουλάχιστον του 80% των επαγγελματιών υγείας μέχρι 

τον Μάρτιο. 
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Η Κύπρος συνεχίζει τους εμβολιασμούς στη βάση των διαθέσιμων 

αδειοδοτημένων εμβολίων που παραλαμβάνει σε εβδομαδιαία βάση από την 

Pfizer/BioNTech, τη Moderna και την AstraZeneca. Αναμένεται ότι εντός της 

εβδομάδας ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα αξιολογήσει την αίτηση 

της Johnson&Johnson για αδειοδότηση του εμβολίου της, το οποίο είναι μονής 

δόσης. 

 

_________________ 

Υπουργείο Υγείας 

8 Μαρτίου 2021 


