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Δελτίο Τύπου 

 

Εντατικοποιείται η διαδικασία διευθέτησης ραντεβού για την ηλικιακή 

ομάδα των 20-29 ετών – Εμβολιαστική κάλυψη ανά Επαρχία 

 

Με στόχο την εμβολιαστική κάλυψη του 65% του πληθυσμού τουλάχιστον 

με την 1η δόση με χρονικό ορίζοντα τα τέλη Ιουνίου, το Υπουργείο Υγείας 

προχωρά με γοργούς ρυθμούς στη διάθεση ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 

των 20-29 ετών. Ήδη στην Κύπρο έχει εμβολιαστεί με την 1η δόση ποσοστό 

36,5% του πληθυσμού που δύναται να λάβει το εμβόλιο, ποσοστό υψηλότερο 

από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (31,3%).  

 

Προγραμματισμός ραντεβού στις 11 και 12 Μαΐου 

Συνεχίζοντας τη διαδικασία για διευθέτηση ραντεβού, η Πύλη Εμβολιασμού θα 

ανοίξει τις επόμενες μέρες ως εξής: 

 

Ηλικίες Ημερομηνία προτεραιότητας στην Πύλη Εμβολιασμού 

27-28 Τρίτη, 11 Μαΐου, 7:30 το πρωί μέχρι 5:30 το απόγευμα 

25-26 Τετάρτη, 12 Μαΐου, 7:30 το πρωί μέχρι 5:30 το απόγευμα 

 

Η Πύλη Εμβολιασμού θα είναι προσβάσιμη τις πιο πάνω ημερομηνίες και ώρες 

μόνο για τις ηλικίες που αναφέρονται στην κάθε περίπτωση και όχι για 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Οι εμβολιασμοί θα γίνονται με τα διαθέσιμα 

αδειδοτημένα εμβόλια στα Κέντρα Εμβολιασμού που λειτουργούν σε όλες τις 

Επαρχίες. 

 

Σε αρκετά προχωρημένο στάδιο οι εμβολιασμοί στις Επαρχίες 

Την ώρα που ο προγραμματισμός των ραντεβού συνεχίζεται κανονικά, σε 

σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί ανά Επαρχία. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 



 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Επαρχία 
Εμβολιαστική 

Κάλυψη (%) 

Λευκωσία 37,1 

Λεμεσός 34,6 

Λάρνακα 35,6 

Πάφος 40,1 

Αμμόχωστος 33,1 

 

Τα οφέλη από τον εμβολιασμό είναι πλέον εμφανή και στην Κύπρο, αφού όπως 

διαφαίνεται από τα τελευταία δεδομένα, ο αριθμός των κρουσμάτων και των 

εισαγωγών στα νοσηλευτήρια έχει μειωθεί αισθητά, απόρροια της 

εμβολιαστικής κάλυψης. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι τα περιστατικά 

κρουσμάτων που έχουν ιστορικό εμβολιασμού, η συμπτωματολογία είναι ήπια 

και δεν καταλήγει σε νοσηλεία.  

 

Το εμβόλιο κατά της νόσου και η τήρηση των απλών μέτρων ατομικής 

προστασίας είναι τα όπλα μας για να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού 

και να σταματήσουμε τη μετάδοση. Η επιστροφή στην κανονικότητα το 

συντομότερο και η ασφαλής επανεκκίνηση των κοινωνικών δραστηριοτήτων και 

της οικονομίας, εξαρτάται από την ατομική ευθύνη του κάθε πολίτη απέναντι 

στο σύνολο και την αντίληψη ότι ο στόχος μας θα επιτευχθεί μόνο μέσα από 

συλλογικότητα.   
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