
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Δελτίο Τύπου 

 

Ο εμβολιασμός είναι το βασικότερο όπλο μας για έξοδο από την 

υγειονομική κρίση 

 

Πλησιάζοντας ολοένα στον στόχο που τέθηκε για εμβολιασμό με την 1η δόση του 

65% του πληθυσμού που δύναται να εμβολιαστεί εντός Ιουνίου, μέχρι τις 9 Ιουνίου, 

η θωράκιση με την 1η δόση έφτασε στο 57,6% και το ποσοστό του πληθυσμού 

που ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό του σχήμα ανέρχεται στο 37,9%. 

 

Με το εμβολιαστικό πλάνο κατά της COVID-19 να εξελίσσεται στη βάση των 

σχεδιασμών, συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα ο προγραμματισμός ραντεβού 

μέσω της Πύλης Εμβολιασμού. Συγκεκριμένα, μέχρι τις 5:30 το απόγευμα 

σήμερα, προτεραιότητα για διευθέτηση ραντεβού έχουν τα άτομα ηλικίας 18-

22 ετών. Αύριο, στις 7:30 το πρωί μέχρι και το Σάββατο, στις 5:30 το πρωί, η Πύλη 

Εμβολιασμού θα είναι διαθέσιμη για τα άτομα ηλικίας 40 ετών και άνω που δεν 

έχουν προγραμματίσει τον εμβολιασμό τους μέχρι στιγμής. Στον σχεδιασμό του 

Υπουργείου Υγείας για τις επόμενες εβδομάδες είναι το άνοιγμα της Πύλης 

Εμβολιασμού αρχικά για τις ηλικίες 18-39 και ακολούθως για όλους του 

δικαιούχους άνω των 18 ετών. 

 

Δεδομένου ότι τα νέα στελέχη του ιού έχουν αποδειχθεί κατά πολύ πιο 

μεταδοτικά, η αποτροπή της επικράτησής τους εντός της κοινότητας 

επιτυγχάνεται μέσω του εμβολιασμού ευρύτερα της κοινωνίας. Στόχος είναι η 

δημιουργία ανοσίας στον πληθυσμό, που θα προσφέρει προστασία και θα 

επιτρέψει την επιστροφή σε πιο λειτουργική κανονικότητα με την κατάργηση 

περισσότερων περιορισμών και με μεγαλύτερη ασφάλεια.  

 

Ήδη και στη χώρα μας τα θετικά αποτελέσματα από την εμβολιαστική κάλυψη είναι 

ορατά και έφεραν σημαντική βελτίωση στα επιδημιολογικά δεδομένα τις τελευταίες 

εβδομάδες. Στις ηλικίες όπου η εμβολιαστική κάλυψη είναι σε πολύ προχωρημένο 

ποσοστό, καταγράφεται, σύμφωνα με τις εθνικές αναφορές, σημαντική πτώση 

στον αριθμό των κρουσμάτων και στο ποσοστό θετικότητας. Το δε ποσοστό 
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θετικότητας στους οίκους ευγηρίας κινείται κάτω από το 0,1%, απόρροια του 

έγκαιρου εμβολιασμού των ηλικιωμένων που διαμένουν στους χώρους αυτούς.  

 

Στα θετικά του εμβολιασμού καταγράφεται η μείωση στις εισαγωγές στα 

νοσηλευτήρια, ιδιαίτερα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Όπως διαφαίνεται από τα 

δεδομένα, τα εμβολιασμένα άτομα, έστω και με την 1η δόση, σε περίπτωση 

επιμόλυνσης, είναι ασυμπτωματικά ή εκδηλώνουν πολύ ήπια συμπτωματολογία 

και, επομένως, δεν χρήζουν νοσηλείας και δεν επιβαρύνεται το Σύστημα Υγείας.  

 

Τα οφέλη από τον εμβολιασμό είναι πολλαπλά στο στάδιο που βρίσκεται η 

προσπάθεια για αντιμετώπιση της πανδημίας. Το γεγονός ότι αυξάνεται η 

εμβολιαστική κάλυψη συνέτεινε στη βελτίωση των επιδημιολογικών δεικτών και 

επέτρεψε την άρση των πλείστων περιοριστικών μέτρων και τη σταδιακή και 

με ασφάλεια επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. 

Με την ανταπόκριση και την εμπιστοσύνη που έδειξε η πλειοψηφία του πληθυσμού 

στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, επαναλειτούργησαν χώροι όπως τα 

νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, τα οποία παρέμεναν κλειστά για 15 και πλέον 

μήνες, λειτούργησαν οι χώροι εστίασης και επανάρχισαν οι δραστηριότητες των 

παιδιών.  

 

Συνεπακόλουθα, η πτωτική πορεία των επιδημιολογικών δεικτών οδήγησε στην 

κατάταξη της χώρας μας στην Πορτοκαλί Κατηγορία του ECDC, που θα φέρει 

οφέλη για διάφορες πτυχές της οικονομίας, με έμφαση στον τουριστικό 

τομέα. 

 

Η καθολική προσήλωση της κοινωνίας στην τήρηση των μέτρων ατομικής 

προστασίας και η θετική ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα για εμβολιασμό 

είναι το κλειδί για την έξοδο από την πανδημία. 

 

_________________ 

Υπουργείο Υγείας 
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