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Πέραν των 400,000 rapid test το 1ο μισό Φεβρουαρίου – Στόχος η 

συνεχής επιτήρηση της επιδημιολογικής εικόνας 

 

Πέραν των 402,000 τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου διενεργήθηκαν την 

περίοδο από την 1η μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων ελέγχου του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων, που 

διενεργεί το Υπουργείο Υγείας.  

 

Βασικός σκοπός των προγραμμάτων είναι η συνεχής και σε πραγματικό 

χρόνο καταγραφή της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας και η 

έγκαιρη παρέμβαση σε περίπτωση επιβάρυνσης των επιδημιολογικών δεικτών. 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα εβδομαδιαίου ελέγχου των εργαζομένων στοχεύει 

στη διατήρηση της ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους και τη ομαλή 

συνέχιση της λειτουργίας τόσο των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και των 

Τμημάτων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,  

 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Διάταγμα, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου, οι 

εργοδότες στις επιχειρήσεις, καθώς και οι Προϊστάμενοι στα 

Τμήματα/Υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, έχουν 

ευθύνη να συντονίζουν όπως οι εργαζόμενοι υποβάλλονται σε rapid test, ώστε 

να διασφαλίζεται η υποχρεωτική εβδομαδιαία εξέταση με rapid test 

αντιγόνου του προσωπικού ως ακολούθως: 

• Επιχειρήσεις/υπηρεσίες που απασχολούν μέχρι 3 άτομα, ο έλεγχος θα 

πρέπει να γίνεται σε όλους τους εργαζόμενους.  

• Επιχειρήσεις/υπηρεσίες που απασχολούν από 4 μέχρι 10 άτομα, ο 

έλεγχος θα πρέπει να γίνεται σε τουλάχιστον 4 εργαζόμενους.  

• Επιχειρήσεις/υπηρεσίες που απασχολούν πέραν των 11 ατόμων, ο 

έλεγχος θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον σε 4 άτομα ή στο 20% των 

εργαζομένων, όποιο είναι μεγαλύτερο αριθμητικά. 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/5462%2012%202%202021%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
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Επιπρόσθετα, μέσω του προγράμματος οφείλουν να υποβάλλονται σε 

εβδομαδιαία εξέταση και οι αυτοεργοδοτούμενοι, όπως ενδεικτικά οι 

ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, κοκ, οι οποίοι θα πρέπει να παρουσιάζουν 

αρνητικό πιστοποιητικό σε περίπτωση που τους ζητηθεί από τους πελάτες 

τους.  

 

Τέλος, υποχρέωση για διενέργεια rapid test αντιγόνου έχουν και όσα άτομα 

εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί ή/και έχουν την ευθύνη για την κατ’ οίκον 

φροντίδα ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρία ή ατόμων που δεν 

μπορούν να αυτό-εξυπηρετηθούν.  

 

Το αποτέλεσμα του rapid test έχει ισχύ για περίοδο 7 ημερών. 
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