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Δελτίο Τύπου 

 

Το τρίπτυχο «τεστ – ιχνηλάτηση – εμβολιασμός» όπλο της Κύπρου για 

την αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων 

 

Στους πυλώνες των μαζικών ελέγχων με rapid test, της ιχνηλάτησης των 

κρουσμάτων και του εμβολιασμού κατά της COVID-19 στηρίζεται η στρατηγική 

της Κύπρου για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Παρόλο που η 

επιδημιολογική εικόνα παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, η κατάσταση παραμένει 

ρευστή και εύκολα αναστρέψιμη και απαιτεί προσοχή για να αποτραπεί η 

επιδείνωσή της. 

 

Ενόψει της εντατικοποίησης των εμβολιασμών αρχής γενομένης από τον 

Μάρτη, η στόχευση εξακολουθεί να στρέφεται στον έλεγχο της επιδημιολογικής 

εικόνας μέσω της διενέργειας μαζικών rapid tests. Σύμφωνα με τα πρόσφατα 

δεδομένα που δημοσιοποίησε το ECDC, η Κύπρος παραμένει στην 1η θέση 

ανάμεσα στα κράτη της Ευρώπης, με 25,554 τεστ ανά 100,000 πληθυσμού. 

Χαρακτηριστικά, την εβδομάδα 15-21 Φεβρουαρίου διενεργήθηκαν 202,614 

rapid tests αντιγόνου και από αυτά εντοπίστηκαν 385 κρούσματα.  

 

Η πρακτική που ακολουθεί η Κύπρος από τον περασμένο Νοέμβριο με τη 

διενέργεια προγράμματος μαζικών rapid test στον γενικό πληθυσμό υιοθετείται 

και από άλλα κράτη της Ευρώπη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία. 

Εξάλλου, η πολιτική των τεστ είναι σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμώξεων (ECDC), ως μια 

μέθοδος ελέγχου της μεταδοτικότητας των νέων στελεχών του ιού που 

ανιχνεύθηκαν στις ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένης της Κύπρου.  

 

Η γρήγορη διάγνωση που προσφέρουν τα ταχεία αντιγονικά τεστ, επιτρέπουν 

τον έγκαιρο εντοπισμό και απομόνωση των θετικών στον ιό ατόμων και την 

άμεση έναρξη της ιχνηλάτησης των στενών τους επαφών. Με στόχο να 

περιορίσει κατά το δυνατό τη διασπορά του ιού σε περιοχές που παρατηρείται 

https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/
https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-variants-vaccine-fourteenth-update-february-2021
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αυξημένος αριθμός κρουσμάτων, η Ομάδα Ιχνηλάτησης του Υπουργείου 

Υγείας προχωρεί ήδη σε εις βάθος διερεύνηση των κρουσμάτων με τη 

διενέργεια τεστ και στις δευτερογενείς επαφές. Με τη μέθοδο αυτή γίνεται πιο 

ενδελεχής ιχνηλάτηση των στενών επαφών των κρουσμάτων και ανιχνεύονται 

νωρίτερα άτομα θετικά στον ιό, μειώνοντας τις πιθανότητες δημιουργίας 

μεγάλων εστιών κρουσμάτων.  

 

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

εργοδότες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και οι Προϊστάμενοι στα 

Τμήματα/Υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, έχουν 

ευθύνη να συντονίζουν όπως το προσωπικό υποβάλλεται 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. 

 

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα ελέγχου εργαζομένων με rapid test απευθύνεται 

και στους αυτό-εργοδοτούμενους, όπως ενδεικτικά οι ηλεκτρολόγοι, οι 

υδραυλικοί, κοκ, οι οποίοι θα πρέπει να παρουσιάζουν αρνητικό πιστοποιητικό 

σε περίπτωση που τους ζητηθεί από τους πελάτες τους. Σε εβδομαδιαία 

εξέταση μέσω του προγράμματος οφείλουν τα υποβάλλονται και τα άτομα που 

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.  

_________________ 
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https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/5462%2012%202%202021%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf

