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Δελτίο Τύπου 

 

Δήλωση Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου κατά την 

ανακοίνωση της 1ης φάσης της στρατηγικής άρσης των μέτρων 

 

Κυρίες και κύριοι χαίρετε, 

 

Βρισκόμαστε στην 3η εβδομάδα του lockdown που τέθηκε σε ισχύ από τις 10 

Ιανουαρίου 2021 και η βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας μάς επιτρέπει να 

αρχίσουμε τη σταδιακή αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων.  

 

Όπως έχουμε τονίσει αρκετές φορές, τα βήματα αποκλιμάκωσης θα είναι πολύ 

αργά, συντονισμένα και ελεγχόμενα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

επιτήρησης της επιδημιολογικής κατάστασης και περιορισμός της πιθανότητας 

επιδημιολογικής επιδείνωσης. Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται με γνώμονα 

μόνο τη μείωση στον αριθμό των κρουσμάτων, αλλά λαμβάνουν υπόψη κι 

άλλους επιδημιολογικούς δείκτες όπως η κατάσταση στα νοσοκομεία που 

παραμένει αρκετά δύσκολη. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να βλέπουμε σε 

συνάρτηση με τη μείωση των κρουσμάτων, και μείωση στον αριθμό των 

νοσηλευόμενων, ενώ η προσοχή μας επικεντρώνεται στα άτομα που 

νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας και 

Εντατικής Θεραπείας.  

 

Εκτός από την επιδημιολογική εικόνα, το σχέδιο δράσης σταδιακής άρσης των 

περιοριστικών μέτρων που έχει εκπονηθεί, λαμβάνει υπόψη το τρίπτυχο «τεστ-

εμβολιασμοί-αυστηρή επιτήρηση εφαρμογής των μέτρων», χωρίς να αγνοούμε 

τις συστάσεις για εγρήγορση στις ανησυχίες που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο για την επιθετική εξάπλωση και μεταδοτικότητα του νέου στελέχους 

του ιού, αλλά και τις εξελίξεις όσον αφορά στα θέματα του εμβολιασμού.  
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Με βάση τις πιο πάνω παραμέτρους, θέλουμε να αποφύγουμε βεβιασμένες 

κινήσεις υψηλού ρίσκου που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια για όσο το 

δυνατόν πιο γρήγορη επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής 

δραστηριότητας, με στόχο να επανέλθουμε το γρηγορότερο αλλά με ασφάλεια 

σε πιο φυσιολογικές συνθήκες.  

 

Έπειτα από ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων αλλά και αξιολόγησης 

των παραγόντων που προανέφερα, το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τις 

εισηγήσεις της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής και τις προτάσεις της 

τεχνικής επιτροπής από τα συναρμόδια Υπουργεία, αποφάσισε την άρση 

μέτρων για την περίοδο 1-15 Φεβρουαρίου, ως ακολούθως: 

 

Από τη Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου, τίθενται σε εφαρμογή τα εξής: 

 

1. Επαναλειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων, ινστιτούτων αισθητικής. 

2. Αύξηση από 25% σε 50% του ποσοστού του προσωπικού που μπορεί 

να έχει φυσική παρουσία στις ιδιωτικές επιχειρήσεις υπηρεσιών, χωρίς 

ελάχιστο και μέγιστο αριθμό ατόμων. 

3. Απαγόρευση συναθροίσεων σε οικίες, με εξαίρεση την επίσκεψη μέχρι 

δύο (2) ατόμων, νοουμένου πρόκειται για συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού. 

 

Από τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021, τίθενται επιπλέον σε εφαρμογή τα 

ακόλουθα: 

 

1. Επαναλειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών δημοτικών σχολείων και 

της Γ’ Τάξης Λυκείων και Τεχνικών Σχολών. 

2. Επαναλειτουργία επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, 

συμπεριλαμβανομένων των πολυκαταστημάτων και εμπορικών 

κέντρων. 

3. Επαναλειτουργία μουσείων και άλλων αρχαιολογικών χώρων. 

4. Επαναλειτουργία πρακτορείων τυχερών παιγνίων, μόνο για σκοπούς 

συμπλήρωσης του δελτίου, χωρίς τη χρήση τραπεζοκαθισμάτων. 
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5. Η Θεία Λειτουργία στους χώρους θρησκευτικής λατρείας τελείται με την 

παρουσία πιστών με μέγιστο αριθμό προσώπων μέχρι 50 άτομα, 

τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων.  

6. Αύξηση αριθμού ατόμων για επισκέψεις σε οικίες, σε τέσσερα (4) 

άτομα. 

 

Περαιτέρω διευκρινίσεις που μπορεί να προκύψουν επί της εφαρμογής των 

μέτρων, θα δοθούν εντός της ημέρας. 

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Όπως γνωρίζετε, τους τελευταίους μήνες σημαντικό όπλο στη στρατηγική μας 

για αντιμετώπιση της πανδημίας είναι ο μεγάλος αριθμός rapid test αντιγόνου 

που διενεργούνται στην κοινότητα και τα οποία μας επιτρέπουν να έχουμε 

γρήγορη και αξιόπιστη επιδημιολογική επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο.  

 

Συνεπώς, αξιοποιώντας το εργαλείο των rapid test, και για να περιορίσουμε τον 

κίνδυνο διασποράς του ιού σε χώρους εργασίας και γενικότερα στον 

πληθυσμό, το Υπουργείο Υγείας έχει καταρτίσει πλάνο στοχευμένου ελέγχου 

με rapid test στους χώρους εργασίας για όλες τις ομάδες εργαζομένων που θα 

επαναδραστηριοποιούνται. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι που θα επιστρέφουν 

στον εργασιακό τους χώρο, στη βάση της στρατηγικής, θα υποβάλλονται σε 

έλεγχο με rapid test το οποίο θα παραχωρείται δωρεάν από το Υπουργείο 

Υγείας μέσω των μονάδων δειγματοληψίας. Ως εκ τούτου, και στη βάση των 

πιο πάνω εξαγγελιών, από αύριο και μέχρι την Κυριακή θα υλοποιείται 

πρόγραμμα εξέτασης όλων των εργαζομένων που απασχολούνται σε 

κομμωτήρια, κουρεία και ινστιτούτα αισθητικής, οι οποίοι θα 

επαναδραστηριοποιηθούν από την Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου. Ταυτόχρονα, 

από την 1η Φεβρουαρίου τίθεται σε εφαρμογή ο υποχρεωτικός εβδομαδιαίος 

έλεγχος με rapid test του 20% του προσωπικού που εργάζεται σε επιχειρήσεις 

που βρίσκονται σε λειτουργία. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

έχουν ανά πάσα στιγμή και σε εβδομαδιαία ισχύ rapid test το 20% των 
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εργαζομένων τους. Για υλοποίηση του στόχου αυτού, οι εργαζόμενοι θα 

μπορούν να μεταβαίνουν στα σημεία δειγματοληψίας του Υπουργείου Υγείας 

από αύριο.  

 

Η σταδιακή επαναλειτουργία της οικονομίας με ασφάλεια προϋποθέτει την 

πιστή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Είναι θερμή παράκληση προς 

όλους τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, προς τους επαγγελματικούς 

συνδέσμους, τις συνδικαλιστικές και άλλες οργανώσεις, προς τις επιχειρήσεις, 

να μεριμνήσουν για την επιμελή εφαρμογή των επικαιροποιημένων οδηγιών. 

Την ίδια ώρα, όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία που έχουν την ευθύνη για την 

εποπτεία της εφαρμογής των μέτρων είναι συντεταγμένα για την 

αποτελεσματικότερη επιτήρηση. 

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Η βελτιωμένη επιδημιολογική εικόνα που έχουμε τώρα ουσιαστικά 

αντικατοπτρίζει τα μέτρα που εφαρμόστηκαν την περίοδο των γιορτών και μετά. 

Συνεπώς, τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε τον απολογισμό των μέτρων που 

θα εφαρμοστούν από τώρα και ανάλογα θα είναι τα βήματα για περαιτέρω 

αποκλιμάκωση των περιορισμών. Επαναλαμβάνω ότι τα βήματα 

αποκλιμάκωσης θα πρέπει να είναι προσεκτικά, ώστε να απομακρυνθούμε 

ακόμη περισσότερο από τη μη ασφαλή ζώνη.  

 

Όπως έχουμε πει πολλές φορές, σημαντικό όπλο στη μάχη κατά του ιού είναι 

η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Παρά την καθυστέρηση στην 

προμήθεια εμβολίων, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καλύψουμε το χαμένο έδαφος 

γιατί έχουμε παραγγείλει πολύ περισσότερα εμβόλια από όσα αναλογούν στον 

πληθυσμό της Κύπρου. Το ενδιαφέρον για εμβολιασμό στη χώρα μας έχει 

ξεπεράσει τις αρχικές εκτιμήσεις και αυτό μας χαροποιεί. Ο στόχος μας είναι να 

έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τις αρχές Μαρτίου τον εμβολιασμό των ατόμων 

ηλικίας άνω των 80 ετών καθώς και των επαγγελματιών υγείας της 1ης γραμμής, 

και μέχρι το τέλος του Μάρτη, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, να έχουν 
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εμβολιαστεί 100,000 συμπολίτες μας. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφορτίσουμε 

και παράλληλα θα θωρακίσουμε το Σύστημα Υγείας, προστατεύοντας τους 

συνανθρώπους μας με αυξημένο κίνδυνο βαρείας νόσησης και νοσηλείας. Η 

εμβολιαστική θωράκιση μιας κρίσιμης ομάδας του πληθυσμού θα μας επιτρέψει 

να συνεχίσουμε το πλάνο αποκλιμάκωσης με περισσότερη αυτοπεποίθηση και 

ασφάλεια. 

 

Σας ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και διευκρινίσεις.  

 

_________________ 

Υπουργείο Υγείας 

27 Ιανουαρίου 2021 


