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Δελτίο Τύπου 

 

Ραντεβού για εμβολιασμό για άτομα άνω των 84 ετών – Χορηγήθηκαν 

7,790 εμβόλια την περίοδο 23-29 Ιανουαρίου 

 

Με τον εμβολιασμό 7,780 ατόμων συνεχίστηκε την εβδομάδα 23-29 

Ιανουαρίου η υλοποίηση του Εθνικού Πλάνου Εμβολιασμού για την COVID-19. 

Ειδικότερα, οι 3,494 εμβολιασμοί αφορούσαν τη χορήγηση της 2ης δόσης 

σε επαγγελματίες υγείας του ΟΚΥπΥ και του ιδιωτικού τομέα, διαμενόντων και 

προσωπικού οίκων ευγηρίας σε όλες τις Επαρχίες. Συνεπώς, ο συνολικός 

αριθμός των ατόμων που ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τους ανέρχεται 

σε 5,551.  

 

Κατά την ίδια περίοδο, χορηγήθηκε η 1η δόση σε 4,296 άτομα, με τον 

συνολικό αριθμό των εμβολιασθέντων με την 1η δόση να ανέρχεται σε 

19,617.  

 

Το Εθνικό Πλάνο Εμβολιασμού για την COVID-19 συνεχίζεται με τη διάθεση 

από τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου, στις 9 το πρωί, άλλων 3,904 ραντεβού. 

Πρόσβαση στην Πύλη Εμβολιασμού από την 1η Φεβρουαρίου θα έχουν τα 

άτομα ηλικίας άνω των 84 ετών, τα οποία δεν έχουν διευθετήσει ραντεβού 

τις προηγούμενες εβδομάδες ή δεν έχουν ήδη εμβολιαστεί. Τα ραντεβού 

αφορούν την περίοδο από τις 8 μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου. Σημειώνεται ότι τα 

3,904 ραντεβού είναι επιπρόσθετα των ραντεβού που δεν εξαντλήθηκαν τις 

προηγούμενες μέρες. 

 

Συστήνεται στους πολίτες που εμπίπτουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα που έχει 

προτεραιότητα για εμβολιασμό, να διευθετούν ραντεβού στην πρώτη χρονικά 

διαθέσιμη ημέρα και ώρα, ώστε να υπάρχει συνεχής ροή στα Κέντρα 

Εμβολιασμού. 
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Ανάλογα με τον ρυθμό εξάντλησης των ραντεβού για τα άτομα άνω των 84 

ετών, οι πολίτες θα ενημερώνονται μέσω ανακοίνωσης για τη διάθεση των 

ραντεβού σε επόμενες ηλικιακές υπό-ομάδες. Καλούνται οι πολίτες να 

παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας, ώστε να γνωρίζουν 

τις διαφοροποιήσεις στην ηλικιακή ομάδα και να προβαίνουν σε διευθέτηση 

ραντεβού. 

 

Παράλληλα, από τις 8 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Εμβολιασμού Λινόπετρας στην 

Λεμεσό θα λειτουργούν δύο συνεργεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών. Συνολικά οι εμβολιασμοί διενεργούνται σε 10 Εμβολιαστικά Κέντρα 

παγκύπρια από 19 συνολικά συνεργεία. Εμβολιασμοί διενεργούνται 

ταυτόχρονα και από πέντε κινητές μονάδες, μια σε κάθε Επαρχία, που 

καλύπτουν εμβολιαστικά στέγες ευγηρίας, υποδομές υγείας και ορεινές/ 

απομακρυσμένες περιοχές.  
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