ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

Σύμφωνα με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19)
Διάταγμα (Αρ. 28) του 2020, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2020, επιπρόσθετα στα προηγούμενα Διατάγματα.

ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ

Αναστολή λειτουργίας

Από 9 Ιουνίου 2020

g Νυχτερινών κέντρων, δισκοθηκών, κέντρων διασκέδασης
και μουσικοχορευτικών χώρων.
g Κινηματογράφων, θεάτρων και αιθουσών θεαμάτων σε
κλειστούς χώρους.
g Παιδότοπων σε κλειστούς χώρους.

Επιτρέπονται τα εξής:
g Λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών προδημοτικών,
νηπιαγωγείων, βρεφονηπιοκομικών σταθμών, παιδικών
λεσχών, ολοήμερων και θερινών σχολείων, καθώς και
σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ειδικά
σχολεία) (τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών των
Υπουργείων Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων).
g Διεξαγωγή αθλητικών πρωταθλημάτων χωρίς την
παρουσία θεατών, άνευ της χρήσης αποδυτηρίων
(τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου
Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού).
g Λειτουργία των εξής επιχειρήσεων (τηρουμένων των
κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας):
4 εμπορικά κέντρα (malls), πολυκαταστήματα και
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, καθώς και
υπηρεσίες εστίασης (εσωτερικοί και εξωτερικοί
χώροι), εντός των κέντρων αυτών,
4 κινηματογράφοι, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων
εξωτερικού χώρου,
4 παιδότοποι εξωτερικού χώρου,
4 αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι, σωματεία και
σύλλογοι.
g Επισκεπτήρια σε όλα τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια,
στις στέγες ηλικιωμένων και αναπήρων και στις δομές
24ωρης φροντίδας ατόμων με αναπηρία, μόνο με ραντεβού
και κατόπιν έγκρισης του Διευθυντή του νοσηλευτηρίου/
στέγης/ δομής.
g Λειτουργία υπηρεσιών εστίασης σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους που συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
τα εξής (τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του
Υπουργείου Υγείας):
4 εστιατόρια,
4 ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα,
4 ταβέρνες,
4 καφετέριες,
4 πιτσαρίες,
4 μπυραρίες, σνακ-μπαρ και μπαρ,
4 καφενεία,
4 κυλικεία ή/και χώροι εστίασης σχολείων, αθλητικών
ομίλων, πολιτιστικών ομίλων, σωματείων, συλλόγων,
κ.λπ.
Οι υπηρεσίες παρέχονται υπό τους ακόλουθους όρους:
4 η εξυπηρέτηση γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε
τραπεζοκαθίσματα (τηρουμένων των κατευθυντήριων
οδηγιών του Υπουργείου Υγείας),
4 όπου υπάρχουν μπαρ, δεν δέχονται κοινό προς
εξυπηρέτηση και απαγορεύεται η απευθείας
εξυπηρέτηση του κοινού από το μπαρ,
4 απαγορεύεται η λειτουργία παιδότοπων σε
εσωτερικούς χώρους επιχειρήσεων εστίασης.

Απαγόρευση εκδηλώσεων
g Μαζικές
ή
οποιεσδήποτε
άλλες
εκδηλώσεις,
συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, παρελάσεις, συναυλίες σε
δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, καθώς και υπαίθρια
πανηγύρια και φεστιβάλ.

Από 13 Ιουνίου 2020 στις 06.00 π.μ.
Επιτρέπεται η λειτουργία των εξής:

(τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας
ή/και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ανάλογα με την
περίπτωση)

g Κλειστοί και ανοικτοί χώροι άθλησης, περιλαμβανομένων
υπαίθριων και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων,
γυμναστηρίων, σχολών χορού και άλλων ειδών σχολών,
καθώς και άλλων αθλημάτων (π.χ. πολεμικές τέχνες, κ.λπ.),
άνευ της χρήσης αποδυτηρίων.
g Θεματικά πάρκα (π.χ. luna park) και υδατόπαρκα.
g Καζίνο.

Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας
προσώπου από τους εργαζόμενους στα εξής:
g Εσωτερικούς χώρους ιδιωτικών επιχειρήσεων που
εξυπηρετούν κοινό.
g Γραφεία του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
καθώς και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που
εξυπηρετούν κοινό.
g Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.
g Μέσα μαζικής μεταφοράς, ως εξής: από τους
εργαζόμενους και επιβάτες σε όλα τα λεωφορεία τακτικών
επιβατών με κόμιστρο ανά επιβάτη, καθώς και σε όλα τα
μέσα δημόσιων και/ή ιδιωτικών μεταφορών όπως υπηρεσίες
κλειστών θυρών (shuttle) από/προς τα αεροδρόμια,
τουριστικά λεωφορεία και/ή άλλα λεωφορεία (mini buses).
g Εργοτάξια.
g Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και κέντρα
δερματοστιξίας.
g Επιχειρήσεις εστίασης.
g Παιδότοπους.
g Επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών και καζίνο.
g Βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχαιολογικούς και ιστορικούς
χώρους.
g Κινηματογράφους, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων
ανοιχτού χώρου.
g Οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις/οργανισμούς, με βάση τις
κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
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Σύμφωνα με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19)
Διάταγμα (Αρ. 30) του 2020, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2020, επιπρόσθετα στα προηγούμενα Διατάγματα.

Από 24 Ιουνίου 2020 στις 6 π.μ.
g Επαναλειτουργούν οι παιδότοποι εσωτερικού χώρου
καθώς και οι παιδότοποι σε εσωτερικούς χώρους
επιχειρήσεων εστίασης.
g Eπιτρέπονται οι συναθροίσεις προσώπων σε οικίες και
δημόσιους χώρους που δεν υπερβαίνουν τα 75 άτομα σε
εσωτερικούς χώρους ή τα 150 άτομα σε εξωτερικούς
χώρους.

g

g

Διευκρινίζονται τα εξής:
Για τις συναθροίσεις σε οικίες, στον μέγιστο αριθμό
περιλαμβάνονται και οι μόνιμα διαμένοντες.
Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη μαζική συνάθροιση και
στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο.

g

Ως μαζικές συναθροίσεις νοούνται, μεταξύ άλλων, οι
γάμοι, οι βαφτίσεις, οι συναυλίες, τα φεστιβάλ, οι
ιδιωτικές συνάξεις σε οικίες και οποιαδήποτε άλλη
μορφή μαζικής συνάθροισης.
Νοείται ότι τα παραπάνω ισχύουν τηρουμένων των
κατευθυντήριων οδηγιών ασφάλειας και υγείας του
Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με τη
Ρύθμιση για μέγιστο αριθμό ατόμων σε κοινωνικές
συναθροίσεις σε οικίες και δημόσιους χώρους που
ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας.
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