Σπάμε την αλυσίδα
μετάδοσης του κορωνοϊού
Σύμφωνα με τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση
της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα (Αρ. 9) και (Αρ. 10) του 2020

Μέχρι τις 13 Απριλίου 2020 ισχύουν τα εξής:

Α

Απαγορεύονται οι αχρείαστες μετακινήσεις,
εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων
1. Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς και για
σκοπούς εργασίας,
2. απόλυτα αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες,
υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής
αυτοδιοίκησης και μετακινήσεις για αγορά ή προμήθεια
αγαθών/υπηρεσιών πρώτης ανάγκης από και προς
επιχειρήσεις/ υπηρεσίες, των οποίων η λειτουργία δεν έχει
ανασταλεί, και εφόσον είναι αδύνατη η παράδοσή τους,
3. επίσκεψη σε ιατρό ή για αιμοδοσία ή μετάβαση σε φαρμακείο,
4. μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η
ηλεκτρονική συναλλαγή,
5. διακίνηση για παροχή βοήθειας σε συγγενικά πρόσωπα και/ή
συμπολίτες μας που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή σε
ομάδες που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή ευρίσκονται σε
αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού
(καραντίνα),
6. συγγενείς α’ και β’ βαθμού που μεταβαίνουν σε τελετές
(κηδείες, γάμους, βαφτίσεις) έως και 10 άτομα,
7. μετακινήσεις για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες
κατοικίδιου ζώου, έως και δύο άτομα, σε περιοχές
γειτνιάζουσες με την κατοικία τους.
8. η μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε
διάσταση η οποία είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη
επικοινωνία και επαφή γονέων και τέκνων,
9. η μετάβαση για εξειδικευμένες θεραπείες για ΑμεΑ ή
πρόσωπα με χρόνιες παθήσεις.
Για τις ανωτέρω μετακινήσεις θα πρέπει όλοι να φέρουν μαζί
τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο με πρόσθετο αποδεικτικό
στοιχείο, όταν αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση και
αναστέλλεται η λειτουργία των ακόλουθων
χώρων

Β
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Γ

Πάρκα,
παιδότοποι,
ανοιχτοί χώροι αθλήσεως,
δημόσιοι χώροι συναθροίσεων, όπως πλατείες, φράγματα,
εκδρομικοί χώροι, παραλίες, μαρίνες.

Επίσης
1. Αναστέλλεται η λειτουργία λαϊκών αγορών, η πλανοδιοπώληση
και τα παζαράκια,
2. αναστέλλονται οι εργασίες σε εργοτάξια (πλην όσων αφορούν
έργα δημόσιας ωφελείας μετά από σχετική άδεια από τον
Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων),
3. απαγορεύεται η προσέλευση πολιτών σε χώρους θρησκευτικής
λατρείας, όπως εκκλησίες, τεμένη και άλλους χώρους
προσευχής, και

4. απαγορεύεται το έθιμο της «λαμπρατζιάς» και διατάσσεται η
άμεση απομάκρυνση της ήδη συγκεντρωμένης ξυλείας ή άλλων
υλικών,
5. αναστέλλεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων λιανικού
εμπορίου με εξαίρεση τα ακόλουθα:
n Επιχειρήσεις και εργαστήρια αναπηρικών και ορθοπεδικών
ειδών.
n Επιχειρήσεις και εργαστήρια ιατρικών και βιομηχανικών αερίων και μηχανημάτων.
n Επιχειρήσεις ιατρικού εξοπλισμού και ιατρικών αναλωσίμων.
n Επιχειρήσεις και εργαστήρια οπτικών.
n Επιχειρήσεις πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας.
n Συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
n Επιχειρήσεις πώλησης ελαστικών.
n Επιχειρήσεις που εμπορεύονται ανταλλακτικά και εξαρτήματα
αυτοκινήτων.
n Επιχειρήσεις εμπορίας και επισκευής ποδηλάτων.
n Καθαριστήρια.
n Επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και
υπηρεσιών μεταφορών (courier).
n Επιχειρήσεις πώλησης και διατροφής ζώων συντροφιάς,
ζωοτροφών ή κτηνιατρικών φαρμάκων.
n Επιχειρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, (υπηρεσίες
πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και
αντικατάστασης κινητών συσκευών).
n Επιχειρήσεις εμπορίας φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και
γεωργικών φαρμάκων, υλικών ή εξοπλισμού.
n Γραφεία τελετών (κηδειών).
n Φυτώρια και ανθοπωλεία.
Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, περιλαμβανομένων και
των ανωτέρω, δύναται να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον. Επίσης, όλες οι
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι οποίες παραμένουν σε
λειτουργία, πρέπει να τηρούν τις πρόνοιες για μη συνωστισμό
εντός των καταστημάτων (ένα άτομο ανά οχτώ τ.μ.).
Συνεχίζεται η λειτουργία των ακόλουθων επιχειρήσεων
λιανικού εμπορίου:
n Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (π.χ.
υπεραγορές, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία,
αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, φρουταγορές, κάβες).
n Φαρμακεία.
n Υπηρεσίες παροχής τροφίμων και ποτών με δυνατότητα κατ’
οίκον διανομής και υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το
παράθυρο (εστιατόρια, καφετέριες, καφενεία, μπαρ).
n Πρατήρια υγρών καυσίμων.
n Περίπτερα και μίνι μάρκετ.
n Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (κλινικά εργαστήρια) που
προβλέπονται στο Διάταγμα (Αρ. 3) του 2020 - Κ.Δ.Π. 101/2020
και οι επιχειρήσεις καθαρισμού οχημάτων (πλυντηρίων
αυτοκινήτων), νοουμένου ότι τηρούνται οι πρόνοιες της
παραγράφου 2(β) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός
Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού
COVID-19 Διατάγματος (Αρ. 6) του 2020 – Κ.Δ.Π. 104/2020.

Πληροφορίες και ανακοινώσεις για τον κορωνοϊό στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

www.pio.gov.cy/coronavirus
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σπάμε την αλυσίδα
μετάδοσης του κορωνοϊού
Σύμφωνα με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση
της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 14) του 2020, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2020,
επιπρόσθετα στα προηγούμενα Διατάγματα

έως και 30 Απριλίου 2020 ισχύουν τα εξής:

Α

Γ

Μετακινήσεις
1. Από τον περιορισμό της χρήσης μία φορά την ημέρα της
κατ’ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Εντύπου Β, εξαιρείται η μετακίνηση για
σκοπούς αδήριτης ανάγκης, π.χ.
n μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε ιατρό
και/ή κτηνίατρο,
n παροχή βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν
ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή που βρίσκονται σε
αυτοπεριορισμό ή σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού,
n μεταφορά οπλίτη από και προς το στρατόπεδο,
n μετάβαση για εξειδικευμένες θεραπείες για άτομα με αναπηρία ή
πρόσωπα με χρόνιες παθήσεις ή διακίνηση ατόμων με αναπηρία
και ατόμων που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού (για τις
τρεις τελευταίες περιπτώσεις, όπου είναι αναγκαίο,
συμπεριλαμβάνεται και ο συνοδός τους).
2. Απαγορεύεται η είσοδος και/ή έξοδος από τα κέντρα
υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησης αιτητών ασύλου
οποιουδήποτε προσώπου, πλην της εισόδου των
νεοεισερχομένων αιτητών ασύλου.
Νοείται ότι επιτρέπεται η είσοδος και/ή έξοδος από τα εν
λόγω κέντρα για τους εργαζόμενους και η κατ΄ εξαίρεση
είσοδος και/ή έξοδος για ανθρωπιστικούς και/ή ιατρικούς
λόγους κατόπιν σχετικής άδειας του Υπουργού Εσωτερικών.

Β

Ωράριο λειτουργίας φαρμακείων,
υπεραγορών, επιχειρήσεων
Τα φαρμακεία και υπεραγορές εξυπηρετούν κατά τις
καθημερινές ημέρες, το Σάββατο και τις Κυριακές (όπου
ισχύει) από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους έως τις
10.00 π.μ. αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα:
n Τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων
όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο
Δελτίο Τύπου ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2020, ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση του,
n εξήντα ετών και άνω, και
n με αναπηρίες.
Όσες επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων δεν έχει
ανασταλεί και δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση, δύνανται να
επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους, ώστε να μην
παρατηρείται συνωστισμός και συναθροίσεις πολλών
προσώπων (νοουμένου ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα
των εργαζομένων βάσει των σχετικών νομοθεσιών, καθώς και
συλλογικών συμβάσεων, όπου ισχύουν).
Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τις εργασίες τους
διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες
εργασίες κεκλεισμένων των θυρών που δεν άπτονται της
εξυπηρέτησης κοινού, με την τήρηση όλων των κανόνων
υγιεινής.

Απαγόρευση εκδηλώσεων
Απαγορεύονται οι μαζικές ή οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις,
συγκεντρώσεις, παρελάσεις, συναυλίες σε δημόσιους και
ιδιωτικούς χώρους, καθώς και η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών και
άλλων αγώνων.

Πληροφορίες και ανακοινώσεις για τον κορωνοϊό στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

www.pio.gov.cy/coronavirus
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

