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Δελτίο Τύπου
Τι προνοείται για επιβάτες προερχόμενους από τις χώρες της κάθε
Κατηγορίας
Στο πλαίσιο της στρατηγικής που εφαρμόζει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση
και τη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού και στοχεύοντας στη διαφύλαξη
της Δημόσιας Υγείας και τον περιορισμό της εισαγωγής περιστατικών COVID19 από τις πύλες εισόδου, το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει από τον Μάιο
κατηγοριοποίηση χωρών σύμφωνα με την εκτίμηση του επιδημιολογικού τους
κινδύνου.
Συγκεκριμένα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τρίτες χώρες,
σύμφωνα και με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ταξινομούνται σε
τρεις Κατηγορίες (χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου), με τη λίστα να
επικαιροποιείται σε τακτική βάση. Ανάλογα με την Κατηγορία, οι επιβάτες
οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένα μέτρα, όπως πιο κάτω.
Για επιβάτες προερχόμενους από τις χώρες της Κατηγορίας Α, δεν απαιτείται
η προσκόμιση πιστοποιητικού εργαστηριακού ελέγχου COVID-19, αλλά
ούτε και αυτοπεριορισμός. Οι επιβάτες δύναται να υποβληθούν σε
εργαστηριακή εξέταση κατά την άφιξή τους στο πλαίσιο δειγματοληπτικών
ελέγχων που πραγματοποιεί το Υπουργείο Υγείας στα Αεροδρόμια Λάρνακας
και Πάφου. Σε αυτή την περίπτωση, οφείλουν να παραμείνουν σε
αυτοπεριορισμό μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος.
Σε ό,τι αφορά στους επιβάτες που αφικνούνται από τις χώρες της Κατηγορίας
Β, απαιτείται να έχουν προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο το αργότερο 72
ώρες προ της αναχώρησης και να προσκομίσουν Πιστοποιητικό, που να
αποδεικνύει αρνητική εξέταση PCR για τον ιό.
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Μεταξύ άλλων, οι Κύπριοι πολίτες και οι μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία
που φτάνουν από τις χώρες της Κατηγορίας Β, έχουν την επιλογή να
πραγματοποιήσουν τη μοριακή εξέταση κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο.
Το κόστος της εργαστηριακής εξέτασης στο αεροδρόμιο ανέρχεται στα €60 και
καλύπτεται από τους ίδιους τους επιβάτες. Τονίζεται ότι τα άτομα αυτά
οφείλουν να παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό μέχρι την έκδοση του
αποτελέσματος.
Σημειώνεται ότι και οι επιβάτες από χώρες της Κατηγορίας Β δύνανται να
υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση στο πλαίσιο του δειγματοληπτικού
ελέγχου που πραγματοποιεί το Υπουργείο Υγείας στα Αεροδρόμια.
Τέλος, από τις χώρες που περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Γ, και σύμφωνα
με το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας (Αρ. 30), επιτρέπεται η είσοδος στη
Δημοκρατία μόνο σε καθορισμένες κατηγορίες πολιτών, που μπορούν να
επιλέξουν να υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο για την νόσο COVID-19 κατά
την άφιξή τους στην Κύπρο ή να έχουν μαζί τους πιστοποιητικό RT-PCR
COVID-19 με αρνητικό αποτέλεσμα το αργότερο 72 ώρες προ της
αναχώρησης. Τονίζεται ότι τα άτομα αυτά θα πρέπει να παραμείνουν
αυστηρά σε καθεστώς αυτοπεριορισμού για 14 ημέρες.
Για τα παιδιά ηλικίας 12 ετών και κάτω, ανεξάρτητα από την Κατηγορία στην
οποία εμπίπτει η χώρα προέλευσής τους, δεν απαιτείται η διενέργεια
εργαστηριακής εξέτασης στα Αεροδρόμια της Κύπρου, ούτε η προσκόμιση
πιστοποιητικού αρνητικού τεστ από τη χώρα προέλευσής τους.
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