
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Δελτίο Τύπου 

 

Υπ. Υγείας: Ζητώ και πάλιν την κατανόηση και τη συνεργασία των 

πολιτών – Οφείλουμε να παραμείνουμε σε εγρήγορση 

 

Γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου 

 

Tα ευρήματα από το πρόγραμμα των επιπλέον 3 χιλιάδων διαγνωστικών τεστ 

που ολοκληρώθηκε χθες, επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις για διασπορά του ιού 

στην κοινότητα. Η εξέλιξη αυτή μας ανησυχεί ιδιαίτερα γιατί εάν οι εστίες 

επιμόλυνσης αφεθούν ανεξέλεγκτες, τότε η εξάπλωση του ιού μπορεί να πάρει 

επικίνδυνες διαστάσεις.  

 

Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης ότι οι πλείστοι φορείς του ιού είναι άτομα 

νεαρής ηλικίας και δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Το γεγονός αυτό επιτείνει 

τις ανησυχίες μας επειδή αυξάνει τον κίνδυνο της μετάδοσης του ιού, εξαιτίας 

του γεγονότος ότι άτομα με αυτό το προφίλ έχουν μεγαλύτερη κοινωνική 

δραστηριότητα και διασπείρουν τον ιό, εν αγνοία τους, σε περισσότερα άτομα 

και σε μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση, στοιχείο που δυσχεραίνει την 

ιχνηλάτηση.   

 

Ενόψει των πιο πάνω αρχίζουμε από σήμερα ακόμη 10,000 διαγνωστικές 

εξετάσεις σε όλες τις πόλεις σε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε με 

περισσότερη λεπτομέρεια το εύρος και τις περιοχές της αναζωπύρωσης του 

ιού. Τα νέα αυτά δειγματοληπτικά τεστ θα μας βοηθήσουν επίσης να 

εντοπίσουμε ασυμπτωματικούς φορείς και θα μας δώσουν τα εργαλεία για τους 

περαιτέρω χειρισμούς. Ως εκ τούτου, το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό 

για τις περαιτέρω αποφάσεις που θα δρομολογήσουμε, προκειμένου να 

διαφυλάξουμε τη Δημόσια Υγεία, την οποία με συλλογική προσπάθεια 

καταφέραμε να προστατεύσουμε.  
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Επιθυμώ για μια ακόμη φορά να απευθύνω έκκληση προς όλους τους πολίτες 

όπως ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που καθορίζονται στα υγειονομικά 

πρωτόκολλα. Πρώτη γραμμή άμυνας θα πρέπει να είναι η κοινωνική 

αποστασιοποίηση, ο περιορισμός των συναναστροφών μας στον βαθμό που 

είναι δυνατόν, ιδιαίτερα σε χώρους όπου παρατηρείται συνάθροιση μεγάλου 

αριθμού ατόμων. Σημαντική είναι, επίσης, η τήρηση των μέτρων ατομικής 

προστασίας, η χρήση της μάσκας προσώπου όπου προβλέπεται και η συχνή 

και επιμελής πλύση των χεριών.  

 

Θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και 

η επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Ωστόσο, τα τελευταία απανωτά κρούσματα είναι ένδειξη της αναζωπύρωσης 

του ιού, την οποία θα πρέπει να ανακόψουμε έγκαιρα.  

 

Από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, προτού ο ιός κτυπήσει την πόρτα της 

Κύπρου, επιλέξαμε τη δύσκολη οδό και μαζί τα καταφέραμε να είμαστε εκ των 

λίγων χωρών παγκόσμια που αντιμετωπίσαμε την πανδημία με υποδειγματικό 

τρόπο. Έχουμε κερδίσει τη μάχη αλλά ο πόλεμος μαίνεται και μέχρι να βρεθεί 

το εμβόλιο οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση.  

 

Ζητώ και πάλιν την συνεργασία και την κατανόηση των πολιτών. Στηρίζομαι 

στην υπευθυνότητα του κάθε ενός ξεχωριστά και βασίζομαι στην ευσυνειδησία 

της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας μας. Κατανοώ την κόπωση, 

αφουγκράζομαι τη δυσφορία και αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται στην καθημερινότητα όλων. Πρώτιστη μας έγνοια είναι η 

δημόσια υγεία. Αυτή η προσπάθεια είναι μαραθώνιος και είμαι βέβαιος ότι ο 

λαός μας διαθέτει τα απαραίτητα αποθέματα υπομονής και επιμονής για να 

φθάσει στο τέρμα. 

 

_________________ 

Υπουργείο Υγείας 

5 Αυγούστου 2020 


