
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Δελτίο Τύπου 

 

Οδηγίες και μέτρα προφύλαξης από τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) 

στους χώρους παροχής υγείας 

 

Στο πλαίσιο των ενεργειών που εφαρμόζονται για την προστασία των πολιτών 

από την πανδημία του ιού SARS-CoV-2 και, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων 

του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών, το Υπουργείο Υγείας 

επισημαίνει τα πιο κάτω μέτρα προφύλαξης που πρέπει να τηρούνται στα 

νοσηλευτήρια από τους ασθενείς, τους επισκέπτες και το προσωπικό. 

 

1. Έλεγχος στις εισόδους των νοσηλευτηρίων 

1.1. Η διεύθυνση του νοσηλευτηρίου θα πρέπει να τηρεί μητρώο καταγραφής 

των ασθενών / επισκεπτών / συνοδών, όπου να καταγράφονται πιθανά 

συμπτώματα, η θερμομέτρηση των ατόμων και τα στοιχεία του ιατρού/ασθενή 

που πρόκειται να επισκεφτεί. 

1.2. Τα επισκεπτήρια θα πρέπει να περιορίζονται στα άκρως αναγκαία και με 

περιορισμένο αριθμό και  θα μπορούν να εισέρχονται στα νοσηλευτήρια μόνο 

με ειδική άδεια από τη διεύθυνση του νοσηλευτηρίου, και  κατόπιν διευθέτησης 

ραντεβού.  

1.3. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ανακοινωθούν από τη διεύθυνση έκαστου 

νοσηλευτηρίου ο Λειτουργός και τα τηλέφωνα επικοινωνίας για τη διευθέτηση 

των ραντεβού. 

1.4. Νοείται ότι αυτές οι οδηγίες θα προσαρμοστούν σε κάθε νοσηλευτήριο 

ξεχωριστά λόγω της διαφορετικής πολιτικής και λειτουργικότητας που έχει το 

καθένα από αυτά. 

1.5. Πριν την είσοδό τους στο σημείο διαλογής, οι επισκέπτες/συνοδοί 

ελέγχονται για πιθανά συμπτώματα λοίμωξης ανώτερου αναπνευστικού 

(πυρετό, δεκατική πυρετική κίνηση, βήχα, φαρυγγαλγία, ρινική καταρροή). Στην 

περίπτωση θετικών απαντήσεων δεν θα επιτρέπεται η είσοδός τους στον χώρο 

υπηρεσιών υγείας. Η διαδικασία διαλογής των επισκεπτών πρέπει να είναι 
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ιδιαίτερα σχολαστική στις περιπτώσεις που αφορούν σε νοσηλευόμενους 

υψηλού κινδύνου (π.χ ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς). 

1.6. Πριν την είσοδό των ασθενών/ επισκεπτών/ συνοδών στα νοσηλευτήρια, 

θα τηρείται θερμομέτρηση. 

1.7.  Κατά την είσοδο των ασθενών / επισκεπτών / συνοδών στα νοσηλευτήρια, 

θα πρέπει να γίνεται χρήση απλής χειρουργικής μάσκας και αντισηπτικού. 

1.8. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η παραμονή συνοδών μαζί με ασθενείς 

κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους (π.χ. για ανήλικα παιδιά), τότε θα πρέπει 

να τηρούνται τα μέτρα προσωπικής υγιεινής και προφύλαξης και κοινωνικής 

αποστασιοποίησης. Οι συνοδοί πρέπει να παραμένουν αυστηρά μόνο στον 

θάλαμο του ασθενούς και να μην παρευρίσκονται σε χειρισμούς με κίνδυνο 

πρόκλησης αερολύματος ή κατά τη λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο. 

Ανάλογα με την περίπτωση προτείνεται και η εφαρμογή του κατάλληλου 

εξοπλισμού ατομικής προστασίας 

1.9. Η ρύθμιση στις εισόδους θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να αποφεύγεται 

ο συνωστισμός στους χώρους εντός των νοσηλευτηρίων. 

 

2. Σε όλες τις εισόδους των νοσηλευτηρίων, κοντά σε ανελκυστήρες και σε 

χώρους υγιεινής να υπάρχουν αντισηπτικά. 

 

3. Οι ασθενείς / επισκέπτες / συνοδοί οφείλουν να τηρούν τα μέτρα 

κοινωνικής αποστασιοποίησης, να εφαρμόζουν αυστηρή υγιεινή των 

χεριών και να φέρουν απλή χειρουργική μάσκα προσώπου καθ’ όλη την 

διάρκεια της παραμονής στους χώρους των νοσηλευτηρίων.  

 

4. Χρήση Ατομικού Προστατευτικού Εξοπλισμού από όλο το προσωπικό του 

νοσηλευτηρίου. 

 

5. Στις εισόδους και σε χώρους υποδοχής να αναρτηθούν πληροφορίες για 

μέτρα προσωπικής προστασίας. 
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6. Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν 

από το Υπουργείο Υγείας και απορρέουν από τα ισχύοντα Διατάγματα και τα 

πρωτόκολλα. Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press.html. 

 

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι πολίτες που επισκέπτονται τα νοσηλευτήρια είτε 

για λόγους υγείας είτε ως συνοδοί ασθενών οφείλουν να τηρούν τα μέτρα 

ατομικής αυτοπροστασίας που απορρέουν από τα σχετικά πρωτόκολλα. 

 

_________________ 

Υπουργείο Υγείας 

5 Αυγούστου 2020 
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