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Το 70,6% των κρουσμάτων την περίοδο 20 Ιουλίου – 3 Αυγούστου είναι 

εγχώριες λοιμώξεις 

 

Μόλις τα 27 από τα 119 κρούσματα κορωνοϊού που καταγράφηκαν στην Κύπρο 

την περίοδο 20 Ιουλίου μέχρι 3 Αυγούστου 2020 αφορούν άτομα που 

εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου ή είχαν πρόσφατο ταξιδιωτικό ιστορικό 

(ποσοστό 22,7%), 84 είναι εγχώριες λοιμώξεις (ποσοστό 70,6%), και για 8 εξ 

αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί η επιδημιολογική διερεύνηση (ποσοστό 6,7%). 

Από τα 27 θετικά στον ιό άτομα που έχουν επιδημιολογική σύνδεση με ταξίδι 

στο εξωτερικό την πιο πάνω περίοδο, τα 26 είναι Κύπριοι πολίτες ή μόνιμα 

διαμένοντες στη Δημοκρατία και μόλις ένα άτομο που εντοπίστηκε θετικό 

στον ιό είναι ξένος υπήκοος που έφτασε στην Κύπρο για τουρισμό. 

Επίσης, τα 9 από τα 27 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου. 

 

Από τα επίσημα δεδομένα που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, φαίνεται 

ξεκάθαρα ότι η έξαρση των κρουσμάτων που παρατηρείται τις τελευταίες 

εβδομάδες οφείλεται κυρίως σε διασπορά του κορωνοϊού μεταξύ των πολιτών, 

οι οποίοι δεν έχουν ταξιδιωτικό ιστορικό. Αποτελούν, δηλαδή, εγχώριες 

λοιμώξεις, έστω κι αν και ορισμένες από τις αλυσίδες μετάδοσης που έχουν 

εντοπιστεί φαίνεται να είχαν ως αφετηρία τους άτομα με ταξιδιωτικό ιστορικό. 

 

Είναι γεγονός ότι με την επαναλειτουργία των αεροδρομίων και την επανέναρξη 

των πτήσεων από και προς την Κύπρο, όπως συνέβη και στον υπόλοιπο 

κόσμο, άρχισαν εκ νέου να καταγράφονται «εισαγόμενα» κρούσματα και στην 

Κύπρο. 

 

Παρόλα αυτά, στην Κύπρο από την πρώτη στιγμή επαναλειτουργίας των 

αεροδρομίων μας, εφαρμόσαμε τα αυστηρότερα μέτρα σε σχέση με την 

υπόλοιπη ΕΕ, αλλά τον κόσμο γενικά. Η πρακτική της υποχρεωτικής 

προσκόμισης αρνητικού πιστοποιητικού εργαστηριακής εξέτασης κορωνοϊού 
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από επιβάτες των χωρών των Κατηγοριών Β και Γ συνέβαλε τα μέγιστα στον 

περιορισμό των εισαγόμενων λοιμώξεων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το 

παράδειγμα της Κύπρου, η οποία επέβαλε υποχρεωτικό έλεγχο για τον 

κορωνοϊο στους ταξιδιώτες από χώρες οι οποίες ανήκουν στις Κατηγορίες Β και 

Γ, ακολούθησαν στη συνέχεια άλλες χώρες όπως η Αυστρία και η Γερμανία. 

 

Παράλληλα, από την αρχή και θέλοντας να περιορίσουμε στον μέγιστο δυνατό 

βαθμό την εισαγωγή κρουσμάτων στην κοινότητα από τις πύλες εισόδου, 

πραγματοποιούμε στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου δειγματοληπτικούς 

ελέγχους σε επιβάτες από τις χώρες χαμηλού και μεσαίου επιδημιολογικού 

κινδύνου, πρακτική που δεν εφαρμόζει καμία χώρα στην ΕΕ πλην της Ελλάδας. 
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