ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δελτίο Τύπου
Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με νέα περιστατικά της
νόσου COVID-19
Σε ό,τι αφορά στα νέα περιστατικά της νόσου COVID-19, σύμφωνα με τα
δεδομένα από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου
Υγείας, από σύνολο 1,289 εργαστηριακών διαγνώσεων εντοπίστηκαν 5
κρούσματα του ιού SARS-CoV-2.
Αναλυτικά,

τα

σημερινά

κρούσματα

προέκυψαν

από

τα

ακόλουθα

προγράμματα:
•

Από σύνολο 39 δείγματα που λήφθηκαν τη διαδικασία της ιχνηλάτησης
των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, εντοπίστηκαν 3
κρούσματα. Πρόκειται για δύο άτομα από ιχνηλάτηση επαφών
κρουσμάτων από πτήσεις και ένα άτομο από ιχνηλάτηση επαφών
κρούσματος με ταξιδιωτικό ιστορικό.

•

Από σύνολο 279 δείγματα που λήφθηκαν από επαναπατρισθέντες,
εντοπίστηκε 1 κρούσμα. Σημειώνεται ότι έχουν εντοπιστεί οι στενές
επαφές του ατόμου και έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα σχετικά
πρωτόκολλα.

•

Από σύνολο 261 δείγματα από το πρόγραμμα παραπομπών από
Προσωπικούς Ιατρούς και ελέγχου ειδικών ομάδων μέσω των Ιατρείων
Δημόσιας

Υγείας,

εντοπίστηκε

1

κρούσμα.

Πρόκειται

για

επαναπατρισθέντα, ο οποίος είχε υποβληθεί σε εργαστηριακή εξέταση
κατά την άφιξή του και ήταν αρνητικός στον ιό, βρισκόταν σε κατ’ οίκον
περιορισμό, ανέπτυξε συμπτώματα και παραπέμφθηκε από τον
Προσωπικό του Ιατρό στα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας για έλεγχο.
Επιπλέον, διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες διαγνώσεις, χωρίς τον εντοπισμό
κρούσματος:
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•

Από το πρόγραμμα ελέγχου 10,000 εργαζομένων σε κομμωτήρια,
κουρεία, ινστιτούτα αισθητικής, κέντρα δερματοστιξίας και χώρους
εστίασης, ολοκληρώθηκαν 173 εργαστηριακές διαγνώσεις,

•

Από το πρόγραμμα ελέγχου 20,000 μαθητών και προσωπικού σχολικών
μονάδων, είχαμε αποτελέσματα για 55 εργαστηριακές εξετάσεις,

•

Από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων,
ολοκληρώθηκαν 145 εργαστηριακές διαγνώσεις, και

•

Από ιδιωτική πρωτοβουλία, διεκπεραιώθηκαν 337 εργαστηριακές
διαγνώσεις.

Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών
κρουσμάτων ανήλθε στα 980.
Επιπρόσθετα,

μέχρι

σήμερα

το

απόγευμα,

στο

Γενικό

Νοσοκομείο

Αμμοχώστου παραμένουν δύο ασθενείς. Επίσης, στη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας

του

Γενικού

Νοσοκομείου

Λευκωσίας

εξακολουθούν

να

νοσηλεύονται διασωληνωμένοι δύο ασθενείς.
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