ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
Υπουργείου Εξωτερικών για την Πανδημία Κορωνοϊού COVID-19,
ημερομηνίας 16/3/2020
(με ισχύ από ώρα 18:00 της 16/3/2020)
Σύσταση προς Κύπριους πολίτες:
Αποφεύγετε εντελώς να ταξιδεύετε στο εξωτερικό, εκτός αν είναι απόλυτη ανάγκη.
Περίοδος ισχύος παρούσας οδηγίας:
Από 16/3/2020, 18:00 ώρα Κύπρου (GMT+2), μέχρι και την 30/4/2020.
Υπό το φως της συνεχιζόμενης εξάπλωσης ανά το παγκόσμιο του κορωνοϊού COVID-19
και της κήρυξής του από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε πανδημία, το Υπουργείο
Εξωτερικών καλεί τους Κύπριους πολίτες να αποφεύγουν εντελώς να ταξιδεύουν στο
εξωτερικό, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου κρίνεται απολύτως αναγκαίο.
Οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που βρίσκονται προσωρινά ή διαμένουν εκτός
Κύπρου, προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να παρακολουθούν τα τοπικά και
διεθνή μέσα ενημέρωσης για τις εξελίξεις όσον αφορά τον COVID-19, να ακολουθούν τις
σχετικές οδηγίες των αρχών της χώρας, να λαμβάνουν τα ατομικά μέτρα προστασίας και
να ενημερώνουν τις κατά τόπους διαπιστευμένες Διπλωματικές Αποστολές της
Δημοκρατίας για την εκεί παραμονή τους.
Οι Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται ή προτίθενται να ταξιδεύσουν για οποιοδήποτε
εξαιρετικό λόγο στο εξωτερικό ενθαρρύνονται όπως επισκεφθούν την ιστοσελίδα
www.oikade.gov.cy για εγγραφή στο σύστημα εθελοντικής εγγραφής στοιχείων κυπρίων
πολιτών ΟΙΚΑΔΕ.
Σχετικές ανακοινώσεις, δελτία τύπου, πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες που έχουν
εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας, καθώς και από άλλα συναρμόδια Υπουργεία και
Υπηρεσίες της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων διευκρινιστικών οδηγιών του
Υπουργείου Εσωτερικών για αποδεικτικά έγγραφα εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία,
είναι διαθέσιμα στην ειδική ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, στη
διεύθυνση https://www.pio.gov.cy/coronavirus/ .
Σημειώνεται επίσης ότι, από ώρα 18:00 της 16/3/2020 και μέχρι 30/4/2020, θα επιτρέπεται
η είσοδος στην Κύπρο μόνο σε άτομα που εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες, τα οποία
κατά την άφιξη τους θα προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση εξέτασης για τον κορωνοϊό, όχι
παλαιότερη των 4 ημερών, από πιστοποιημένα ιατρικά κέντρα της χώρας προέλευσης
τους:
➢
➢
➢
➢

Κύπριοι πολίτες
Νόμιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται στη Δημοκρατία.
Υπήκοοι χωρών που ευρίσκονται σε εντεταλμένη διπλωματική υπηρεσία ή
αποστολή, δυνάμει διμερών ή διεθνών συμβάσεων.

➢ Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν σε εκπαιδευτικά
ιδρύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
➢ Μεμονωμένες περιπτώσεις Ευρωπαίων υπηκόων ή υπηκόων από τρίτες χώρες για
αναπόφευκτες επαγγελματικές υποχρεώσεις, νοουμένου ότι έχει εξασφαλιστεί
σχετική άδεια από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο.
Όλα τα άτομα που καταφθάνουν από το εξωτερικό, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης
τους, θα τίθενται υποχρεωτικά υπό περιορισμό (καραντίνα) για 14 μέρες, σε χώρους
φιλοξενίας που θα καθορίζει η Κυπριακή Δημοκρατία.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι Κύπριοι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα
κάτωθι τηλέφωνα:
➢ Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό:
Με τις κατά τόπους Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας για παροχή προξενικής
αρωγής. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Διπλωματικών Αποστολών της Δημοκρατίας
στο εξωτερικό είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών
www.mfa.gov.cy και συγκεκριμένα στον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa50_gr/mfa50_gr?OpenDocument
➢ Τμήμα Προξενικών Υποθέσεων του ΥΠΕΞ:
+35 7 22651113 (08:30 – 15:00, Δευτέρα - Παρασκευή)
➢ Λειτουργός Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ):
+35 7 99660129 (μόνο σε περιπτώσεις εκτός ωρών εργασίας*)
➢ Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ:
+35 7 22801000 (24/7)
* Η τηλεφωνική γραμμή του Λειτουργού Υπηρεσίας είναι διαθέσιμη εκτός ωρών γραφείου
και αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών. Για
ερωτήσεις που δεν είναι επείγουσας φύσεως, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, κατά τις συνήθεις ώρες εργασίας μέσω του κεντρικού
τηλ +357 22-651000

