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Δελτίο Τύπου 

 

Εξακολουθεί να είναι αυξημένος ο κίνδυνος διασποράς του ιού σε 

χώρους και εκδηλώσεις μαζικής συγκέντρωσης 

 

Παρά την καλή επιδημιολογική εικόνα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες 

στην Κύπρο, έχουμε υποχρέωση όλοι, Πολιτεία και κοινωνία, να συνεχίσουμε 

να λειτουργούμε υπεύθυνα και σοβαρά, εφαρμόζοντας ευλαβικά τα μέτρα και 

τα πρωτόκολλα προστασίας από τον κορωνοϊό. Η προσπάθεια όλων μας θα 

πρέπει να επικεντρώνεται στην αποτροπή πιθανής οπισθοδρόμησης και τη 

διατήρηση των καλών επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία που καταγράφονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας και το ECDC, μεγάλος αριθμός νέων περιστατικών COVID-19 

εντοπίζονται σε χώρους και εκδηλώσεις μεγάλων συναθροίσεων, όπως μπαρ, 

χώρους εστίασης, γάμους, συναυλίες, κτλ. Στο πλαίσιο αυτό και για να 

αποφευχθεί νέα έξαρση κρουσμάτων, απευθύνεται ιδιαίτερη έκκληση προς 

όλους τους πολίτες όπως τηρούν τα πρωτόκολλα και τα μέτρα κοινωνικής 

αποστασιοποίησης και ατομικής υγιεινής, όταν παρευρίσκονται σε χώρους 

μαζικής συνάθροισης ή σε κοινωνικές εκδηλώσεις. 

 

Παράλληλα, είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών 

που ισχύουν για κάθε χώρο/εκδήλωση από τους υπεύθυνους 

υποστατικών/επιχειρήσεων και τους διοργανωτές εκδηλώσεων, παραμένοντας 

το ίδιο συνεπείς και υπεύθυνοι όπως υπήρξαν όλο το προηγούμενο διάστημα. 

 

Όπως έχει κατ’ επανάληψη επισημανθεί, οι χώροι και οι εκδηλώσεις όπου 

συναθροίζεται μεγάλος αριθμός ατόμων ενέχουν αυξημένο κίνδυνο για 

μετάδοση του ιού, και δυσχεραίνουν το έργο της ιχνηλάτησης σε περίπτωση 

εντοπισμού κρούσματος σε αυτές. Παραδείγματα άλλων χωρών, όπως η 

Ελλάδα και το Ισραήλ, όπου εντοπίστηκε αυξημένος αριθμός κρουσμάτων μετά 
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από μαζικές συγκεντρώσεις, αναγκάζοντας τις Αρχές να επαναφέρουν αυστηρά 

περιοριστικά μέτρα και lockdown, μάς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και 

επιβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, συνεχή εγρήγορση και υπευθυνότητα από 

όλους μας. 

 

Όπως διαπιστώνεται από τις Υπηρεσίες που εποπτεύουν την εφαρμογή των 

Διαταγμάτων και των μέτρων, η πλειοψηφία των πολιτών και των επιχειρήσεων 

συμμορφώνεται και τηρεί τα μέτρα. Με στόχο την αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή των μέτρων και την επιπλέον εντατικοποίηση των καθημερινών 

ελέγχων, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, θα πραγματοποιηθεί 

συνάντηση της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης με Λειτουργούς του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, της Αστυνομίας και του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την οποία 

θα συζητηθούν τρόποι για την πιο ουσιαστική εποπτεία της εφαρμογής των 

Διαταγμάτων και των μέτρων σε ισχύ. 

 

Ωστόσο, και δεδομένου ότι η επιβολή προστίμων σε άτομα και επιχειρήσεις δεν 

είναι βασική επιδίωξη των αρμοδίων, είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες να 

κατανοήσουμε ότι η Κύπρος αποτελεί υπόδειγμα για χώρες διεθνώς λόγω της 

συνεργασίας και της πειθαρχίας που έδειξαν όλοι οι πολίτες. Ο δρόμος 

εξακολουθεί να είναι μακρύς και η προσήλωση όλων πρέπει να είναι διαρκής 

έως ότου εξασφαλιστεί η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.  
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