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Δελτίο Τύπου
Μόνο αν συνεχίζουμε να λαμβάνουμε τα μέτρα αυτοπροστασίας θα
περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού, διαμηνύει ο Υπουργός Υγείας κ.
Κωνσταντίνος Ιωάννου
Είναι κατανοητά τα προβλήματα που έχουν προκληθεί σε κόσμο και
επιχειρήσεις λόγω των περιορισμών που εξακολουθούν να ισχύουν, ωστόσο
πρόκειται για ζήτημα Δημόσιας Υγείας και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις
χαλαρώσεις, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου.
Μιλώντας στο περιθώριο του μνημόσυνου των πεσόντων κατά την τουρκική
εισβολή του 1974, στην Λάρνακα, κληθείς να πει εάν τροποποιείται η πολιτική
της Κύπρου σε ό,τι αφορά στα κρούσματα της πανδημίας, τα οποία είναι ως
επί τω πλείστω εισαγόμενα τις τελευταίες μέρες, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε
ότι «προς το παρόν δεν βλέπουμε κάποιο λόγο να αλλάξουμε κάτι στην
πολιτική μας. Υπάρχει μια αύξηση παγκόσμια στα κρούσματα και μια
αναζωπύρωση σε διάφορες χώρες. Εμείς προς το παρόν φαίνεται ότι πάμε
πολύ καλά. Αναμέναμε μια αύξηση των κρουσμάτων με το άνοιγμα των
αεροδρομίων. Γίνονται έλεγχοι στο αεροδρόμιο και για αυτό επιβεβαιώνονται
τα κρούσματα λόγω των αυξημένων ελέγχων. Με απόφαση του Υπουργείου
πριν τρεις μέρες έχουμε διπλασιάσει τους δειγματοληπτικούς ελέγχους στα
αεροδρόμια, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε όσο το δυνατό περισσότερους
θετικούς για να απομονώνονται. Με τα μέτρα που λαμβάνουμε θεωρώ ότι
είμαστε σε καλό δρόμο».
Συνεχίζοντας δήλωσε χαρακτηριστικά πως είναι πολύ σημαντικό όλοι να
συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα αυτοπροστασίας. «Μόνο έτσι μπορούμε να
περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Ο ιός εξακολουθεί να υπάρχει, δεν έχουμε
ξεμπερδέψει με τον ιό όσο πολλοί νομίζουν κι αν δεν λαμβάνουμε τα μέτρα
αυτοπροστασίας, τότε μπορεί να υπάρξει στο μέλλον πρόβλημα», τόνισε.
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Ερωτηθείς εάν τα οδοφράγματα θα ανοίξουν όλα, ο κ. Ιωάννου διευκρίνισε ότι
δεν έχει παρθεί τελική απόφαση ακόμα, επισημαίνοντας ότι «στα οδοφράγματα
γίνονται έλεγχοι. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι με τους αιτητές ασύλου που
περνούν από διάφορα σημεία της Πράσινης Γραμμής, εντοπίζονται, και
τελευταία είχαμε κάποια κρούσματα. Το θετικό είναι ότι εδώ και 2 μήνες
περίπου, έχουμε περάσει απόφαση στο Υπουργικό Συμβούλιο όπως όσοι
περνούν από την Πράσινη Γραμμή, πριν εισαχθούν στα κέντρα φιλοξενίας
γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος για να περιορίσουμε τη διασπορά».
Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι τις τελευταίες μέρες εντοπίζουμε
κρούσματα που έχουν προσκομίσει αρνητικό αποτέλεσμα από τη χώρα
προέλευσής τους και στη συνέχεια από ιδιωτικό έλεγχο εντοπίζονται θετικοί
στον ιό, και σε ερώτηση εάν προκαλεί προβληματισμό για την εγκυρότητα των
τεστ που προσκομίζουν, ο κ. Υπουργός ξεκαθάρισε ότι αυτό συμβαίνει με τα
τεστ που διενεργούνται σε χώρες του εξωτερικού και για αυτό έχουμε ζητήσει
να γίνει επαλήθευση των εργαστηρίων αυτών. Διευκρίνισε επίσης ότι αυτό δεν
έχει συμβεί με εργαστήριο στην Κύπρο, εξηγώντας ότι αρκετές φορές συμβαίνει
ένα άτομο να είναι αρνητικό στον ιό και σε επαναληπτική εξέταση να είναι
θετικός μετά από κάποιες μέρες. Αυτό, εξήγησε, οφείλεται στο γεγονός ότι και
ο ιός χρειάζεται κάποιες μέρες για να εκδηλωθεί και να εντοπίζεται στην
εργαστηριακή εξέταση.
Απαντώντας σε ερώτηση εάν υπάρχει προβληματισμός για την επιδημιολογική
εικόνα της Ελλάδας, με την αύξηση των κρουσμάτων και την επαναφορά
μέτρων όπως η χρήση μάσκας στις υπεραγορές, ο κ. Ιωάννου υπογράμμισε ότι
στην Κύπρο αυτή η πρακτική δεν έχει σταματήσει. «Σε κάποια μέτρα εμείς
εξακολουθούμε να είμαστε αυστηροί, όπως είναι ο περιορισμός των ατόμων σε
συναθροίσεις, η απαγόρευση των πανηγυριών, υποχρεωτική χρήση στις
υπεραγορές και σε χώρους εστίασης», επεσήμανε.
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Τέλος, ερωτηθείς εάν πρέπει να αναμένονται περισσότερες χαλαρώσεις, ο
Υπουργός Υγείας τόνισε ότι «τα πάντα αξιολογούνται και προχωρούμε.
Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει σε επιχειρήσεις και σε
κόσμο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι θέμα Δημόσιας Υγείας, ο ιός έχει
επιφέρει προβλήματα σε όλους μας και μέχρι την εξεύρεση εμβολίου, κάποιοι
περιορισμοί θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν».
Σημείωσε δε ότι η εικόνα στην Ελλάδα μάς ανησυχεί και για αυτό
παρακολουθείται από την ομάδα των ειδικών και ανάλογα με τις συστάσεις
τους, λαμβάνονται και οι απαραίτητες αποφάσεις σε σχέση με την
κατηγοριοποίηση των χωρών.
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