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Δελτίο Τύπου
Καμία οριστική απόφαση σε ό,τι αφορά στη διεξαγωγή μαζικών ή/και
κοινωνικών εκδηλώσεων χωρίς περιορισμούς
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων, η διοργάνωση
μαζικών ή/και κοινωνικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού
ατόμων εμπερικλείουν, στο παρόν στάδιο, εξαιρετικά αυξημένο κίνδυνο
μετάδοσης του ιού στην κοινότητα. Συνεπώς, η πραγματοποίηση τέτοιων
εκδηλώσεων απαγορεύεται, ειδικά εάν αυτές αφορούν συναυλίες, πανηγύρια
και φεστιβάλ, όπου συγχρωτίζονται πολλά άτομα και η τήρηση των μέτρων
υγιεινής και αποστασιοποίησης είναι αδύνατη.
Βάσει των εισηγήσεων του ECDC και του ΠΟΥ, η ενδεχόμενη εμφάνιση
κρουσμάτων σε μεγάλες ανοικτές εκδηλώσεις δυσχεραίνει ιδιαίτερα τη
διαδικασία ιχνηλάτησης, αλλά και τον έλεγχο της διασποράς του ιού. Κάνουν
επίσης λόγο για μεγάλο ρίσκο εκτροχιασμού της κατάστασης σε χώρες με
αρκετά καλή επιδημιολογική εικόνα, όπως η Κύπρος, δεδομένου ότι για την
ώρα δεν υπάρχει εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19, αλλά ούτε και
φαρμακευτική θεραπεία για την πρόληψή της.
Αναφορικά με τον σχεδιασμό της στρατηγικής για σταδιακή άρση των
απαγορεύσεων, η Κύπρος ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες του ECDC και
του ΠΟΥ. Σε ό,τι αφορά στη διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως συναυλίες,
φεστιβάλ, πανηγύρια, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων, αλλά και
γάμων ή και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων, χωρίς κανέναν περιορισμό ως
προς τους προσκεκλημένους, δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση
σχετικά με την ημερομηνία που αυτά θα επιτραπούν. Όπως συστήνουν και
τα αρμόδια διεθνή και ευρωπαϊκά Σώματα, το ενδεχόμενο άρσης των
περιορισμών σε μαζικές και κοινωνικές εκδηλώσεις θα πρέπει να εξεταστεί
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μετά τον Σεπτέμβριο και πάντοτε υπό αυστηρές προϋποθέσεις και
υγειονομικά πρωτόκολλα.
Ως εκ τούτου, προτρέπονται οι διοργανωτές εκδηλώσεων να μην
προγραμματίζουν τη διεξαγωγή τέτοιου είδους εκδηλώσεων από την 1η
Σεπτεμβρίου, καθώς δεν έχει ληφθεί σχετικά τελική απόφαση και η μη τήρηση
των Διαταγμάτων αποτελεί παραβίαση.
Το γεγονός ότι η Κύπρος διατηρεί θετικούς επιδημιολογικούς δείκτες και η
κατάσταση στη χώρα μας είναι ελεγχόμενη και δεν παρατηρούνται τα
πισωγυρίσματα που έχουν άλλες χώρες, οφείλεται στο ότι ακολούθησε εξ
αρχής τις συστάσεις των αρμόδιων Οργανισμών και προχώρησε σε
στοχευμένη και αργή άρση των περιοριστικών μέτρων. Για να έχουν αντίκρισμα
οι θυσίες όλων και να διατηρηθεί η καλή επιδημιολογική, έχουμε όλοι ατομική
και συλλογική ευθύνη και οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε με σοβαρότητα,
τηρώντας τους κανόνες.
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