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Διαδικασία που θα ακολουθείται για τους επαναπατρισθέντες 

 

Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης των επιδημιολογικών δεδομένων από 

τη Συμβουλευτική Επιδημιολογική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, και στη 

βάση των ευνοϊκών συνθηκών που καταγράφονται στην Κύπρο τις τελευταίες 

μέρες, έγινε την περασμένη εβδομάδα εισήγηση προς την Κυβέρνηση για άρση 

της υποχρεωτικής κρατικής καραντίνας για επαναπατρισθέντες, την οποία 

υιοθέτησε το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 22 Μαΐου 2020. 

 

Η απόφαση αυτή λήφθηκε στο πλαίσιο και του γεγονότος ότι εκτός από τα 

άτομα που εντοπίστηκαν θετικά μετά από εξέταση στην οποία υποβλήθηκαν 

στο σημείο εισόδου κατά την άφιξή τους, από τις 7,500 άτομα που 

επαναπατρίστηκαν μέχρι στιγμής, μόνο δύο περιστατικά εκδήλωσαν 

συμπτώματα κατά τη διάρκεια της καραντίνας και βρέθηκαν θετικά στον ιό. 

 

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα αρκετών προσώπων για να τηρηθούν 

οι πρόνοιες του Διατάγματος που ίσχυε κατά την άφιξή τους, αλλά και την 

προφύλαξη τόσο των ιδίων, όσο και των οικείων τους, το Υπουργείο Υγείας, σε 

συνεννόηση με το Υπουργείο Μεταφορών και το Υφυπουργείο Τουρισμού, 

αποφάσισε όπως στα άτομα που έφτασαν στην χώρα στο πλαίσιο του 

προηγούμενου Διατάγματος, και σήμερα θα έπρεπε να αποχωρήσουν από την 

υποχρεωτική καραντίνα, θα δοθεί η επιλογή να παραμένουν για να 

ολοκληρώσουν τις 14 μέρες καραντίνας σε ξενοδοχεία που καθόρισε το 

Υφυπουργείο Τουρισμού, εάν το επιθυμούν. Σε αντίθετη περίπτωση, όσα 

άτομα το επιθυμούν και έχουν τις κατάλληλες συνθήκες στο σπίτι τους για 

απομόνωση, θα πρέπει να παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την 

ολοκλήρωση των 14 ημερών από την άφιξή τους στην Κύπρο. 
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Σε σχέση με τους αφιχθέντες από σήμερα και μέχρι τις 8 Ιουνίου, τα άτομα αυτά 

θα συνεχίσουν να υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση κατά την άφιξή τους, 

και θα μεταφέρονται σε ξενοδοχείο που θα υποδεικνύει το κράτος μέχρι την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος. Στη συνέχεια, εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, 

τα άτομα θα έχουν την επιλογή είτε να μεταφερθούν για περιορισμό στο Eden 

Resort, Wellness, Rehabilitation Centre, είτε να παραμείνουν σε κατ’ οίκον 

περιορισμό, πρόνοια που ακολουθείται για κάθε κρούσμα που εντοπίζεται από 

όλες τις διαδικασίες και τα προγράμματα και θα παρακολουθούνται από τον 

Προσωπικό τους Ιατρό. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, θα παραμένουν σε 

αυτοπεριορισμό για το διάστημα που προβλέπεται σύμφωνα με τις οδηγίες και 

τα πρωτόκολλα. 

 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στα άτομα που θεωρούνται, βάσει πρωτοκόλλου, ως 

στενές επαφές του κρούσματος από τη διαδικασία της ιχνηλάτησης, αυτοί θα 

παραμένουν σε καραντίνα στα ξενοδοχεία που επιλέγει το Υφυπουργείο 

Τουρισμού για επιπλέον δύο μέρες και θα υποβάλλονται εκ νέου σε 

εργαστηριακή εξέταση για να διαπιστωθεί κατά πόσον έχουν νοσήσει από την 

επαφή που είχαν με τα κρούσματα κατά τη διάρκεια του επαναπατρισμού τους. 

Εάν και στη 2η εξέταση έχουν αρνητικό αποτέλεσμα, θα επιστρέφουν στο σπίτι 

τους για να ολοκληρώσουν την περίοδο των 14 ημερών, ακολουθώντας το 

πρωτόκολλο για αυτοπεριορισμό. 
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