
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Δελτίο Τύπου 

 

Ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου επιθεώρησε την 

εφαρμογή των μέτρων για τον κορωνοϊό στο οδόφραγμα της Οδού 

Λήδρας 

 

Επίσκεψη στο οδόφραγμα της Οδού Λήδρας πραγματοποίησε σήμερα ο  

Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, με στόχο την ενημέρωση και την 

επιθεώρηση της εφαρμογής των οδηγιών που δόθηκαν για τον κορωνοϊό.  

 

Μιλώντας μετά την επίσκεψη του στο οδόφραγμα, ο κ. Υπουργός είπε πως δεν 

πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη, έχουν προηγηθεί άλλες τρεις επισκέψεις 

από τη Διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών. «Θεώρησα καλό και σκόπιμο να 

επισκεφθώ κι εγώ για να διαπιστώσω ιδίοις όμμασι ότι οι οδηγίες που έχουμε 

εκδώσει στα οδοφράγματα τηρούνται και οφείλω να ομολογήσω ότι όντως 

τηρούνται. 

 

Μια διαπίστωση που έχω κάνει είναι ότι πιθανώς να χρειάζεται σε συγκεκριμένα 

σημεία, όπως εδώ στο οδόφραγμα της Λήδρας, επιπλέον προσωπικό που να 

ασχολείται αποκλειστικά με τον έλεγχο των ατόμων που εισέρχονται, διότι είναι 

πολλή η κίνηση που υπάρχει, και είναι μια εισήγηση που θα κάνω το μεσημέρι 

προς τον συνάδελφο μου Υπουργό Δικαιοσύνης», ανέφερε. 

 

Σε ερώτηση εάν οι Αστυνομικοί στα οδοφράγματα ενημέρωσαν για άλλα πιθανά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι ένα άλλο 

πρόβλημα είναι η επικοινωνία λόγω γλώσσας, παρόλο που τα ενημερωτικά 

έντυπα υπάρχουν σε τέσσερεις γλώσσες. Θα εξεταστεί, είπε ο Υπουργός, η 

δυνατότητα να εκδοθούν τα έντυπα και σε άλλες γλώσσες. 

 

Απαντώντας σε ερώτηση εάν υπάρχουν κενά στις πληροφορίες που δίνουν οι 

πολίτες που περνούν από τα οδοφράγματα και κατά πόσον μπορούμε να 
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είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τη σωστή ενημέρωση, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι 

αυτό συμβαίνει και στα αεροδρόμια, «διότι κάποιος μπορεί να έρχεται στην 

Κύπρο μέσω άλλης χώρας και να μην δηλώσει. Εδώ υπεισέρχεται και το θέμα 

της κοινωνικής ευθύνης. Οι Αστυνομικοί με έχουν ενημερώσει ότι ελέγχονται οι 

σφραγίδες που υπάρχουν στα διαβατήρια για να επιβεβαιώσουν σε κάποιες 

περιπτώσεις αν όντως ισχύουν αυτά που δηλώνουν. Αυτό όμως δημιουργεί 

επιπλέον χρόνος και είναι εδώ που χρειάζεται ίσως επιπλέον στελέχωση στα 

οδοφράγματα που υπάρχει μεγάλη κίνηση, για να γίνεται καλύτερη 

αξιολόγηση». 

 

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Ιωάννου είπε ότι στον έλεγχο από σήμερα προστίθενται 

και οι τέσσερις χώρες που ανακοινώθηκαν χθες ως υψηλού κινδύνου. 

 

Κληθείς να πει εάν υπάρχει ενημέρωση για την ομάδα μαθητών και των 

φοιτητών που φτάνουν σήμερα από την Ιταλία, ο κ. Υπουργός υπογράμμισε ότι 

η έγνοια του Υπουργείου δεν είναι μόνο τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας, 

αλλά όλοι οι Κύπριοι που επαναπατρίζονται ή έρχονται από την Ιταλία. «Όσον 

αφορά όμως στο θέμα των μαθητών που επιστρέφουν σήμερα, έχει διευθετηθεί 

συνάντηση η ώρα 2 μ.μ. σήμερα στο Υπουργείο με τους γονείς τους για να τους 

εξηγήσουμε τα δεδομένα και το γεγονός ότι πρέπει να αυτοπεριοριστούν για τις 

επόμενες 14 μέρες. Άρα έχουμε κάνει και αυτή την ενέργεια και για αυτό το 

θέμα, για να ενημερώσουμε τους γονείς», επεσήμανε. 

 

Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι υπήρξαν επικρίσεις για το θέμα του αυτό-

περιορισμού των μαθητών αυτών, ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε τη διαφωνία 

του, εξηγώντας ότι «οι οδηγίες που έχουμε δεν είναι καν για να 

αυτοπεριοριστούν. Ελέγχονται για συμπτώματα κι αν δεν έχουν συμπτώματα, 

τότε αφήνονται να φύγουν, δεν προβλέπεται αυτό-περιορισμός. Είμαστε η 

πρώτη χώρα χθες που αποφασίσαμε για το συγκεκριμένο μέτρο. Σήμερα 

ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι και η Αγγλία αποφάσισε να υιοθετήσει το 

συγκεκριμένο μέτρο. Οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ δεν έχουν κάποιους 

περιορισμούς για επισκέπτες που επιστρέφουν από την Ιταλία. Εμείς βάλαμε 
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και αυτόν τον περιορισμό που υιοθετούν και άλλες έξι χώρες της ΕΕ. Το να μπει 

σε καραντίνα οποιοσδήποτε έρχεται από Ιταλία είναι ανέφικτο. Δεν είναι μόνο 

οι 12 μαθητές και δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτούς, διότι κάθε 

βδομάδα έρχονται δύο πτήσεις από Ιταλία, επιπλέον άλλοι επιβάτες που 

έρχονται μέσω άλλων χωρών». 

 

Σε ερώτηση εάν υπάρχει πρόθεση να μπει περιορισμός στις πτήσεις από Ιταλία 

και αν το θέμα αυτό θα συζητηθεί στη διυπουργική σύσκεψη, ο κ. Υπουργός 

είπε ότι «ως Υπουργείο Υγείας οφείλουμε να προβούμε σε αξιολόγηση της 

κατάστασης και να ενημερώσω του συναδέλφους μου για τα Υπουργεία που 

πιθανόν να εμπλέκονται εάν και εφόσον εξελιχθεί σε πανδημία και θα 

συζητήσουμε όλα τα ενδεχόμενα». 

 

Κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις που ακούστηκαν από κάποιες κοινότητες 

σχετικά με τους χώρους απομόνωσης, ο κ. Ιωάννου επανέλαβε ότι «δεν 

υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Πρόκειται για κόσμο ο οποίος θα 

έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο περιστατικό, δεν έχει συμπτώματα. 

Σύμφωνα με του ειδικούς, όταν δεν υπάρχουν τα συμπτώματα, όταν τα 

εμφανίσει, οι επόμενες 48 ώρες είναι μεταδοτικό. Άρα αυτοί που είναι 

ασυμπτωματικοί θα μεταφερθούν σε αυτούς τους χώρους, θα 

παρακολουθούνται κάθε μέρα από γιατρό, αν εμφανίσουν τα συμπτώματα, τότε 

μεταφέρονται άμεσα στο νοσοκομείο. Άρα με τη μεταφορά τους άμεσα στο 

νοσοκομείο δεν μπορούν να μεταδώσουν, διότι πρέπει να περάσουν 48 ώρες. 

Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Εδώ να τονίσω ότι και 

άλλες χώρες έλαβαν παρόμοια μέτρα σε περιοχές που έχει πληθυσμό. Για 

παράδειγμα, στο Λονδίνο η μια επιλογή είναι ξενοδοχείο του αεροδρομίου 

Heathrow, στην Γαλλία δύο ξενοδοχεία στην Προβηγκία, κοκ. Άρα τα ίδια μέτρα 

που λαμβάνουμε εμείς και προσπαθούμε να βρούμε χώρο όσο πιο 

απομονωμένες περιοχές, τα ίδια μέτρα λαμβάνουν και οι υπόλοιπες χώρες. 

Αλλά δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας. Εν πάση περιπτώσει, 

με την απόφαση αύριο του Υπουργικού Συμβουλίου θα ανακοινωθούν αύριο οι 

ώρες που θα γίνουν ανοικτές συναντήσεις και στις δύο περιοχές από 
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λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας για να ενημερωθεί, διότι θεωρώ ότι αυτές 

οι αντιδράσεις πηγάζουν από την άγνοια του κόσμου». 

 

Ερωτηθείς γιατί δεν γίνεται εκ των προτέρων η ενημέρωση των κοινοτήτων 

αυτών, ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε πως σε οποιαδήποτε περιοχή κι αν 

αποφασιστεί να πάμε, τις ίδιες αντιδράσεις θα είχαμε. «Κάπου πρέπει να 

καταλάβουμε ότι αυτό είναι θέμα Δημόσιας Υγείας. Πρώτιστο μας μέλημα είναι 

η προστασία ολόκληρου του πληθυσμού της Κύπρου. Αν για παράδειγμα δεν 

πάμε στα Καννάβια και πάμε στην Πάφο, θα υπάρχει κι εκεί αντίδραση. Η 

αντίδραση πηγάζει από την άγνοια. Όταν ανακοινωθούν, θα ανακοινωθούν και 

οι ώρες που θα γίνουν ανοικτές συναντήσεις για να απαντηθούν όλες οι 

απορίες», είπε χαρακτηριστικά. 

 

Σε ερώτηση γιατί δεν μεταφέρονται στους χώρους αυτούς οι μαθητές που 

επιστρέφουν σήμερα από Ιταλία, προκειμένου να καθησυχαστούν οι γονείς, ο 

κ. Ιωάννου διευκρίνισε εκ νέου ότι, με βάση τα πρωτόκολλα εάν δεν συντρέχει 

λόγος και τα άτομα αυτά δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, τότε δεν χρειάζεται 

να μεταφερθούν εκεί, αλλά να αυτό-περιοριστούν και να τους δοθούν οδηγίες 

για αυτό-παρακολούθηση. Θα δίνεται, σημείωσε, και δικαιολογητικό για την 

εργασία τους και το σχολείο. 

 

Απαντώντας σε ερώτηση για τις ελλείψεις που καταγράφονται σε αναλώσιμα 

στα φαρμακεία, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι ήδη το Υπουργείο έχει προβεί 

σε ενέργειες για την προμήθεια αναλωσίμων. «Λόγω της έξαρσης του ιού, τις 

μεγάλες ποσότητες τις έχει απορροφήσει η Κίνα τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό 

είναι ένα θέμα που τέθηκε και στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας και το είχαμε 

θέσει κι εμείς επιτακτικά, ειδικά σαν μικρή χώρα, να υπάρχει από κοινού 

προμήθεια αναλωσίμων και αντιϊκών φαρμάκων και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. 

Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί οι μηχανισμοί της ΕΕ για διεκπεραίωση αυτού του 

αιτήματος. Άρα αναμένουμε από τους θεσμούς της ΕΕ να προχωρήσουν, αλλά 

δεν γνωρίζουμε ακόμα περισσότερα. Τουλάχιστον για τα νοσοκομεία μας 

υπάρχει επάρκεια για τους επαγγελματίες υγείας, γιατί πρέπει να τους 
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προστατεύσουμε και τους επαγγελματίες υγείας για να χειριστούν τα 

περιστατικά. Από εκεί και πέρα, για το ευρύ κοινό, είναι παγκόσμια η έλλειψη 

και αναμένουμε από τους θεσμούς της ΕΕ», σημείωσε.   

_________________ 

Υπουργείο Υγείας 

26 Φεβρουαρίου 2020 


