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Πολύ ικανοποιητική η οργάνωση του ιατρείου στο Αεροδρόμιο 

Λάρνακας – Σε ετοιμότητα οι επαγγελματίες υγείας 

 

Την ετοιμότητα των επαγγελματιών υγείας στο ιατρείο του Αεροδρομίου 

Λάρνακας διαπίστωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου 

σε επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποίησε αργά το απόγευμα. 

 

Ο κ. Ιωάννου συνομίλησε με το προσωπικό και ενημερώθηκε για την εφαρμογή 

των μέτρων στα αεροδρόμια για διαχείριση της επιδημίας του κορωνοϊού. 

Όπως διαφάνηκε, στο ιατρείο του Αεροδρομίου Λάρνακας υπάρχει πολύ 

ικανοποιητική οργάνωση, ενώ η συνεργασία με τις άλλες εμπλεκόμενες Αρχές 

και φορείς είναι σε πολύ καλό επίπεδο. 

 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας στο Αεροδρόμιο, 

αφίχθηκε πτήση από την Ιταλία, στην οποία επέβαινε και η ομάδα μαθητών με 

τους συνοδούς τους, με τους οποίους ο κ. Ιωάννου είχε την ευκαιρία να 

συνομιλήσει. 

 

Μιλώντας σε εκπροσώπους των ΜΜΕ και ερωτηθείς για την ομάδα μαθητών 

που έφτασαν από το Μιλάνο, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι τόσο η συγκεκριμένη 

ομάδα όσο και άλλα εφτά άτομα που έφτασαν μέσω Αθηνών από Μιλάνο 

έφτασαν σήμερα, εξετάστηκαν, δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και 

αναχώρησαν.  

 

Πρόσθεσε ότι τόσο στους ίδιους τους μαθητές όσο και στους γονείς τους το 

απόγευμα στο Υπουργείο Υγείας δόθηκαν οδηγίες, τους επεξηγήθηκε ακριβώς 

τι πρέπει να κάνουν, ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος μετάδοσης του ιού, ενώ 

επεσήμανε ότι είναι ασυμπτωματικοί και ευδιάθετοι. 
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Επανέλαβε ότι θα πρέπει να «παραμείνουν για αυτό-περιορισμό για 14 μέρες, 

είναι ένα πρωτόκολλο που εφαρμόζουμε εμείς και κάποιες άλλες χώρες, όπως 

το Ισραήλ από σήμερα. Ενημερώσαμε και τους υπόλοιπους εφτά επιβάτες να 

περιοριστούν κι αν παρουσιάσουν συμπτώματα να ενημερώσουν τις Ιατρικές 

Υπηρεσίες». 

 

Ο κ. Ιωάννου είπε επίσης ότι «σήμερα έφτασε απευθείας πτήση από το Μιλάνο 

με άλλα 130 άτομα, τα οποία εξετάστηκαν σε 40’ από τους επαγγελματίες 

υγείας, δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση στην εξέταση και τη διεκπεραίωση». 

Επεσήμανε ακόμα ότι αυτό θα εφαρμόζεται σε όλες τις πτήσεις από χώρες που 

θεωρούνται υψηλού κινδύνου. 

 

Σε ερώτηση αν υπάρχει ακόμα μια ομάδα Κύπριων που βρίσκεται στην Ιταλία, 

ο κ. Υπουργός είπε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, σε κάθε 

περίπτωση όμως οποιοσδήποτε αφιχθεί από τις χώρες υψηλού κινδύνου, θα 

εξετάζεται. 
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