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Δελτίο Τύπου
Υπ. Υγείας: Η επαναφορά των περιοριστικών μέτρων αποτελεί την
ύστατη λύση και οφείλουμε όλοι να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο
Μετά και τα πρόσφατα εγχώρια περιστατικά της νόσου COVID-19 που
εντοπίστηκαν στην Λεμεσό και ιδιαίτερα η περίπτωση της αλυσίδας των 5
εργαζόμενων στο Wagamama στη Μαρίνα Λεμεσού, το Υπουργείο Υγείας
επισύρει την προσοχή των πολιτών σε ό,τι αφορά σε επισκέψεις τους σε
χώρους με μεγάλο συγχρωτισμό ατόμων.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό, παρά τις χαλαρώσεις των απαγορεύσεων, να
λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση τα μέτρα ατομικής προφύλαξης από
όλους τους πολίτες, κυρίως όταν επισκέπτονται χώρους όπου συνωστίζεται
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αποστασιοποίησης δεν μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους
εργαζόμενους σε θέσεις εξυπηρέτησης κοινού, όπως είναι, μεταξύ άλλων,
οι ταμίες και οι πωλητές σε υπεραγορές, καταστήματα λιανικού εμπορίου, οι
σερβιτόροι και οι παρασκευαστές ποτών και τροφίμων σε χώρους εστίασης,
κοκ. Παράλληλα, μεταξύ των εργαζομένων θα πρέπει να εφαρμόζεται το μέτρο
αποστασιοποίησης σε όλες τις ώρες, ιδιαίτερα κατά τα διαλείμματα,
οπότε και υπάρχει μεγαλύτερη επαφή μεταξύ των εργαζομένων.
Προτρέπονται, επίσης, οι πολίτες να παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας
τους, ιδιαίτερα εάν έχουν επισκεφθεί χώρους όπου εντοπίστηκαν κρούσματα,
και στην περίπτωση που εκδηλώσουν συμπτώματα του κορωνοϊού, δηλαδή
βήχα, πυρετό, δύσπνοια, αιφνίδια έναρξη ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας, να
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επικοινωνούν αμέσως με τον Προσωπικό τους Ιατρό και να ακολουθούν
τις οδηγίες του.
Αναφορικά με τη συγκεκριμένη συστοιβάδα τον χώρο εστίασης στη Μαρίνα
Λεμεσού, σημειώνεται ότι έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακή εξέταση όλοι οι
εργαζόμενοι και έχει γίνει απολύμανση του χώρου για δύο διαδοχικές μέρες,
τηρώντας το σχετικό πρωτόκολλο.
Εν κατακλείδι, τονίζεται για ακόμα μια φορά ότι όλοι οι πολίτες έχουμε
ατομική και κοινωνική ευθύνη να προστατεύσουμε τη Δημόσια Υγεία και
να συνεχίσουμε την καλή επιδημιολογική εικόνα. Η επαναφορά των
περιοριστικών μέτρων αποτελεί την ύστατη λύση και οφείλουμε όλοι να
αποτρέψουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
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