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Δελτίο Τύπου
Καταλύματα της προεδρικής εξοχικής κατοικίας και κυβερνητικές
κατοικίες στο Τρόοδος θα χρησιμοποιηθούν για απομόνωση των
ατόμων που είχαν επαφή με κρούσμα κορωνοϊού
Για την πρότασή του να παραχωρήσει καταλύματα από την προεδρική εξοχική
κατοικία στο Τρόοδος ενημέρωσε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης. Κατά τη σημερινή συνεδρία
του, το Υπουργικό Συμβούλιο επικεντρώθηκε στο θέμα του κορωνοϊού και τα
μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο Υγείας για διαχείριση της επιδημίας. Ο
Πρόεδρος

της

Δημοκρατίας

κ.

Νίκος

Αναστασίαδης

έτυχε

πλήρους

ενημέρωσης από τον Υπουργό Υγείας κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου για τις ενέργειες
που εφαρμόστηκαν μέχρι στιγμής, καθώς και για τα περαιτέρω μέτρα που
μπορούν να ενισχύσουν το πλάνο δράσης που εφαρμόζεται.
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι, σε
σχέση με τα οδοφράγματα, αποφασίστηκε σήμερα όπως ενισχυθούν με
επιπλέον προσωπικό για ακόμα πιο αποτελεσματικό έλεγχο, ενώ εξήγγειλε την
πραγματοποίηση διυπουργικής συνάντησης σήμερα το απόγευμα, για
αξιολόγηση κι άλλο μέτρων. «Οι εξελίξεις τρέχουν, τα δεδομένα αλλάζουν,
οπότε πρέπει να αξιολογούμε κάθε μέρα για να παίρνουμε και τις κατάλληλες
αποφάσεις, εάν και εφόσον χρειαστεί», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Υπουργός.
Ακολούθως, αναφερόμενος στα τρία άτομα που παραμένουν σε απομόνωση
από χθες λόγω επαφής που είχαν με επιβεβαιωμένο κρούσμα, ο Υπουργός
Υγείας σημείωσε ότι το αποτέλεσμα των εξειδικευμένων εξετάσεων που τους
διενεργήθηκε ήταν αρνητικό, ωστόσο, πρόσθεσε, οι δύο εκ των τριών πρέπει
να παραμείνουν σε απομόνωση για 14 μέρες και η 3η για μία βδομάδα.
Σαν χώροι απομόνωσης, «θα χρησιμοποιηθούν οι διαθέσιμες κυβερνητικές
κατοικίες στο Τρόοδος, οπότε θα μεταφερθούν εκεί σαν πρώτο μέτρο. Επίσης,
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αξιολογούμε κι άλλους χώρους και οι τελικές αποφάσεις για τους χώρους
αυτούς θα παρθούν αύριο. Έχουμε τρεις χώρους υπόψη μας σε περίπτωση
που χρειαστεί για περισσότερα άτομα».
Παράλληλα, ο κ. Ιωάννου ανακοίνωσε την πρόταση του Προέδρου της
Δημοκρατίας να παραχωρήσει για σκοπούς απομόνωσης των ατόμων που θα
έχουν έρθει σε επαφή με κρούσμα, υποστατικά από την εξοχική κατοικία του
στο Τρόοδος, για να χρησιμοποιηθούν εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη. Η
πρόταση του Προέδρου Αναστασιάδη «δίνει το μήνυμα προς όλους τους και
στις κοινότητες πως όταν ο Πρώτος Πολίτης της Δημοκρατίας παραχωρεί
καταλύματα στην εξοχική του κατοικία προς χρήση για απομόνωση αυτών των
ατόμων που είναι ασυμπτωματικά. Είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση».
Ακολούθως, κληθείς να σχολιάσει τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από
ορισμένους για τη διαδικασία που ακολουθείται για τη μεταφορά ατόμων που
διερευνώνται για κορωνοϊό στα νοσοκομεία, ο κ. Υπουργός ξεκαθάρισε ότι
υπάρχει πρωτόκολλο για τη μεταφορά των περιστατικών στα νοσοκομεία.
Εξαρτάται, σημείωσε, και από τις υποδομές τους κάθε νοσοκομείου. Πρόσθεσε
ότι το χθεσινό περιστατικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού προσήλθε από τον
χώρο του ΤΑΕΠ, ο οποίος εκκενώθηκε προσωρινά όπως και οι υπόλοιποι
χώροι που μετακινήθηκε μέχρι να πάει στον ειδικό θάλαμο, βάσει του
πρωτοκόλλου. «Υπάρχει σχέδιο δράσης σε κάθε νοσοκομείο για το πώς
χειρίζονται κάθε περιστατικό. Μέχρι στιγμής, σύνολο είχαμε εφτά ή οκτώ
περιστατικά και οφείλω να ομολογήσω ότι ο χειρισμός τους ήταν σωστός και
δεν παρατηρήθηκε κανένα πρόβλημα, από τη διακομιδή των περιστατικών στο
νοσοκομείο με ειδικό ασθενοφόρο, στην εξέταση και μετά στην απομόνωση»,
υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας.
Ερωτηθείς για τα μέτρα που λαμβάνονται στα οδοφράγματα, ο κ. Υπουργός
είπε ότι το θέμα συζητήθηκε και στη διυπουργική συνάντηση χθες και σήμερα
στο Υπουργικό και εμπίπτει στο πλαίσιο των σχεδιασμών για ενίσχυση των
μέτρων σε όλα τα σημεία εισόδου στη Δημοκρατία. «Τα μέτρα και τα
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πρωτόκολλα που λαμβάνουμε στα αεροδρόμια, στα λιμάνια, στις πύλες
εισόδου και στα οδοφράγματα είναι τα πιο αυστηρά. Το είχα τονίσει και το
διαπίστωσα και στις επισκέψεις μου χθες στα οδοφράγματα και στο αεροδρόμιο
ότι τα άτομα που έρχονται από χώρες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, όπως
το αεροπλάνο χθες που αφίχθηκε από το Μιλάνο, περνούν από ξεχωριστή
πύλη για να εισέλθουν στο αεροδρόμιο, η οποία απολυμαίνεται μετά και
περνούν από ειδικά διαμορφωμένο χώρο, αξιολογήθηκε η κατάστασή τους,
συμπλήρωσαν το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, ευτυχώς κανένας δεν είχε τα
συμπτώματα και αναχώρησαν», εξήγησε ο Υπουργός Υγείας.
Σε ερώτηση εάν υπάρχει ενδεχόμενο για περιοδικό κλείσιμο κάποιων
οδοφραγμάτων κάποιες ώρες το βράδυ, ο κ. Ιωάννου απάντησε αρνητικά,
διευκρινίζοντας ότι δεν συζητήθηκε κάτι τέτοιο στην παρούσα φάση.
Ερωτηθείς πώς θα ενισχυθούν οι έλεγχοι στα οδοφράγματα κι αν θα
χρησιμοποιηθούν τα ίδια πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στα αεροδρόμια,
ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι ήδη εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα για όσους
εισέρχονται από τα οδοφράγματα. Όσοι περνούν από τα οδοφράγματα
απαντούν στο ίδιο ερωτηματολόγιο που απαντούν και στα αεροδρόμια, κι αν
βάσει των ερωτήσεων κριθεί ότι πρέπει να ενημερωθεί η Υπηρεσία
Ασθενοφόρων για περαιτέρω διερεύνηση, όπως έγινε σε λίγες περιπτώσεις,
τότε ενεργοποιούνται τα πρωτόκολλα. Σημείωσε ότι, λόγω φόρτου εργασίας,
για να ενισχυθεί το προσωπικό, αποφασίστηκε να τοποθετηθούν περισσότερα
άτομα ούτως ώστε να αποφύγουμε την πιθανότητα λάθους, ειδικά σε
οδοφράγματα που επικρατεί μεγάλη ροή.
Επιπρόσθετα, ο κ. Ιωάννου μετέφερε την πρόθεσή του να προωθηθούν οι
διαδικασίες για αγορά

υπηρεσιών για τοποθέτηση

νοσηλευτών στα

οδοφράγματα για ακόμα καλύτερο έλεγχο.
«Υπάρχει ανησυχία, δεν πρέπει να επικρατεί πανικός, λαμβάνουμε όλα τα
απαραίτητα μέτρα, ο ιός μπορεί να έρθει στην Κύπρο, αλλά λαμβάνουμε όλα
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τα μέτρα, ούτως ώστε να εκμηδενίσουμε τις πιθανότητες, αλλά δεν μπορούμε
να το εξαλείψουμε κι αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Προτρέπω τον
κόσμο να ενημερωθεί, υπάρχουν οι πληροφορίες, σήμερα αρχίζει ραδιοφωνική
εκστρατεία, αύριο τηλεοπτική, έχει σταλεί σε όλους τους δικαιούχους του ΓεΣΥ
ενημερωτικό υλικό, έχουμε επαναλάβει πολλές φορές τα μέτρα προφύλαξης
που είναι απλά και είμαστε σε εγρήγορση», τόνισε ο κ. Ιωάννου.
Απαντώντας σε ερώτηση για το πλάνο δράσης σε περίπτωση ύπαρξης
επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο κ. Υπουργός είπε ότι τα νοσοκομεία αναφοράς
είναι τα Γενικά Νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού και το Μακάρειο, όπου
υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια απομόνωσης, τα οποία μπορούν να
εξυπηρετήσουν 10-12 περιστατικά. Σε περίπτωση, πρόσθεσε, πανδημίας τότε
υπάρχει συγκεκριμένο νοσοκομείο στους σχεδιασμούς, θα λειτουργήσει ως
νοσοκομείο αναφοράς, θα εκκενωθεί από τους υπόλοιπους ασθενείς και θα
είναι αμιγώς για εξυπηρέτηση των κρουσμάτων κορωνοϊού.
Τέλος, κληθείς να πει εάν υπάρχει σκέψη για διακοπή πτήσεων από χώρες
υψηλού κινδύνου, ο Υπουργός Υγείας απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι
«καμία χώρα της ΕΕ δεν έχει διακόψει πτήσεις και ελάχιστες το έκαναν
παγκόσμια. Καμία άλλη χώρα δεν έχει προχωρήσει σε κλείσιμο συνόρων ή
απαγόρευση πτήσεων».
_________________
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