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Δελτίο Τύπου
Ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου απάντησε σε ερωτήσεις
που απέστειλαν ηλεκτρονικά δημοσιογράφοι για τα νέα μέτρα για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού
Ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου κατά τη διάρκεια διάσκεψης
Τύπου ανακοίνωσε σήμερα τα νέα μέτρα που αποφάσισε η Κυβέρνηση σχετικά
με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
Στη συνέχεια, ερωτηθείς πώς θα γίνεται ο έλεγχος ότι στις οικείες είναι μόνο τα
άτομα που διαμένουν μόνιμα εκεί, ο Υπουργός Υγείας εξήγησε ότι «θα γίνεται
δειγματοληπτικά τόσο από τους παρατηρητές της γειτονιάς όσο και από την
Αστυνομία. Αλλά εδώ να επαναλάβω αυτό που λέμε συνεχώς κι εγώ αλλά και
τα άλλα μέλη της Κυβέρνησης ότι όποια μέτρα κι αν πάρουμε, αν ο κόσμος δεν
συνειδητοποιήσει και δεν υιοθετήσει αυτά τα μέτρα, η Αστυνομία και
οποιοσδήποτε κληθεί να επιβλέψει την επιτήρηση, δεν μπορούν να είναι
πανταχού παρόντες. Άρα όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να
εφαρμόσουμε τα μέτρα».
Κληθείς να πει πώς θα επιτηρούνται οι επιχειρήσεις ότι εφαρμόζουν της
σημάνσεις των 2 μέτρων, ο κ. Ιωάννου είπε ότι θα γίνονται επιτόπιες επισκέψεις
από την Αστυνομία και από Υγειονομικούς Λειτουργούς των Δήμων και του
Υπουργείου Υγείας, ενώ προτρέπουμε και τον κόσμο, εκεί και όπου παρατηρεί
ότι δεν εφαμρόζονται τα μέτρα των διαταγμάτων, να προβαίνει σε καταγγελίες.
Εξηγώντας πώς θα γίνεται η κατ’ οίκον ηλεκτρονική επιτήρηση, ως μέτρο που
αξιολογείται για τα άτομα που είναι θετικά στον κορωνοϊό, «θα γίνεται με
βραχιολάκι, ούτως ώστε να παρακολουθούμε τις κινήσεις τους. Ευκαιρίας
δοθείσης να διευκρινίσω κάτι που παρεξηγήθηκε με τις χθεσινές δηλώσεις, ο
αυξημένος αριθμός κρουσμάτων που παρατηρήθηκε χθες λόγω επαφών, δεν
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ήταν από άτομα που ήταν θετικά με κορωνοϊό, αλλά άτομα που είχαν έρθει από
το εξωτερικό, τους είχε ζητηθεί να αυτοπεριοριστούν, δεν είχαν τα συμπτώματα.
Είναι εις γνώσιν μας δύο συγκεκριμένα για άτομα τα οποία αντί να
αυτοπεριοριστούν, κυκλοφορούσαν, είχαν αρκετές επαφές, εκ των υστέρων
επιβεβαιώθηκαν σαν θετικά κρούσματα και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι κάνει το
έργο της ιχνηλάτησης πιο δύσκολο αλλά και επιπλέον έχουν μολύνει κάποια
άλλα άτομα με αυτή την απερίσκεπτη ενέργειά τους».
Σε ερώτηση σχετικά με τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία, ο κ. Υπουργός ανέφερε
ότι δεν θα υπάρχει απαγόρευση της κυκλοφορίας για τα διανυκτερεύοντα
φαρμακεία, αλλά αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί.
Κληθείς να πει εάν η Αστυνομία και ο παρατηρητής της γειτονιάς θα έχουν το
δικαίωμα να εισέρχονται στις κατοικίες για να πραγματοποιούν τους ελέγχους
ότι τα άτομα που βρίσκονται εκεί είναι οι νόμιμα διαμένοντας, ο κ. Ιωάννου
ανέφερε ότι «φαντάζομαι πως για να μπορεί κάποιος να διαπιστώνει ότι όντως
ισχύει αυτό, θα πρέπει να μπορεί να εισέρχεται εντός των κατοικιών.
Επαναλαμβάνω ότι στόχος των μέτρων αυτών είναι να περιορίσουμε την
εξάπλωση του ιού και ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί την κρισιμότητα και να
υιοθετήσει αυτά τα μέτρα. Εάν ο καθένας μας αναμένει από την Αστυνομία ή
τους παρατηρητές της γειτονιάς να είναι παρόντες ή να διευκρινίζουν ή να
κάνουν ελέγχους σε όλα τα σπίτια, αυτό είναι αδύνατο. Άρα πρέπει όλοι να
συνειδητοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε τα μέτρα».
Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση εάν υπάρχουν σκέψεις τα άτομα που
εντοπίζονται θετικά στον κορωνοϊό να μεταφέρονται σε υποχρεωτική καραντίνα
σε ξενοδοχειακές μονάδες όπως συνέβη και με τους ταξιδιώτες, ο κ. Υπουργός
διευκρίνισε ότι δεν γίνονται τέτοιες σκέψεις και αυτή η πρακτική δεν συμβαίνει
σε καμία χώρα. «Βάσει πρωτοκόλλου, όσα άτομα είναι θετικά και δεν έχουν
συμπτώματα παραμένουν στην οικεία τους, θα εφαρμόζουμε και μέτρο που
εξετάζουμε για κατ’ οίκον ηλεκτρονικής επιτήρηση, είναι σε παρακολούθηση
από τους Προσωπικούς του Ιατρούς και εάν και εφόσον παρουσιάσουν
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συμπτώματα, τότε σε συνεννόηση με τους Προσωπικούς τους Ιατρούς, μπορεί
να μεταβούν είτε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου που είναι για ήπια
περιστατικά, ή στις ΜΕΘ των Γενικών Νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού».
_________________
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