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Δελτίο Τύπου
Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με νέα περιστατικά της
νόσου COVID-19
Λεόντιος Κωστρίκης, Ακαδημαϊκός Καθηγητής Μοριακής Ιολογίας του Τμήματος
Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και Τακτικό Μέλος της
Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών
Σύμφωνα με τα δεδομένα από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του
Υπουργείου Υγείας, τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού SARS-CoV-2
είναι 7 από σύνολο 2,454 εργαστηριακών διαγνώσεων.
Σύμφωνα με τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης, τα νέα περιστατικά
COVID-19 κατανέμονται ως εξής:
•

Από το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για την εξέταση 20,000
επαγγελματιών έχουν ολοκληρωθεί 306 εργαστηριακές διαγνώσεις,
χωρίς θετικά αποτελέσματα,

•

Από σύνολο 195 εργαστηριακές εξετάσεις από τη διαδικασία της
ιχνηλάτησης, βρέθηκαν 4 κρούσματα,

•

Από σύνολο 237 διαγνώσεων από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των
Γενικών Νοσοκομείων, δεν εντοπίστηκε κανένα αποτέλεσμα,

•

Από σύνολο 470 δειγμάτων που λήφθηκαν από άτομα που επέστρεψαν
από το εξωτερικό της προηγούμενες μέρες, εντοπίστηκε 1 κρούσμα,

•

Από σύνολο 780 εργαστηριακών εξετάσεων από ιδιωτική πρωτοβουλία,
εντοπίστηκε 1 κρούσμα,

•

Από σύνολο 96 εργαστηριακών διαγνώσεων από εργαζόμενους στον
ΟΚΥπΥ, εντοπίστηκε 1 θετικό αποτέλεσμα, και

•

Από σύνολο 370 διαγνώσεις από τον έλεγχο 2,000 εργαζομένων στο
λιανικό εμπόριο ποτών και τροφίμων και τους οίκους ευγηρίας, δεν
προέκυψε κανένα θετικό αποτέλεσμα.
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Από το πρόγραμμα των 20,000 εργαστηριακών διαγνώσεων ολοκληρώθηκαν
από το Σάββατο, 11 Απριλίου, και μέχρι σήμερα η ώρα 4 το απόγευμα,
συνολικά 17,907 εργαστηριακές εξετάσεις.
Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών
κρουσμάτων ανήλθε στα 850 (περιλαμβανομένων και των δέκα που
εντοπίστηκαν στις Βρετανικές Βάσεις).
Οι αριθμοί που ανακοινώσαμε σήμερα συντηρούν τη θετική επιδημιολογική
εικόνα, που μας επέτρεψε να αρχίσουμε την άρση των περιοριστικών μέτρων.
Από τη Δευτέρα εισερχόμαστε σε μια νέα περίοδο, η οποία θα κρίνει πολλά για
τη συνέχεια. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η περίοδος θα είναι πιο δύσκολη,
υπό την έννοια ότι θα χρειάζεται να είμαστε πιο προσεκτικοί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Δρ Μάριος Λοΐζου, Επιστημονικός Διευθυντής, Διεύθυνσης Λευκωσίας ΟΚΥπΥ
Σύμφωνα με τα δεδομένα μέχρι τις 3 το απόγευμα, στο Γενικό Νοσοκομείο
Αμμοχώστου, νοσηλεύονται 14 άτομα, ένα εξ αυτών νοσηλεύεται στη Μονάδα
Αυξημένης Φροντίδας. Δόθηκε ένα εξιτήριο. Όλοι οι ασθενείς είναι σε σταθερή
γενική

κατάσταση.

Διασωληνωμένοι

νοσηλεύονται

συνολικά

τέσσερεις

ασθενείς, ένας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου
Λεμεσού και τρεις στη ΜΕΘ Λευκωσίας. Επίσης, νοσηλεύονται εκτός
αναπνευστήρα δύο ασθενείς στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Η
κλινική κατάσταση όλων των ασθενών στις ΜΕΘ είναι κρίσιμη αλλά σταθερή.
Επιπλέον, σε όλα τα νοσηλευτήρια, πλην του νοσοκομείου αναφοράς, σε
θάλαμο νοσηλεύονται πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα.
Ψες ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας οι αποφάσεις της
Κυβέρνησης για σταδιακή άρση των μέτρων. Οι αποφάσεις αυτές έγιναν
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αποδεκτές σχεδόν από το σύνολο της κοινωνίας με ένα αίσθημα ανακούφισης
ή/και χαράς. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να θυμίσουμε ότι ο δρόμος
παραμένει μακρύς. Η χαρά μας για τη μερική άρση των μέτρων θα πρέπει να
συνοδευτεί από την ακόμα πιο αυστηρή τήρηση των αποστάσεων και των
κανόνων υγιεινής.
Η αύξηση των κρουσμάτων σε χώρες όπως η Γερμανία, στις οποίες έχει ήδη
αρχίσει η

διαδικασία,

μάς θυμίζουν

το

μέγεθος

του

προβλήματος.

Εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε έναν ιό απέναντι στον οποίο δεν υπάρχει
γενική ανοσία και ο οποίος εάν αφεθεί ανεξέλεγκτος έχει πολύ ψηλή
μεταδοτικότητα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Μας χωρίζουν λίγα 24ωρα από το επόμενο βήμα. Από αύριο αρχίζει το 3ήμερο
της Πρωτομαγιάς. Θυμίζω ότι τα μέτρα ισχύουν με την ίδια αυστηρότητα μέχρι
την Κυριακή το βράδυ. Ας κάνουμε υπομονή ακόμα τρεις μέρες.
________________
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