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Δελτίο Τύπου 

 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με νέα περιστατικά της 

νόσου COVID-19 

 

Ανακοινώνεται σήμερα ένας θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στη Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και απεβίωσε χθες 

το βράδυ. Πρόκειται για άντρα, 68 ετών, με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Ο 

θάνατος αποδίδεται στη νόσο COVID-19. Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των 

θανάτων σε ασθενείς θετικούς στον ιό SARS-CoV-2 ανέρχεται σε 25, και οι 

θάνατοι με τελική αιτία τη νόσο COVID-19 ανέρχονται στους 18, 12 άντρες και 

6 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 71 έτη. 

 

Σε ό,τι αφορά στα νέα περιστατικά της νόσου COVID-19, σύμφωνα με τα 

δεδομένα από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου 

Υγείας, από σύνολο 2,054 εργαστηριακών διαγνώσεων δεν εντοπίστηκαν 

κρούσματα του ιού SARS-CoV-2. 

 

Αναλυτικά, διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες διαγνώσεις, χωρίς τον εντοπισμό 

κρούσματος: 

• Από το πρόγραμμα ελέγχου 10,000 εργαζομένων σε κομμωτήρια, 

κουρεία, ινστιτούτα αισθητικής, κέντρα δερματοστιξίας και χώρους 

εστίασης, ολοκληρώθηκαν 393 εργαστηριακές διαγνώσεις, 

• Από το πρόγραμμα ελέγχου 20,000 μαθητών και προσωπικού σχολικών 

μονάδων, είχαμε αποτελέσματα για 1,324 εργαστηριακές εξετάσεις, 

• Από το πρόγραμμα ελέγχου 20,000 εργαζομένων σε επιχειρήσεις 

λιανικού εμπορίου και εργοτάξια, είχαμε αποτέλεσμα για 1 δείγμα,  

• Από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων, 

ολοκληρώθηκαν 117 εργαστηριακές διαγνώσεις,  

• Από δείγματα που λήφθηκαν από επαναπατρισθέντες, δεν 

ολοκληρώθηκε καμία εργαστηριακή εξέταση,  
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• Από ιδιωτική πρωτοβουλία, διεκπεραιώθηκαν 165 εργαστηριακές 

διαγνώσεις, 

• Από το πρόγραμμα παραπομπών από Προσωπικούς Ιατρούς και 

ελέγχου ειδικών ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας, είχαμε 

αποτελέσματα για 11 δείγματα, και 

• Από τη διαδικασία της ιχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων 

κρουσμάτων, διεκπεραιώθηκαν 43 εργαστηριακές εξετάσεις. 

 

Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών 

κρουσμάτων παραμένει στα 960. 

 

Επιπρόσθετα, μέχρι σήμερα το απόγευμα, στο Γενικό Νοσοκομείο 

Αμμοχώστου εξακολουθούν να βρίσκονται νοσηλευόμενα τέσσερα άτομα. 

Επίσης, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου 

Λευκωσίας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι δύο ασθενείς.  
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