Cumhurbaşkanı Sn. Nikos Anastasiades’in koronavirüse karşı
alınan tedbirlerle ilgili konuşması
Cuma günü, 13 Mart 2020
Değerli vatandaşlar,
Tüm insanlığı etkileyen yeni salgının yayılma hızı sonucuyla,
hepinizin yaşadığı tedirginlik ve güvensizlik duyguları biliyorum.
Bu yüzden, bu akşam herkese, tüm Kıbrıslılara veya Kıbrıs
Cumhuriyeti’nde yasal olarak ikamet eden vatandaşlara hitap
ederek, Hükümetin, mevcut krizin sonuçlarını en aza indirgemek
amacıyla gerekli tedbirleri almaya devam etme konusundaki
kararlılığını ifade etmek istiyorum.
Önceliğimiz, vatandaşlarımızın kamu sağlığını korumak ve
ardından çalışanların, küçük ve orta boyutlu işletmelerin (KOBİ)
ve

halkın

en

fakir

kesimlerin

ekonomik

olarak

hayatta

kalabilmelerini sağlamaktır.
Bu amaçla, Sağlık Bakanlığı, 23 Ocak 2020 tarihinde Çin’den
gelenlere sıkı kontrol uygulayarak ilk tedbirleri aldı.
28 Şubat 2020 tarihinde, Bakanlar Kurulu, Ulusal Kriz Yönetim
Merkezini harekete geçirmeye, geçenleri daha etkili biçimde
kontrol

etmek

için

dört

geçiş

noktasının

çalışmasının
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ertelenmesine ve pandemi halinde şüpheli vakaların izole edilmesi
için gerekli olacak devlet tesisleri veya kamp yerlerinin
kaydedilmesine karar verdi.
Durumun kötüleşmesi sonucuyla, Sağlık Bakanlığı 6, 9, 10 ve 12
Mart tarihlerinde ülkelerin tehlikeli olma derecesini kategorize
ederek güncelleştirilmiş talimatlar ve yolcuların yükümlülüklerine
ilişiklin tedbirler yayınladı.
11 Mart 2020 tarihinde, Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü
pandemi kategorisine dahil etti. Bu da virüsün kontrolsüz biçimde
yayılmasını

ve

daha

sıkı

tedbirlerin

alınması

gerektiğini

göstermektedir.

Sevgili dostlar,
Yeni kararlara değinmeden önce, eğer kişisel ve toplu sorumluluk
alınmazsa, tedbirlere disiplin ve karşılıklı saygı gösterilmezse,
hiçbir tedbirin, ne kadar sıkı olursa olsun, önlemeye veya toplumu
korumaya yeterli olmadığını vurgulamak istiyorum.
Açık konuşmak istiyorum. Aldığımız tedbirler, Dünya Sağlık
Örgütü ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ile görüşme
ve tavsiyeler sonucudur ve sadece teşvik değil, uygulanacak
talimatlardır.
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Bunun için, tedbirleri uygulama görevi olan vatandaşlara hitap
ederek, sert konuşacağım.
Ebeveynlere hitap ederek, gevşeklik veya çocukların taleplerini
yerine getirme zamanı olmadığının farkına varmaları konusunda
çağrıda bulunmaktaydım. Sertlik zamanıdır.
Gençlere hitap edip “beni ilgilendirmez” diyerek tedbirlere
disiplinsizliğin son derece tehlikeli bir yanılsama olduğunu
anlamalarını davet etmekteyim.
Tehlikeler, sadece kendileri için değil, özellikle sevdikleri kişiler
içindir, kardeşleri, ebeveynleri, dedeleri ve nineleri içindir.
Gerek

ülke

dışında

gerekse

Kıbrıs’ta

yaşayan

tüm

vatandaşlarımıza gereksiz yer değiştirmelerden kaçınmaları
konusunda çağrıda bulunmaktayım.

Özellikle bu zor anlarda herkesin cesaret ve güç almak için dine
dönme ihtiyacına tam olarak saygı göstererek, dinin en temel
erdemlerinden birinin insan sevgisi, kardeşlik ve topluma saygı
olduğunu belirtmek istiyorum.
Bunun için açık konuşmak istiyorum: Hiç kimse, alınan kararların
uygulanmasının üstünde olamaz veya muaf tutulamaz.
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Değerli vatandaşlar,
Bugün

saat

18.00’de

Dünya

Sağlık

Örgütü,

Avrupa’nın

pandeminin merkezinde olduğunu açıkladı.
Kıbrıs’ın özgür ve işgal altındaki bölgelerinde son günlerde 19
vaka kaydedilmiştir.
Alınan tedbirlerin veya almaya zorunda kalacağımız olası
tedbirlerin, hepimizin günlük hayatını etkileyip rahatsız ettiğini
bilmekteyim.
Ancak başka seçenek yoktur.
Bu yüzden, alınan tedbirlerin yanı sıra, Hükümet aşağıdaki
kararları aldı:
A. 15 Mart sabah saat 1’den itibaren ve ilk aşamada 15 günlük bir
dönem için, aşağıdaki kategorilerde bulunmayan vatandaşların –
tabiiyeti bakılmaksızın – girişini yasaklamaya:
- Kıbrıs vatandaşları.
- Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yasal olarak ikamet edenler.
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- Cumhuriyette çalışan Avrupa vatandaşları veya üçüncü ülkelerin
vatandaşları.
- İkili veya uluslararası anlaşmalar uyarınca, diplomatik hizmet
veya görevde bulunan ülke vatandaşları.
- Yetkili Bakanlık tarafından kaçınılmaz mesleki yükümlülükler için
izin aldıkları şartıyla, Avrupa vatandaşları veya üçüncü ülke
vatandaşları.
- Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki eğitim kurumlarında eğitim gören
Avrupa vatandaşları veya üçüncü ülke vatandaşları.
B. Özgür ile işgal altındaki bölgeler arasındaki geçiş noktalarına
gelince, sadece aşağıdaki kategorilerde bulunan kişilere izin
verilecektir:
- Kıbrıs vatandaşları, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler.
- Özgür bölgede yasal olarak ikamet edenler.
- İkili veya uluslararası anlaşmalar uyarınca, diplomatik hizmet
veya görevde bulunan ülke vatandaşları.
Tüm Kıbrıs halkına geçiş hakkını sadece elzem durumlarda
kullanması konusunda çağrıda bulunmaktayım.
C. Ülkenin kamu ve özel eğitim kurumlarındaki öğrenimin
ertelenmesi 10 Nisan’a kadar uzatılır.
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Kamu

eğitim

süresinde,

kurumlarının

Eğitim

çalışmasının

Bakanlığı

eğitim

ertelendiği

zaman

programının

yerine

getirilmesine özen gösterecek.

Değerli vatandaşlar,
Yukarıda belirttiğim tedbirler, ülkenin engelsiz ticari faaliyetini
etkileyemez. Çünkü temel ihtiyaçlar dahil, ithalat ve ihracatta
hiçbir sınırlama uygulamamaktayız.
Bu yüzden, gereksiz panik haklı değil.
Değerli vatandaşlar,
İfade

ettiğim

gibi,

halkın

sağılığının

korunmasından

öte,

çalışanlara, iş kuruluşlarına ve halkın fakir kesimlerine destek
vermekle gelirlerin ve işin sağlanması da önemlidir.
Son yılların ekonomik performansları, çalışanlara, iş verenlere ve
insanlığın yaşadığı krizden etkilenecek herkese destek vermek
amacıyla kararlılıkla tedbir almamıza izin verir.
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Bu çerçeve içinde, Hükümet, önümüzdeki günlerde meclis
içindeki partiler ve sosyal ortaklarla yapılan diyaloga dayanarak
ekonomi için tamamlanmış bir destek programı sunacaktır.
Bu vesileyle, açıklanacak tedbirlerin birlik ve beraberlik içinde
şekillendirilmesine katkıda bulunan siyasi partilere ve sosyal
ortaklara memnuniyetimi ve teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Sevgili dostlar,
Konuşmama son vererek, sağlık alanında çalışanlara ve ayrım
yapmadan tüm insanlara zarar veren bir salgını karşılamamız için
kendini aşanlara gerek benim gerekse devletin teşekkürlerini ve
sınırsız minnettarlığını ifade etmemem bağışlanamaz bir ihmal
olacağını düşünmekteyim.
Aynı zamanda, hasta olanlara ve ailelerine sempati ve destek ifade
etmek ve acil şifalar dilemek istiyorum.

Sevgili dostlar,
Devletin kararlılığı ile, toplu sorumluluk ve halk olarak kritik
durumlarda gösterdiğimiz sosyal hassasiyet ile, bu zorluğun da
aşılmasını başaracağımızdan hiç kuşkum yoktur.

Güçlü olunuz.
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