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Αριθμός 49
Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 260
____________________
Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ)

Κεφ. 260.
ANAK. 307
32(Ι) του 2003
31(I) του 2020
72(Ι) του 2020.

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ),
(ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 2021, εκδίδει το ακόλουθο
Διάταγμα:

Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν
ευθύνη της Δημοκρατίας και λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα
με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία
της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τη
διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές
υποδομές που θα είναι αναγκαίες για αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή
καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη αναγκαίων μέτρων, και
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
23.3.2020.

Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν
εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές
περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260,
τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, και
Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2022, ποσοστό 87,7% του ενήλικου
πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου και ποσοστό 84,0% ολοκλήρωσε το
εμβολιαστικό σχήμα, αλλά ταυτόχρονα, από τις 19 Ιανουαρίου μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2022
καταγράφηκαν 11,128 θετικά περιστατικά COVID-19 ενώ ο μέσος όρος των νοσηλευόμενων
καθημερινά κυμαίνεται στους 235 ασθενείς την ημέρα και από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 25 Ιανουαρίου
2022 καταγράφηκαν 24 θάνατοι ασθενών με τελική αιτία θανάτου την ασθένεια COVID-19, και επειδή
έχει διαπιστωθεί αυξημένη μεταδοτικότητα της παραλλαγής «Όμικρον» και μέχρι την πλήρη
αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων της παραλλαγής σε διεθνές επίπεδο, και επειδή υπάρχει
αυξημένος κίνδυνος επαναλοίμωξης μετά από ανάρρωση από την ασθένεια του COVID-19 σε
διάστημα μικρότερο των έξι μηνών, εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί για τις Επαρχίες Λευκωσίας,
Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου:
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Συνοπτικός
τίτλος.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
27.1.2022

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για
Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 6) του 2022 και θα
διαβάζεται μαζί με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης
του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 5) του 2022 (που στο εξής θα αναφέρεται ως το βασικό
διάταγμα» και το βασικό διάταγμα και το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως τα περί
Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19)
Διατάγματα (Αρ. 5) έως (Αρ.6) του 2022.
2. Η παράγραφος (β) του βασικού διατάγματος, διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ακόλουθη
νέα παράγραφο (β):
«(β) οι μαθητές και μαθήτριες ιδιωτικών και δημόσιων δημοτικών σχολείων και των δημόσιων και
ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένων θετικών
περιστατικών COVID-19 εντός της σχολικής μονάδας, οι οποίοι:
(i) Σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας οφείλουν να παραμείνουν σε
καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού, δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στη σχολική
μονάδα με φυσική παρουσία, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται καθημερινώς, στις
εργάσιμες για τα σχολεία μέρες και για περίοδο 7 ημερών από την ημερομηνία της στενής
επαφής, σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, σύμφωνα με
τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας,
(ii) κατέχουν πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού ή εν ισχύ πιστοποιητικό ανάρρωσης
υποβάλλονται κατά την τρίτη και πέμπτη ημέρα σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου,
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας:
Νοείται ότι, σε περίπτωση εντοπισμού θετικού περιστατικού COVID-19 ακολουθούνται τα
υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας,».
3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΑ,
Υπουργός Υγείας.

____________________________________________________________________________________________
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα.

