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Δελτίο Τύπου 

 

Εντατικοποιούμε ρυθμούς στο εμβολιαστικό πρόγραμμα με αύξηση της 

δυνατότητας εμβολιασμών, λέει ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος 

Ιωάννου 

 

Ικανοποίηση για την ανταπόκριση των πολιτών για εμβολιασμό εξέφρασε 

σήμερα ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, μιλώντας στο περιθώριο 

επίσκεψης στο Κέντρο Εμβολιασμού της Κρατικής Έκθεσης. Ο κ. Ιωάννου 

ευχαρίστησε για ακόμα μια φορά όλους τους επαγγελματίες στον τομέα της 

υγείας για την προσφορά τους όλους αυτούς τους μήνες στη μάχη κατά της 

πανδημίας, καθώς και τους λειτουργούς της 1ης γραμμής στα Κέντρα 

Εμβολιασμού για την πάρα πολύ καλή δουλειά που κάνουν. «Ιδιαίτερα όμως 

θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες για τη συνεργασία και την ανταπόκρισή 

τους να προσέλθουν να εμβολιαστούν», σημείωσε ο κ. Ιωάννου.  

 

Συνεχίζοντας, επεσήμανε πως στη χθεσινή εθνική αναφορά αποτυπώνεται ότι 

«διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο της πανδημίας και ο μόνος τρόπος να 

περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού είναι ο εμβολιασμός. Για αυτό καλούμε τον 

κόσμο να προσέλθει και να εμβολιαστεί. Είναι αποδεδειγμένο ότι οι εμβολιασμοί 

σώζουν ζωές και αποτρέπουν από βαριά νόσηση. Τα αποτελέσματα των 

εμβολιασμών φαίνονται ήδη και στην Κύπρο, αφού βλέπουμε ότι σε ηλικίες 

όπου υπάρχει επάρκεια στην εμβολιαστική κάλυψη, έχουν μειωθεί ουσιαστικά 

και οι νοσηλείες και τα θετικά περιστατικά που εντοπίζονται καθημερινά». 

 

Ερωτηθείς ποιες είναι αυτές οι ηλικίες, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι η μείωση στα 

κρούσματα και στις νοσηλείες αφορούν τα άτομα άνω των 70 ετών όπου η 

εμβολιαστική κάλυψη έχει ξεπεράσει το 80%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα των 60-

69 υπάρχει σημαντική κάλυψη πάνω από 55%. «Βλέπουμε ότι υπάρχει 

σημαντική μείωση σε αυτές τις ηλικίες και στις νοσηλείες αλλά και στα θετικά 

κρούσματα που ανακοινώνονται καθημερινά. Για αυτό αυξάνουμε ρυθμούς στο 
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εμβολιαστικό μας πρόγραμμα. Πλέον παραλαμβάνουμε αυξημένες ποσότητες 

σε εβδομαδιαία βάση, έχουμε αυξήσει και τη δυνατότητα για τους εμβολιασμούς 

που μπορούν να διενεργούνται σε καθημερινή βάση στα Εμβολιαστικά Κέντρα. 

Μπορούμε να διενεργούμε μέχρι 14,000 εμβολιασμούς καθημερινά. Στη μάχη 

πλέον έχουν ενταχθεί και οι Προσωπικοί Ιατροί, έχουν δηλώσει συμμετοχή 

περίπου 200 γιατροί και έχουν ήδη ξεκινήσει να παραλαμβάνουν τις πρώτες 

ποσότητες των εμβολίων που έχουν ζητήσει», υπογράμμισε ο κ. Ιωάννου. 

 

Μας χαροποιεί, επεσήμανε ο κ. Υπουργός, ότι «ο κόσμος ανταποκρίνεται. 

Μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με την 1η δόση πέραν των 

218,000 ατόμων που είναι σχεδόν το 30%. Όπως φαίνεται από τις έρευνες και 

τις μελέτες ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα και η 1η δόση μετά την πάροδο 

των 3 εβδομάδων προσφέρει ουσιαστική κάλυψη». 

 

Κληθείς να πει αν η ανταπόκριση από τις νεαρότερες ηλικίες είναι μεγαλύτερη, 

ο Υπουργός Υγείας σημείωσε ότι η ανταπόκριση είναι περίπου η ίδια σε όλες 

τις ηλικίες. «Είχαμε κάνει και μια έρευνα τον περασμένο Δεκέμβρη που έδειξε 

ότι ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού θα επιθυμούσε να εμβολιαστεί και 

αυτό φαίνεται και στην πράξη. Βέβαια εμείς ευελπιστούμε σε ακόμα μεγαλύτερη 

ανταπόκριση. Βλέπουμε ότι περίπου το 50-60% στις ηλικίες που ανοίγουμε 

ανταποκρίνεται στην παρούσα φάση και ευελπιστούμε αυτό να αυξηθεί 

περισσότερο», είπε. 

 

Τόνισε δε πως «μια βασική συνιστώσα για τη βελτίωση των επιδημιολογικών 

δεδομένων είναι η συνεργασία όλων μας στην τήρηση των ατομικών μέτρων 

προστασίας είτε σε ατομικό είτε σε επαγγελματικό ή κοινωνικό επίπεδο». Ο κ. 

Ιωάννου επανέλαβε πως «μέσα από τους εμβολιασμούς και την τήρηση των 

μέτρων θα επανέλθουμε στην κανονικότητα και θα μπορέσουμε να πάρουμε τη 

ζωή μας πίσω». 

 

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα να δούμε 

μείωση στον αριθμό των κρουσμάτων και των νοσηλειών, ο κ. Ιωάννου 



 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

επεσήμανε ότι τα αποτελέσματα από τα μέτρα φαίνονται μετά από την πρώτη 

εβδομάδα. «Επομένως θα αναμένουμε τα αποτελέσματα των αυστηρών 

μέτρων που λήφθηκαν την περασμένη Δευτέρα, την Κυριακή ή Δευτέρα. 

Ευελπιστούμε ότι μετά από αυτό το 15θήμερο με τα αυστηρά μέτρα θα υπάρξει 

μια βελτίωση στην επιδημιολογική εικόνα, ούτως ώστε να μας επιτρέψει από 

τις 10 του Μάη να επιστρέψουμε στις προηγούμενες ρυθμίσεις, όπως ήταν και  

ο αρχικός μας στόχος. Θα αξιολογηθεί η εικόνα την ερχόμενη εβδομάδα. 

Κανένας δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και θα παρθούν 

οι ανάλογες αποφάσεις». 

 

Κληθείς να αναφερθεί στον χθεσινό θάνατο 37χρονου, ο Υπουργός Υγείας 

επεσήμανε ότι οι μεταλλάξεις του ιού φαίνεται να επηρεάζουν ιδιαίτερα τις πιο 

νεαρές ηλικίες, προκαλώντας βαριά νόσηση ή και θάνατο. 

 

Ερωτηθείς να πει πόσα άτομα αναμένεται να έχουν εμβολιαστεί μέχρι τη λήξη 

του lockdown, ο κ. Υπουργός σημείωσε ότι αναμένεται να έχουν εμβολιαστεί 

τουλάχιστον με την 1η δόση πέραν των 270,000 ατόμων. «Για να υπάρχει 

ουσιαστική ανοσία πρέπει να παρέλθουν 3 εβδομάδες μετά την 1η δόση. Αυτό 

σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του lockdown αναμένεται να έχουν αποκτήσει ανοσία 

τα άτομα που εμβολιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα, που είναι γύρω στις 

200,000 άτομα», εξήγησε.  

 

Σε ερώτηση σχετικά με το πότε αναμένεται να έχουμε πετύχει ανοσία της 

αγέλης, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι εκτιμάται ότι αυτό θα επιτευχθεί όταν 

εμβολιαστεί περίπου το 60-70% του πληθυσμού που δύναται να εμβολιαστεί, 

μέχρι το τέλος του Ιούνη. 

 

Σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα, και ερωτηθείς εάν αυτά θα αρθούν όταν 

φτάσει η εμβολιαστική κάλυψη σε ποσοστό περίπου 70%, ο κ. Ιωάννου είπε ότι 

τα περιοριστικά μέτρα θα αρθούν στην πλειοψηφία τους, επισημαίνοντας 

ωστόσο ότι κάποια ανεπαίσθητα μέτρα θα συνεχίσουν να ισχύουν. Δεν έχουμε 
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ξαναβιώσει, είπε χαρακτηριστικά, αυτή την πανδημία, για να γνωρίζουμε πώς 

θα είναι στο μέλλον ή πώς θα πρέπει να ενεργήσουμε.  

 

Απαντώντας σε ερώτηση για τα μέτρα που θα ισχύσουν μετά τις 10 του Μάη 

και εάν γίνονται σκέψεις για πλήρη κατάργηση των SMS, ο κ. Ιωάννου 

απάντησε αρνητικά και σημείωσε ότι το πρόγραμμα ελέγχου με rapid test θα 

συνεχίσει και μετά τις 10 Μαΐου. 

 

Τέλος, ο Υπουργός Υγείας ευχήθηκε στο προσωπικό που στελεχώνει τα 

Κέντρα Εμβολιασμού αλλά και σε όλους τους πολίτες Καλό Πάσχα. 

 

_________________ 

Υπουργείο Υγείας 

1 Μαΐου 2021 


