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Η αύξηση στην εμβολιαστική κάλυψη οδηγεί σε μείωση των 

κρουσμάτων και βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας 

 

Το συμπέρασμα ότι όσο εξελίσσεται το Εθνικό Πλάνο Εμβολιασμού κατά 

της COVID-19 τόσο μειώνονται τα κρούσματα και βελτιώνονται οι 

νοσοκομειακοί δείκτες, διαπιστώνεται στην Κύπρο με βάση τα δεδομένα της 

περιόδου από τις 26 Απριλίου μέχρι τις 14 Μαΐου. Ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες 

ηλικίες όπου η εμβολιαστική κάλυψη ξεπερνά το 80%, ο αριθμός των 

κρουσμάτων παραμένει σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα από τον Μάρτιο, 

ενώ οι νοσηλείες στις ηλικίες αυτές έχουν μειωθεί κατακόρυφα. Παράλληλα, 

βαθμιαία παρατηρείται μείωση στον αριθμό των κρουσμάτων και των 

νοσηλειών και στις ηλικίες 50-69, που έχει λάβει τουλάχιστον την 1η δόση του 

εμβολίου σημαντικό ποσοστό πολιτών.  

 

Όπως ξεκάθαρα προκύπτει από το πιο κάτω γράφημα, τα πλεονεκτήματα του 

εμβολιασμού είναι εμφανή στις ηλικιακές ομάδες με υψηλό ποσοστό 

εμβολιαστικής κάλυψης. Στις ηλικιακές ομάδες που χαρακτηρίζονται πιο 

ευάλωτες απέναντι στον ιό (ηλικιωμένα άτομα), καταγράφεται εδώ και αρκετές 

εβδομάδες πολύ χαμηλό ποσοστό κρουσμάτων. Κλιμακωτή μείωση ή και 

σταθεροποίηση στον αριθμό των θετικών περιστατικών παρατηρείται και στις 

υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες όσο η εμβολιαστική τους θωράκιση προχωρά. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζεται σταδιακά και ο αριθμός των ατόμων 

που νοσούν βαριά και κατά συνέπεια οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, 

αποφορτίζοντας σημαντικά το Σύστημα Υγείας.  
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Την ίδια ώρα, αυξάνεται το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης ανά Επαρχία, με 

την Πάφο να έχει τα ινία με 46,6%. Ακολουθούν η Λευκωσία με 43,7%, η 

Λάρνακα με 42,3%, η Λεμεσός με 41,7% και η Αμμόχωστος με 40% (δεδομένα 

μέχρι 14 Μαΐου 2021). 

 

 

 

Το Εμβολιαστικό Πλάνο προχωρά με γοργούς ρυθμούς και με στόχο να 

θωρακιστεί τουλάχιστον με την 1η δόση του εμβολίου ποσοστό 65% του 
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πληθυσμού εντός του 1ου εξαμήνου του 2021. Πλησιάζοντας περισσότερο στον 

στόχο που έθεσε η Κύπρος σε συνάρτηση με τον στόχο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η χώρα μας ολοκληρώνει αύριο τη διαδικασία διάθεσης ραντεβού για 

εμβολιασμό για τα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, νωρίτερα από τον αρχικό 

σχεδιασμό. Στη συνέχεια, η Πύλη Εμβολιασμού θα ανοίγει για διάφορες 

ηλικιακές ομάδες, ώστε να δοθεί εκ νέου η δυνατότητα προγραμματισμού 

ραντεβού στα άτομα εκείνα που δεν το είχαν πράξει νωρίτερα. 

 

Ο εμβολιασμός με την 1η δόση του εμβολίου έφτασε μέχρι και τις 15 Μαΐου 

στο 43,9% (324,573 άτομα), ενώ ταυτόχρονα ποσοστό 14,7% (108,789 

άτομα) έχει ήδη ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα. Στην Κύπρο 

έγιναν από τις 27 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και τις 15 Μαΐου 2021, 433,362 

εμβολιασμοί, χορηγούνται δηλαδή 49,3 δόσεις εμβολίου ανά 100 

κατοίκους. 

 

Η αντίληψη ότι οι εμβολιασμοί και η τήρηση των απλών υγειονομικών 

μέτρων ατομικής προστασίας είναι η μοναδική μας διέξοδος από την 

κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι ολοένα και πιο διάχυτη στην 

κοινωνία. Η θετική ανταπόκριση των πολιτών στην τεράστια προσπάθεια 

για εμβολιασμό είναι ο κύριος λόγος που η χώρα μας είναι στις πρώτες 

θέσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ ως προς την εμβολιαστική κάλυψη 

και κάνει αποφασιστικά βήματα προς την εκπλήρωση του στόχου που 

έχει θέσει για επιστροφή σε μια λειτουργική καθημερινότητα με ασφάλεια. 
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