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Δελτίο Τύπου 

 

 Περίπου το 1/3 των rapid tests της εβδομάδας 11-15 Ιανουαρίου 

διενεργήθηκαν σε εργασιακούς χώρους 

 

Συνεχίζεται και την επόμενη εβδομάδα ο έλεγχος εργαζομένων 

 

Στοχεύοντας στη συνεχιζόμενη επιδημιολογική επιτήρηση του γενικού 

πληθυσμού, και εστιάζοντας σε συγκεκριμένες ομάδες, συνεχίστηκε την 

εβδομάδα 11-15 Ιανουαρίου ο αυξημένος έλεγχος με τη μέθοδο ταχείας 

ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test). Στη βάση των συστάσεων και του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμώξεων (ECDC), ο 

επιδημιολογικός έλεγχος εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής 

για τη διαχείριση της πανδημίας και ενεργεί επικουρικά και ενισχυτικά στα 

περιοριστικά μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ από τις 10 Ιανουαρίου. Σύμφωνα 

με τα πρόσφατα στοιχεία του ECDC, η Κύπρος κατατάσσεται στη 2η θέση 

ανάμεσα σε 29 ευρωπαϊκά κράτη σε σχέση με τη διενέργεια εργαστηριακών 

ελέγχων ανά 100,000 κατοίκους. 

 

Από τις 11 Ιανουαρίου, οι έλεγχοι επικεντρώνονται στους εργασιακούς χώρους 

που παραμένουν σε λειτουργία, σύμφωνα με το Διάταγμα, ημερομηνίας 8 

Ιανουαρίου 2021. Συγκεκριμένα, κατά την πιο πάνω περίοδο διενεργήθηκαν 

συνολικά 47,241 rapid tests. Περίπου το 1/3 των ελέγχων αυτών, δηλαδή τα 

14,509 τεστ αφορούσαν σε εργαζόμενους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και 

κλάδους, των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί, καθώς και στο 

προσωπικό του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με κινητές 

μονάδες δειγματοληψίας καλύφθηκαν σε όλες τις Επαρχίες βιομηχανικές 

περιοχές, εταιρείες και τομείς, όπως εργοτάξια, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 

οργανισμοί Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τραπεζικά ιδρύματα, Ειδικά Σχολεία, 

καθώς και Τμήματα/Υπηρεσίες Υπουργείων. 

 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=17889#flat
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/5436%208%201%202021%20PARARTHMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/5436%208%201%202021%20PARARTHMA%203o%20MEROS%20I.pdf
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Από τα 14,509 τεστ που έγιναν σε εργαζόμενους, προέκυψαν 27 θετικά 

περιστατικά από σύνολο 660 θετικών αποτελεσμάτων από rapid test που 

καταγράφηκαν την εβδομάδα 11-15 Ιανουαρίου. Το ποσοστό θετικότητας 

ανέρχεται σε 0,19%. 

 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται ο αριθμός των τεστ που έγιναν και τα 

θετικά περιστατικά που ανιχνεύθηκαν ανά τομέα: 

 

Τομέας / Οικονομική 

Δραστηριότητα 

Αριθμός τεστ Αριθμός 

κρουσμάτων 

Βιομηχανικές περιοχές 4,736 (32%) 17 (63%) 

Εργοτάξια 1,488 (10%) 0 

Βιομηχανίες / Επιχειρήσεις 2,739 (19%) 3 (11%) 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 535 (4%) 0 

Τραπεζικός Τομέας 245 (2%) 0 

Ειδικά Σχολεία 425 (3%) 0 

Δημόσιος Τομέας 4,341 (30%) 7 (26%) 

Σύνολο: 14,509 27 

 

Παράλληλα, και δεδομένου ότι στον δημόσιο τομέα εφαρμόζεται τηλεργασία και 

έχουν γίνει διευθετήσεις από τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες των Υπουργείων, 

ώστε το προσωπικό να εργάζεται εκ περιτροπής με φυσική παρουσία, θα 

συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα οι έλεγχοι σε Υπουργεία και άλλες 

Υπηρεσίες του δημοσίου, ώστε να ελεγχθεί το προσωπικό που εργαζόταν εξ 

αποστάσεων την προηγούμενη εβδομάδα και να καλυφθεί κατά το δυνατό 

μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων. 

 

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται τα προγράμματα εβδομαδιαίου ελέγχου των 

διαμενόντων και του προσωπικού οίκων ευγηρίας/κλειστών και άλλων δομών, 

των επαγγελματιών υγείας σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια και νοσηλευτήρια του 

ΟΚΥπΥ και της Εθνικής Φρουράς. Παράλληλα, εξακολουθούν να διενεργούνται 

δειγματοληψίες στον γενικό πληθυσμό παγκύπρια. 
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Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι από την έναρξη του προγράμματος ελέγχου με ταχεία 

αντιγονικά τεστ, στις 16 Νοεμβρίου 2020, μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου 2021, 

έγιναν συνολικά 420,988 τεστ και ανιχνεύθηκαν 10,732 θετικά περιστατικά 

με ποσοστό θετικότητας 2,55%. 

 

_________________ 

Υπουργείο Υγείας 

17 Ιανουαρίου 2021 


