ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δελτίο Τύπου
Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με νέα περιστατικά της
νόσου COVID-19
Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι σήμερα, 19 Ιουλίου 2021:

-

Πέντε άτομα αποβιώσει από τη νόσο COVID-19, ανεβάζοντας τον
συνολικό αριθμό θανάτων σε 390.

-

228 ασθενείς COVID-19 νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 56 σε σοβαρή
κατάσταση. Ποσοστό 91,2% των νοσηλευόμενων δεν έχουν ιστορικό
εμβολιασμού.

-

Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 69,464 τεστ ανίχνευσης της νόσου με
τη μοριακή μέθοδο (PCR) και τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
(antigen rapid test).

-

1,056 (ποσοστό θετικότητας: 1,52%) νέα περιστατικά της νόσου COVID19 εντοπίστηκαν από τα μοριακά τεστ (PCR) και τα τεστ ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test), ανεβάζοντας τον συνολικό
αριθμό κρουσμάτων σε 92,252.

Ακολουθούν αναλυτικά τα σημερινά αποτελέσματα.
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Α. Θάνατοι από τη νόσο COVID-19:
Τα πέντε άτομα που απεβίωσαν με την τελική αιτία θανάτου να αποδίδεται στη
νόσο COVID-19, αφορούν σε:

-

Άντρα, ηλικίας 77 ετών, που κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

-

Άντρα, ηλικίας 66 ετών, που κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

-

Άντρα, ηλικίας 88 ετών, που κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

-

Γυναίκα, ηλικίας 92 ετών, που κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας.

-

Άντρα, ηλικίας 35 ετών, που κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των θανάτων με τελική αιτία τη νόσο COVID-19
ανέρχεται σε 390, εκ των οποίων:

-

260 άντρες (67%), και

-

130 γυναίκες (33%).

Ο μέσος όρος ηλικίας των θανόντων από την ασθένεια είναι τα 77,2 έτη.
Β. Νοσηλευόμενοι:
Συνολικά, στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ νοσηλεύονται 228 ασθενείς της νόσου
COVID-19, εκ των οποίων οι 56 σε σοβαρή κατάσταση ή σε συνθήκες ΜΑΦ.
Από τους 56 ασθενείς που είναι σε σοβαρή κατάσταση, οι 22 είναι
διασωληνωμένοι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και οι 34 σε Μονάδα
Αυξημένης Φροντίδας.
Αναλυτικά η κατάσταση στα νοσηλευτήρια είναι η ακόλουθη:
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Αριθμός

Νοσηλευτήριο

Θάλαμος

Αμμοχώστου

Θάλαμος COVID

66

(71 ασθενείς)

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας

5

Θάλαμος COVID

24

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας

12

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

22

Λεμεσού

Θάλαμος COVID

49

(61 ασθενείς)

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας

12

Λάρνακας

Θάλαμος COVID

23

(28 ασθενείς)

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας

5

Θάλαμος COVID

10

Λευκωσίας
(58 ασθενείς)

Μακάρειο
(10 ασθενής)

Ασθενών

Γ. Θετικά περιστατικά COVID-19 (PCR test και rapid test αντιγόνου):
Από τις 69,464 διαγνώσεις που διενεργήθηκαν σήμερα οι 7,483 έγιναν με τη
μοριακή μέθοδο (PCR) και οι 61,981 με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου (antigen rapid test), εντοπίστηκαν 1,056 περιστατικά της νόσου
COVID-19, που προέκυψαν ως εξής:
•

27 κρούσματα από 223 δείγματα που λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας
της ιχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

•

21 κρούσματα από 3,306 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου
επιβατών στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

•

253 κρούσματα από 3,451 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής
πρωτοβουλίας.

•

37 κρούσματα από 388 δείγματα που λήφθηκαν από τα Μικροβιολογικά
Εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων.

•

2 κρούσματα από 115 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του
προγράμματος παραπομπών από Προσωπικούς Ιατρούς και ελέγχου
ειδικών ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας.
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•

82 κρούσματα από 2,054 δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) σε ιδιωτικά κλινικά
εργαστήρια και σε φαρμακεία.

•

634 κρούσματα από 59,927 δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test).

Αναλυτικά,

οι

εξετάσεις

ταχείας

ανίχνευσης

αντιγόνου

(rapid

test)

πραγματοποιήθηκαν σήμερα ως ακολούθως:
Αριθμός

Αριθμός

Ποσοστό

τεστ

θετικών

θετικότητας

Λευκωσία

23,204

218

0,94%

Λεμεσός

13,680

162

1,18%

Λάρνακα

10,108

146

1,44%

Πάφος

6,487

58

0,89%

Αμμόχωστος

4,630

44

0,95%

Λευκωσία

535

1

Λεμεσός

88

2

Λάρνακα

198

2

Πάφος

269

0

Αμμόχωστος

185

0

266

0

277

1

Επαρχία / Τομέας

Οίκοι
Ευγηρίας

Δειγματοληπτικός
Αεροδρόμια
Ειδικά Σχολεία
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