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Δελτίο Τύπου 

 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με νέα περιστατικά της 

νόσου COVID-19 

 

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι σήμερα, 20 Ιουλίου 2021: 

 

- Ένα άτομο απεβίωσε από τη νόσο COVID-19, ανεβάζοντας τον 

συνολικό αριθμό θανάτων σε 391. 

 

- 231 ασθενείς COVID-19 νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 59 σε σοβαρή 

κατάσταση. Ποσοστό 90% των νοσηλευόμενων δεν έχουν ιστορικό 

εμβολιασμού. 

 

- Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 67,331 τεστ ανίχνευσης της νόσου με 

τη μοριακή μέθοδο (PCR) και τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 

(antigen rapid test). 

 

- 995 (ποσοστό θετικότητας: 1,48%) νέα περιστατικά της νόσου COVID-

19 εντοπίστηκαν από τα μοριακά τεστ (PCR) και τα τεστ ταχείας 

ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test), ανεβάζοντας τον συνολικό 

αριθμό κρουσμάτων σε 93,247.  

 

Ακολουθούν αναλυτικά τα σημερινά αποτελέσματα. 
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Α. Θάνατοι από τη νόσο COVID-19: 

Το ένα άτομο που απεβίωσε με την τελική αιτία θανάτου να αποδίδεται στη 

νόσο COVID-19, αφορά σε: 

 

- Άντρα, ηλικίας 76 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 391, εκ των οποίων: 

 

- 260 άντρες (67%), και  

- 131 γυναίκες (33%). 

 

Ο μέσος όρος ηλικίας των θανόντων από την ασθένεια είναι τα 77,2 έτη. 

 

Β. Νοσηλευόμενοι: 

Συνολικά, στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ νοσηλεύονται 231 ασθενείς της νόσου 

COVID-19, εκ των οποίων οι 59 σε σοβαρή κατάσταση ή σε συνθήκες ΜΑΦ.  

 

Από τους 59 ασθενείς που είναι σε σοβαρή κατάσταση, οι 23 είναι 

διασωληνωμένοι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και οι 36 σε Μονάδα 

Αυξημένης Φροντίδας.  

 

Αναλυτικά η κατάσταση στα νοσηλευτήρια είναι η ακόλουθη: 

 

Νοσηλευτήριο Θάλαμος 
Αριθμός 

Ασθενών 

Αμμοχώστου  

(71 ασθενείς) 

Θάλαμος COVID  65 

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 6 

Λευκωσίας 

(52 ασθενείς) 

Θάλαμος COVID  19 

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 10 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 23  
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Λεμεσού  

(70 ασθενείς) 

Θάλαμος COVID 54 

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 16 

Λάρνακας 

(27 ασθενείς) 

Θάλαμος COVID 23 

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 4 

Μακάρειο 

(11 ασθενής) 
Θάλαμος COVID 11 

 

Γ. Θετικά περιστατικά COVID-19 (PCR test και rapid test αντιγόνου):  

Από τις 67,331 διαγνώσεις που διενεργήθηκαν σήμερα οι 7,704 έγιναν με τη 

μοριακή μέθοδο (PCR) και οι 59,627 με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης 

αντιγόνου (antigen rapid test), εντοπίστηκαν 995 περιστατικά της νόσου 

COVID-19, που προέκυψαν ως εξής: 

 

• 104 κρούσματα από 529 δείγματα που λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας 

της ιχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. 

• 12 κρούσματα από 2,421 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου 

επιβατών στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. 

• 240 κρούσματα από 4,170 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας. 

• 26 κρούσματα από 282 δείγματα που λήφθηκαν από τα Μικροβιολογικά 

Εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων. 

• 1 κρούσμα από 302 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος παραπομπών από Προσωπικούς Ιατρούς και ελέγχου 

ειδικών ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας. 

• 56 κρούσματα από 1,887 δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο 

ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) σε ιδιωτικά κλινικά 

εργαστήρια και σε φαρμακεία. 

• 556 κρούσματα από 57,740 δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο 

ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test). 

 

Αναλυτικά, οι εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) 

πραγματοποιήθηκαν σήμερα ως ακολούθως: 
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Επαρχία / Τομέας 
Αριθμός 

τεστ 

Αριθμός 

θετικών 

Ποσοστό 

θετικότητας 

Λευκωσία 20,797 173 0,83% 

Λεμεσός 13,987 153 1,09% 

Λάρνακα 8,506 109 1,28% 

Πάφος 7,953 69 0,87% 

Αμμόχωστος 6,007 51 0,85% 

Οίκοι 

Ευγηρίας 

Λευκωσία 220 0  

Λεμεσός 46 0  

Λάρνακα 75 1  

Δειγματοληπτικός 

Αεροδρόμια 
108 0  

Ειδικά Σχολεία 41 0  

 

 

________________ 

Υπουργείο Υγείας 

20 Ιουλίου 2021 


