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Δελτίο Τύπου 

 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με νέα περιστατικά της 

νόσου COVID-19 

 

Ανακοινώνεται ο θάνατος άντρα ασθενούς με COVID-19, ηλικίας 87 ετών, 

χωρίς υποκείμενα νοσήματα, που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Η τελική αιτία θανάτου 

αποδίδεται στη νόσο COVID-19. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων με τελική 

αιτία τη νόσο COVID-19 ανέρχεται σε 44, 28 άντρες (64%) και 16 γυναίκες 

(36%), με μέσο όρο ηλικίας τα 75 έτη.  

 

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκαν σήμερα συνολικά 

9,527 τεστ για ανίχνευση της νόσου COVID-19. 

 

Α. Μοριακή Εξέταση (PCR test): Από τις 9,527 εργαστηριακές εξετάσεις, οι 

3,223 εργαστηριακές διαγνώσεις  διενεργήθηκαν με τη μοριακή μέθοδο (PCR), 

με 187 περιστατικά της νόσου COVID-19, που προέκυψαν ως εξής: 

 

• Από τα 84 δείγματα που λήφθηκαν προς επαλήθευση των θετικών 

αποτελεσμάτων που εντοπίστηκαν μέσω της μεθόδου rapid test 

αντιγόνου τις προηγούμενες ημέρες, είχαμε αποτέλεσμα από PCR 

εξέταση για τα 56. Τα θετικά τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου που 

επιβεβαιώνονται με τη μέθοδο PCR περιλαμβάνονται στον αριθμό των 

ημερήσιων περιστατικών και στον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων πιο 

κάτω. 

• Από 554 δείγματα που λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης 

των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, εντοπίστηκαν 52 

κρούσματα. 

• Από 1,100 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 

εντοπίστηκαν 52 κρούσματα. 
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• Από 397 δείγματα που λήφθηκαν από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια 

των Γενικών Νοσοκομείων, εντοπίστηκαν 14 κρούσματα. 

• Από 246 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 

παραπομπών από Προσωπικούς Ιατρούς και ελέγχου ειδικών ομάδων 

μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας, εντοπίστηκαν 6 κρούσματα. 

• Από 244 δείγματα που λήφθηκαν στην Επαρχία Λεμεσού στο πλαίσιο 

ελέγχου εργαζομένων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις για μετακίνηση 

από και προς τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, εντοπίστηκαν 6 

κρούσματα. 

• Από 280 δείγματα που λήφθηκαν στην Επαρχία Πάφου στο πλαίσιο 

ελέγχου εργαζομένων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις για μετακίνηση 

από και προς τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, εντοπίστηκε 1 κρούσμα. 

 

Επιπρόσθετα, διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις, χωρίς 

τον εντοπισμό κρούσματος: 

• Από δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου 

δομών μεταναστών, ολοκληρώθηκαν 123 εργαστηριακές διαγνώσεις, 

και 

• Από δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου 

μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού σχολικών μονάδων, 

διεκπεραιώθηκαν 198 εργαστηριακές εξετάσεις. 

 

Συνεπώς και με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των 

κρουσμάτων ανέρχεται στα 8,685. 

 

Β. Τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test): Από τα 9,527 

τεστ, τα 6,304 διενεργήθηκαν με τη μέθοδο της ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 

(rapid test), με 121 θετικά αποτελέσματα, που εντοπίστηκαν ως ακολούθως: 
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Περιοχή Σημεία δειγματοληψίας 
Σύνολο 

τεστ 

Σύνολο 

θετικών 

Πάφος 

(σύνολο 

θετικών: 5) 

Χώρος στάθμευσης υπεραγοράς 

Παπαντωνίου (Λεωφόρος 

Ελλάδος) 

273 2 

Λεωφόρος Ελευθέριου Βενιζέλου 

(μπροστά από το Γραφείο 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη) 

170 3 

Λεμεσός 

(σύνολο 

θετικών: 34) 

Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου 

(Διοικητήριο) 
220 4 

Χώρος στάθμευσης υπεραγοράς 

ΑΛΦΑΜΕΓΑ, Λινόπετρα 
289 9 

Limassol Shopping Centre, 

Πολεμίδια (πρώην Ορφανίδης) 
534 15 

Πλατεία Ελευθερίας, Επισκοπή 368 6 

Λάρνακα 

(σύνολο 

θετικών: 9) 

Χώρος στάθμευσης υπεραγοράς 

Στέλιος Ανδρέου, Λειβάδια 
437 6 

Κοινοτικό Ιατρείο Κόρνου 453 1 

Πλατεία Ευρώπης 315 2 

Αμμόχωστος 

(σύνολο 

θετικών: 3) 

Εκκλησία Αγίου Γεωργίου, 

Δερύνεια 
415 3 

Λευκωσία 

(σύνολο 

θετικών: 70) 

Mall of Cyprus (πλατεία Εισόδου 2) 680 13 

Χώρος στάθμευσης Jumbo, 

Λακαταμεία 
557 18 

Χώρος στάθμευσης υπεραγοράς 

ΑΛΦΑΜΕΓΑ, Έγκωμη 
719 16 

Αίθουσα εκδηλώσεων Παλαιού 

Κοινοτικού Συμβουλίου 

Κακοπετριάς 

496 9 

Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος Οδού 

Λήδρας) 
328 14 
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Γ. Νοσηλευόμενοι: 

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου νοσηλεύονται 64 άτομα θετικά στον ιό 

SARS-CoV-2, εκ των οποίων τα έξι στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. 

Επιπλέον, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου 

Λευκωσίας νοσηλεύονται συνολικά εννέα ασθενείς, εκ των οποίων οι τρεις 

εκτός αναπνευστήρα. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του 

Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος νοσηλεύονται δύο ασθενείς. Άλλα 12 

άτομα νοσηλεύονται σε θάλαμο COVID-19 στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 

ενώ 10 ασθενείς στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού νοσηλεύονται στον θάλαμο 

COVID-19. 

 

________________ 

Υπουργείο Υγείας 

22 Νοεμβρίου 2020 


