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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 82 ετών, με 

υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού 

μετά από μεταφορά του από το Πολυδύναμο Κέντρο Κυπερούντας. Η τελική 

αιτία θανάτου αποδίδεται στη νόσο COVID-19. Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός 

των θανάτων με τελική αιτία τη νόσο COVID-19 ανέρχεται σε 47, 31 άντρες 

(66%) και 16 γυναίκες (34%), με μέσο όρο ηλικίας τα 75 έτη.  

 

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκαν 

σήμερα συνολικά 11,986 τεστ για ανίχνευση της νόσου COVID-19. 

 

Α. Μοριακή Εξέταση (PCR test): Από τις 11,986 εργαστηριακές εξετάσεις, οι 

6,431 εργαστηριακές διαγνώσεις  διενεργήθηκαν με τη μοριακή μέθοδο (PCR), 

με 208 περιστατικά της νόσου COVID-19, που προέκυψαν ως εξής: 

 

• Από 688 δείγματα που λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης 

των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, εντοπίστηκαν 53 

κρούσματα. 

• Από 2,250 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 

εντοπίστηκαν 77 κρούσματα. 

• Από 447 δείγματα που λήφθηκαν από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια 

των Γενικών Νοσοκομείων, εντοπίστηκαν 17 κρούσματα. 

• Από 249 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 

παραπομπών από Προσωπικούς Ιατρούς και ελέγχου ειδικών ομάδων 

μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας, εντοπίστηκαν 3 κρούσματα. 

• Από 254 δείγματα που λήφθηκαν στην Επαρχία Λεμεσού στο πλαίσιο 

ελέγχου εργαζομένων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις για μετακίνηση 
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από και προς τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, εντοπίστηκαν 12 

κρούσματα. 

• Από 126 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. 

• Από 584 δείγματα που λήφθηκαν στην Επαρχία Λάρνακας στο πλαίσιο 

ελέγχου εργαζομένων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις για μετακίνηση 

από και προς τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, εντοπίστηκαν 2 

κρούσματα. 

• Από 1,158 δείγματα που λήφθηκαν στην Επαρχία Λευκωσίας στο 

πλαίσιο ελέγχου εργαζομένων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις για 

μετακίνηση από και προς τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, 

εντοπίστηκαν 6 κρούσματα. 

• Από 109 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 

εργαστηριακού ελέγχου που διενεργείται σε οίκους ευγηρίας και άλλες 

δομές, εντοπίστηκαν 35 κρούσματα.  

• Από 202 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών και 

επαναπατρισθέντων, εντοπίστηκαν 2 κρούσματα 

 

Επιπρόσθετα, διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις, χωρίς 

τον εντοπισμό κρούσματος: 

• Από δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου 

μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού σχολικών μονάδων, 

ολοκληρώθηκαν 174 εργαστηριακές διαγνώσεις, 

• Από δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου 

δομών μεταναστών, ολοκληρώθηκαν 49 εργαστηριακές διαγνώσεις, 

• Από δείγματα που λήφθηκαν στην Επαρχία Αμμοχώστου στο πλαίσιο 

ελέγχου εργαζομένων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις για μετακίνηση 

από και προς τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, διεκπεραιώθηκαν 91 

εργαστηριακές διαγνώσεις, και 

• Από δείγματα που λήφθηκαν από τους κατοίκους του Κάτω Πύργου 

Τυλληρίας, ολοκληρώθηκαν 50 εργαστηριακές διαγνώσεις. 
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Β. Τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test): Από τα 11,986 

τεστ, τα 5,555 διενεργήθηκαν με τη μέθοδο της ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 

(rapid test), με 97 θετικά αποτελέσματα, που εντοπίστηκαν ως ακολούθως: 

 

Επαρχία Σημεία δειγματοληψίας 
Αριθμός 

τεστ 

Αριθμός 

θετικών 

Λεμεσός 

(σύνολο 

θετικών: 20) 

Μόλος – Παλιό Λιμάνι 335 8 

Πελένδρι 252 1 

Αγρός 216 0 

Παλώδια 298 3 

Τραχώνι 339 8 

Λάρνακα 

(σύνολο 

θετικών: 30) 

Αραδίππου 482 17 

Δρομολαξιά 352 3 

Ορόκλινη 317 10 

Αμμόχωστος 

(σύνολο 

θετικών: 11) 

Πλατεία Αγίου Γεωργίου, 

Παραλίμνι 
474 11 

Λευκωσία 

(σύνολο 

θετικών: 34) * 

Αγία Βαρβάρα 540 15 

Παλιομέτοχο 801 6 

Ανθούπολη 450 13 

Εθνική 

Φρουρά 

Στρατόπεδα Εθνικής Φρουράς 

παγκύπρια 
699 2 

* Η δειγματοληψία στο Ακάκι συνεχίζεται μέχρι τις 8.30 μ.μ. και τα αποτελέσματα που θα 

προκύψουν θα ανακοινωθούν αύριο. 

 

Επιπλέον, επαληθεύτηκε με τη μέθοδο της μοριακής εξέτασης το θετικό 

αποτέλεσμα για 46 δείγματα θετικών αποτελεσμάτων που εντοπίστηκαν μέσω 

της μεθόδου rapid test αντιγόνου τις προηγούμενες ημέρες. Άλλα δύο θετικά 

αποτελέσματα rapid test δεν επαληθεύτηκαν από τη μοριακή εξέταση. Τα θετικά 

τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου που επιβεβαιώνονται με τη μέθοδο PCR 
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περιλαμβάνονται στον αριθμό των ημερήσιων περιστατικών και στον συνολικό 

αριθμό των κρουσμάτων πιο κάτω. 

 

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

κρουσμάτων ανέρχεται στα 9,453. 

 

Γ. Νοσηλευόμενοι: 

Συνολικά, στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ νοσηλεύονται 107 ασθενείς COVID-

19, ως εξής: 

 

Νοσηλευτήριο Θάλαμος 
Αριθμός 

Ασθενών 

Αμμοχώστου 

(62 ασθενείς) 

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 3 

Θάλαμος COVID 59 

Λευκωσίας 

(27 ασθενείς) 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  
15 (οι 2 εκτός 

αναπνευστήρα) 

Θάλαμος COVID 12 

Λεμεσού  

(16 ασθενείς) 
Θάλαμος COVID 16 

Μακάρειο  

(2 ασθενείς) 
Θάλαμος COVID 2 

 

________________ 

Υπουργείο Υγείας 

25 Νοεμβρίου 2020 


