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Ξεπέρασαν τις 76,000 οι εμβολιασμοί κατά της COVID-19 – Οι
εμβολιασμοί ασπίδα μας ενάντια στον ιό
•

Συνολικά

76,176

εμβολιασμοί

την

περίοδο

27

Δεκεμβρίου

2020-26

Φεβρουαρίου 2021
•

Πέραν των 62,000 εμβολιασμών αφορούν άτομα 71 ετών και άνω

•

10,818 επαγγελματίες υγείας έχουν εμβολιαστεί

•

859 άτομα που εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες

•

Εμβολιάζονται τα άτομα 70 ετών και άνω της περιοχής Μαραθάσας

•

Αρχίζει άμεσα ο εμβολιασμός των κλινηρών ατόμων

Με τους μηχανισμούς σε πλήρη ετοιμότητα και εγρήγορση συνεχίζεται η
εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού κατά της νόσου COVID-19. Μέχρι και τις
26 Φεβρουαρίου διενεργήθηκαν συνολικά 76,176 εμβολιασμοί, εκ των
οποίων οι 53,617 αφορούν άτομα που έλαβαν την 1η δόση του εμβολίου
και οι 22,559 άτομα που ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τους (2η δόση).
Ο αρχικός στόχος που τέθηκε στο Εθνικό Πλάνο Εμβολιασμού για την
εμβολιαστική κάλυψη των ηλικιωμένων ατόμων, περιλαμβανομένων και όσων
διαμένουν σε στέγες ευγηρίας, οδεύει προς επίτευξη, αφού μέχρι στιγμής έχουν
εμβολιαστεί πέραν των 62,000 ατόμων τουλάχιστον με την 1η δόση. Αυτή την
περίοδο, προτεραιότητα για εμβολιασμό έχουν τα άτομα ηλικίας 71 ετών και
άνω.
Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι και ο εμβολιασμός των επαγγελματιών υγείας,
με 10,818 άτομα να έχουν λάβει τουλάχιστον τη 1η δόση του εμβολίου μέχρι
τις 26 Φεβρουαρίου. Σε σχέση δε με τον εμβολιασμό των ευάλωτων ομάδων,
κατόπιν εισήγησης της ad hoc Επιτροπής για την ιεράρχηση των ευπαθών
ομάδων, έχει αρχίσει η εμβολιαστική κάλυψη ομάδων ασθενών όπως οι
θαλασσαιμικοί, οι αιμοκαθαρόμενοι και οι ασθενείς με σοβαρή χρόνια νεφρική
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ανεπάρκεια. Έως και τις 26 Φεβρουαρίου είχαν εμβολιαστεί με την 1η δόση
859 άτομα που ανήκουν στις πιο πάνω ομάδες, ενώ στη βάση της ιεράρχησης
που γίνεται, προστίθενται σταδιακά νέες κατηγορίες ασθενών, όπως τα άτομα
με σοβαρή παχυσαρκία, ανοσοεπάρκεια και μεταμοσχευμένοι.
Την ίδια ώρα, τέθηκαν σε λειτουργία αυτή την εβδομάδα δύο νέα Εμβολιαστικά
Κέντρα στην Πάφο και την Λάρνακα, τα οποία είναι δυναμικότητας ταυτόχρονης
λειτουργίας

εφτά

συνεργείων

έκαστο.

Συνεπώς,

οι

εμβολιασμοί

πραγματοποιούνται πλέον σε 11 Κέντρα Εμβολιασμού παγκύπρια, από
συνολικά 26 συνεργεία. Σε πλήρη ανάπτυξη των Εμβολιαστικών Κέντρο, θα
μπορούν να διενεργούνται μέχρι και 15,000 εμβολιασμοί ημερησίως. Επιπλέον,
εμβολιασμοί διενεργούνται από έξι κινητές μονάδες παγκύπρια. Συγκεκριμένα,
την Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, κινητή μονάδα θα βρίσκεται στον Πεδουλά,
όπου θα πραγματοποιήσει εμβολιασμούς σε άτομα ηλικίας 70 ετών και
πάνω που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, καλύπτοντας έτσι τις κοινότητες της
περιοχής της Μαραθάσας. Επιπλέον, η Κύπρος έχει θεσπίσει διαδικασία για
την παροχή υπηρεσιών εμβολιασμού κατ’ οίκον σε κλινήρεις ασθενείς που
εκφράζουν ενδιαφέρον για εμβολιασμό.
Επισημαίνεται ότι μέχρι στιγμής έχουν αξιολογηθεί και αδειοδοτηθεί από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων τρία εμβόλια, της Pfizer/BioNTech, της
AstraZeneca και της Moderna. Αίτηση για αδειοδότηση έχει υποβάλει στον
ΕΜΑ και η εταιρεία Johnson&Johnson, που αναμένεται να αξιολογηθεί μέχρι τα
μέσα Μαρτίου.
Το Υπουργείο Υγείας, αναγνωρίζοντας ότι το εμβόλιο αποτελεί την ασπίδα μας
ενάντια στον ιό, προχωρά με το Εμβολιαστικό Πλάνο για κάλυψη των πολιτών
το ταχύτερο δυνατό, ώστε να επιτευχθεί προστασία των ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού και κατ’ επέκταση, αποσυμφόρηση του Συστήματος Υγείας.
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