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Δελτίο Τύπου 

 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με νέα περιστατικά της 

νόσου COVID-19 

 

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκαν σήμερα συνολικά 

14,455 τεστ για ανίχνευση της νόσου COVID-19. 

 

Α. Μοριακή Εξέταση (PCR test): Από τις 14,455 εργαστηριακές εξετάσεις, οι 

6,590 εργαστηριακές διαγνώσεις  διενεργήθηκαν με τη μοριακή μέθοδο (PCR), 

με 179 περιστατικά της νόσου COVID-19, που προέκυψαν ως εξής: 

 

• Από 546 δείγματα που λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης 

των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, εντοπίστηκαν 65 

κρούσματα. 

• Από 1,950 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 

εντοπίστηκαν 59 κρούσματα. 

• Από 312 δείγματα που λήφθηκαν από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια 

των Γενικών Νοσοκομείων, εντοπίστηκαν 18 κρούσματα. 

• Από 207 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 

παραπομπών από Προσωπικούς Ιατρούς και ελέγχου ειδικών ομάδων 

μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας, εντοπίστηκαν 2 κρούσματα. 

• Από 1,289 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 4 

κρούσματα. 

• Από 775 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 11 

κρούσματα. 
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• Από 623 δείγματα που λήφθηκαν στην Επαρχία Πάφου στο πλαίσιο 

ελέγχου εργαζομένων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις για μετακίνηση 

από και προς τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, εντοπίστηκαν 11 

κρούσματα. 

• Από 126 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 

ελέγχου μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού σχολικών μονάδων, 

εντοπίστηκαν 3 κρούσματα. 

• Από 95 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου 

δομών μεταναστών, εντοπίστηκαν 5 κρούσματα. 

• Από 494 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών και 

επαναπατρισθέντων, εντοπίστηκε 1 κρούσμα. 

 

Επιπρόσθετα, διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις, χωρίς 

τον εντοπισμό κρούσματος: 

• 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, ολοκληρώθηκαν 26 

εργαστηριακές διαγνώσεις, 

• Από δείγματα που λήφθηκαν στην Επαρχία Λάρνακας στο πλαίσιο 

ελέγχου εργαζομένων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις για μετακίνηση 

από και προς τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, διεκπεραιώθηκαν 144 

εργαστηριακές διαγνώσεις, και 

• Από δείγματα που λήφθηκαν από τους κατοίκους του Κάτω Πύργου 

Τυλληρίας, ολοκληρώθηκαν 3 εργαστηριακές διαγνώσεις. 

 

Β. Τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test): Από τα 14,455 

τεστ, τα 7,865 διενεργήθηκαν με τη μέθοδο της ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 

(rapid test), με 104 θετικά αποτελέσματα, που εντοπίστηκαν ως ακολούθως: 

 

 

 



 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Επαρχία Σημεία δειγματοληψίας 
Αριθμός 

τεστ 

Αριθμός 

θετικών 

Λεμεσός 

(σύνολο 

θετικών: 4) 

Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου – 

Διοικητήριο 
243 1 

Μόλος – Παλιό Λιμάνι 118 1 

Πολεμίδια 355 2 

Οίκοι ευγηρίας/Στέγες 236 0 

Λάρνακα 

(σύνολο 

θετικών: 22) 

Πλατεία Ευρώπης 335 10 

Λάρνακα 473 12 

Αμμόχωστος 

(σύνολο 

θετικών: 18) 

Παραλίμνι 456 18 

Πάφος (σύνολο 

θετικών: 10) 

Γεροσκήπου 203 10 

Οίκοι ευγηρίας/Στέγες 105 0 

Λευκωσία 

(σύνολο 

θετικών: 42) 

Mall of Cyprus – Είσοδος 2 464 8 

Στρόβολος 837 8 

Λακατάμια 462 6 

Έγκωμη 451 16 

Ακάκι * 224 4 

Επαγγελματίες 

Υγείας ** 

Δημόσια και Ιδιωτικά 

Νοσηλευτήρια παγκύπρια 
2,903 8 

 

* Η δειγματοληψία στο Ακάκι διενεργήθηκε χθες, 27 Νοεμβρίου 2020.  

** Τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα ελέγχου επαγγελματιών υγείας αφορούν στην περίοδο 

18-27 Νοεμβρίου 2020. 

 

Επιπλέον, επαληθεύτηκε με τη μέθοδο της μοριακής εξέτασης το θετικό 

αποτέλεσμα για 69 δείγματα θετικών αποτελεσμάτων που εντοπίστηκαν μέσω 

της μεθόδου rapid test αντιγόνου τις προηγούμενες ημέρες. Τα θετικά τεστ 

ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου που επιβεβαιώνονται με τη μέθοδο PCR 

περιλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων πιο κάτω. 
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Συνεπώς και με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των 

κρουσμάτων ανέρχεται στα 10,231. 

 

Γ. Νοσηλευόμενοι: 

Συνολικά, στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ νοσηλεύονται 114 ασθενείς COVID-

19, ως εξής: 

 

Νοσηλευτήριο Θάλαμος 
Αριθμός 

Ασθενών 

Αμμοχώστου 

(61 ασθενείς) 

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 4 

Θάλαμος COVID 57 

Λευκωσίας 

(28 ασθενείς) 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  
16 (οι 4 εκτός 

αναπνευστήρα) 

Θάλαμος COVID 12 

Λεμεσού  

(18 ασθενείς) 
Θάλαμος COVID 18 

Μακάρειο  

(7 ασθενείς) 
Θάλαμος COVID 7 

 

________________ 

Υπουργείο Υγείας 

28 Νοεμβρίου 2020 


