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Κυρίες και Κύριοι, 

 

Οι επιδημιολογικοί δείκτες τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζουν ραγδαία 

επιδείνωση, με ανοικτό το ενδεχόμενο να παρατηρηθεί  τις επόμενες ημέρες 

αύξηση στις εισαγωγές ασθενών στα κρατικά νοσηλευτήρια. Το ποσοστό 

θετικότητας διαμορφώνεται πέραν του 2,5% και συγκεκριμένα τις τρεις 

τελευταίες ημέρες, καταγράφηκαν 7,168 θετικά περιστατικά εντός της 

κοινότητας. Η παραλλαγή  Όμικρον βρίσκεται πλέον στην κοινότητα και 

αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω την επιδημιολογική μας εικόνα.  

 

Δυστυχώς, από τα στοιχεία διαφαίνεται πως αρκετοί συμπολίτες μας δεν 

τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας, ενώ δεκάδες υποστατικά και 

επιχειρήσεις διασκέδασης δεν ακολουθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με 

αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι χώροι να παρουσιάζουν αυξημένο συνωστισμό. 

 

Όπως έχουμε ήδη συμφωνήσει με τα μέλη της Συμβουλευτικής 
Επιστημονικής Επιτροπής, η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί και την 
ερχόμενη Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022 αναλόγως της εξέλιξης των 

επιδημιολογικών δεικτών.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Υπουργικό Συμβούλιο σε έκτακτη 

σύσκεψη του αποφάσισε αυστηροποίηση μέτρων ελέγχου στις πύλες εισόδου 

της Δημοκρατίας, κατάργηση του safe pass σε αυτούς που δεν έχουν 

ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και επιπλέον μέτρα 

περιορισμού της μετάδοσης σε χώρους συναθροίσεων.  
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Tο Υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε: 

 

(α) με ισχύ από την 4η Ιανουαρίου μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2022, όσοι 

επιβάτες αφικνούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία, υποχρεούνται να 

έχουν προχωρήσει στη διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης PCR 48 

ώρες προ της αναχώρησης τους. Υπενθυμίζεται πως κατά την άφιξη 

όλοι οι επιβάτες ανεξαρτήτως ιστορικού εμβολιασμού, υποβάλλονται σε 

εργαστηριακή εξέταση PCR και το κόστος θα επιβαρύνει τον επιβάτη. 

 

(β) απο τις 3 Ιανουαρίου 2022, την τηλεργασία για ποσοστό 40% του 

προσωπικού κάθε εταιρείας ή οργανισμού του τομέα παροχής 

υπηρεσιών. Διευκρινίζεται πως το ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνει 

άτομα τα οποία λόγω νόσησης ή δήλωσης ως στενή επαφή με 

επιβεβαιωμένο κρούσμα τίθενται σε αυτοπεριορισμό και εργάζονται από 

το σπίτι και άτομα που έκαναν χρήση της άδειας ανάπαυσης τους. Θα 

δοθούν αύριο διευκρινίσεις για τις ουσιώδεις υπηρεσίες που θα 

εξαιρεθούν. 

 

(γ) από τις 30 Δεκεμβρίου 2021, η είσοδος σε κέντρα διασκέδασης, 

μουσικοχορευτικά κέντρα, χώρους δεξιώσεων, γάμους, βαπτίσεις θα 

επιτρέπεται μόνο με την επιπλέον προσκόμιση αρνητικής εξέτασης 

Rapid test 24 ωρών. Υπενθυμίζεται πως η είσοδος επιτρέπεται μόνο 

στα εμβολιασμένα άτομα. Εξαιρούνται οι πολίτες που έλαβαν την 
ενισχυτική/3η δόση εμβολίου. 

(δ) από τις 30 Δεκεμβρίου 2021, τον καθορισμό ανώτατου ορίου 300 

ατόμων για χώρους εστίασης, κέντρα διασκέδασης και 

μουσικοχορευτικά κέντρα τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων 

και του μέγιστου αριθμού ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο που είναι σε 

ισχύ. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι καθήμενοι ενώ απαγορεύεται ο 
χορός. Διευκρινίζεται πως το μέτρο για γάμους και βαπτίσεις θα 
τεθεί σε εφαρμογή από τις 3 Ιανουαρίου 2022.  
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(ε) από τις 30 Δεκεμβρίου 2021, όπως η παρουσία φιλάθλων στα 

γήπεδα καθοριστεί στο 50% της χωρητικότητας των γηπέδων, με 

υποχρεωτική τη χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι δεν τηρούνται τα μέτρα 

προστασίας, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να ανακαλέσουν την άδεια 

λειτουργίας του. 
 

(στ) από τις 30 Δεκεμβρίου 2021, την απαγόρευση όλων των 

επισκεπτηρίων σε κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια και κλεσιτές δομές, 

εκτός εάν δοθεί έγκριση απο τη διεύθυνση μετα απο προσκόμιση 

αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης PCR διάρκειας 24 ωρών για 

επείγουσες και μόνο εξαιρετικές περιπτώσεις. Για επισκέψεις στα 

εξωτερικά ιατρεία ασθενών και συνοδών, απαιτείται η προσκόμιση 

αρνητικής εξέτασης Rapid test διάρκειας 24 ωρών. Εξαιρούνται τα άτομα 

που έλαβαν ενισχυτική/3η δόση εμβολίου. 

 

(ζ) από τις 30 Δεκεμβρίου 2021, την αλλαγή των πρωτοκόλλων 

διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19 και στενών επαφών για τους 
επαγγελματίες υγείας που δεν έχουν λάβει καμία δόση εμβολίου, ή 
έλαβαν τις δύο δόσεις για διδοσικά εμβόλια ή μία δόση για 
μονοδοσικό εμβόλιο και έχει παρέλθει η περίοδος των 7 μηνών και 
δεν έλαβαν την ενισχυτική/3η δόση. Οι στενές επαφές 

επιβεβαιωμένου κρούσματος, θα υποβάλλονται την 5η ημέρα σε PCR 

και την 6η ημέρα σε Rapid test με αρνητικό αποτέλεσμα μετά την επαφή 

τους με κρούσμα για να αποδεσμευτούν απο τον περιορισμό. Τα θετικά 

περιστατικά κορωνοϊού δικαιούνται να υποβάλλονται την 6η και 7η 

ημέρα σε Rapid test και εάν είναι αρνητικό το αποτέλεσμα να 

αποδεσμεύονται την 8η ημέρα, νοουμένου ότι δεν παρουσιάζουν 

συμπτώματα για περίοδο 48 ωρών (Η απόφαση αφορά ιατρούς, 

νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό). 



 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 

 

Επιπλέον συστήνονται τα ακόλουθα:  
 
- Όπως οι πολίτες χρησιμοποιούν διπλή χειρουργική μάσκα ή μάσκα 

υψηλής προστασίας. (πχ τύπου ΚN95 ή τύπου FFP2).  

- Να αποφεύγεται η χρήση υφασμάτινης προστατευτικής μάσκας 

προσώπου.  

Υπενθυμίζεται πως η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου σε 

όλους τους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς είναι υποχρεωτική. 

- Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και οι διαδικτυακές εξετάσεις στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

 

Αγαπητές συμπολίτισσες, Αγαπητοί συμπολίτες,  

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η κρίση της πανδημίας μας αφορά όλους. Με 3000 

και πλέον κρούσματα την μέρα, στον δικό μας μικρό πληθυσμό, σημαίνει ότι ο 

κορωνοϊός απειλεί τον καθένα από εμάς και χρειάζεται να προστατεύσουμε 

τους εαυτούς μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. .  

Χρειάζεται να αντιληφθούμε ότι είναι απαραίτητο να τηρούμε τα μέτρα για να 

προστατευθούμε και μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε 

το συντομότερο δυνατόν στην κανονικότητα μας. 

Με αυτό το μήνυμα εύχομαι σε όλες και όλους καλή Χρονιά με υγεία και 

ασφάλεια.   

------------------------------------ 

 

Υπουργείο Υγείας 

29 Δεκεμβρίου 


