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Drodzy partnerzy, 

 

 

Informacje dotyczące przypadków COVID-19 na Cyprze 

 

W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa, że Cypr ponownie otworzył swoje 

granice, umożliwiając podróżowanie i wyjazdy turystyczne, wdrażając przy tym nowe 

procedury bezpieczeństwa, które mają na celu ustabilizowanie przestrzeni powietrznej  

i utrzymanie stałego ruchu lotniczego na wyspę, przy zapewnieniu ochrony zdrowia 

publicznego. Procedury zakładają kategoryzację państw zgodnie z systemem sygnalizacji 

świetlnej, gdzie warunki wjazdu różnią się w zależności od zaklasyfikowania kraju do danej 

kategorii.    

 W związku z powyższym, chcielibyśmy teraz przekazać Państwu najnowsze 

informacje dotyczące dotychczasowych postępów w zakresie przeprowadzanych szczepień  

i powstrzymywania rozprzestrzeniania się wirusa. Na Cyprze zdołano przeprowadzić jedną  

z najszybszych akcji szczepień przeciw COVID-19 w UE. Do końca czerwca Cypr planuje 

zaszczepić 60% swojej populacji. Proces szczepień jest na tyle zaawansowany, że osoby  

w wieku 40 lat będą miały możliwość zaszczepienia się w pierwszych tygodniach maja. 

 Oprócz naszej udanej kampanii szczepień, Cypr jest również jednym z krajów Europy, 

które odnoszą największe sukcesy w kontrolowaniu rozprzestrzeniania się choroby poprzez 

konsekwentne, powszechne testowanie populacji. Na przykład, w zeszłym tygodniu  

(12 – 18 kwietnia) przebadano łącznie 405 916 osób (około 46% całej populacji), co plasuje 

Cypr na drugim miejscu na świecie. 

 Intensywne testowanie pozwala władzom kraju zidentyfikować zdecydowaną 

większość nosicieli COVID-19 oraz osób z którymi mieli oni kontakt (z objawami  

lub bez objawów) i odizolować ich, aby zapobiec dalszemu zakażeniu. Choć liczba 

potwierdzonych przypadków może wydawać się stosunkowo wysoka, w rzeczywistości 

współczynnik osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19 należy  

do najniższych w Europie. Spośród wszystkich przebadanych osób tylko 1% okazało się 

nosicielami choroby. Dla porównania, w większości krajów UE wskaźnik osób z dodatnim 

wynikiem waha się od 3% do 15%, a w niektórych przypadkach jest jeszcze wyższy. 

 W związku z powyższymi informacjami, chcielibyśmy Państwa prosić, aby zostały 

one wzięte pod uwagę przy ustalaniu zasad dotyczących podróżowania na Cypr. Jeszcze raz 

dziękujemy Państwu za nieustanne wsparcie i zapewniamy, że Cypr dołożył wszelkich starań, 

aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym wyspę. 
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