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COVID-19 - Πρωτόκολλο Προορισμού, Κύπρος – αναθεωρημένο – 31/8/2022 
 

Α. Είσοδος στη χώρα  
 
Ερ. 1: Πως θα μπορούν οι ταξιδιώτες να εισέλθουν στην χώρα; 
 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί για είσοδο στην χώρα.  

 
Ερ. 2: Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για το ταξίδι στην Κύπρο; 
 
Τα συνηθισμένα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι απαραίτητα (Ταυτότητα και αεροπορική 
κάρτα επιβίβασης-boarding pass).  
 
 
Β. Μετακίνηση εντός του προορισμού  
 
Ερ. 3: Ισχύουν οποιοιδήποτε τοπικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις; 
 
Δεν υπάρχουν τρέχοντες περιορισμοί στην μετακίνηση και οι ταξιδιώτες μπορούν να 
απολαύσουν κάθε είδους υπηρεσία και εγκατάσταση σε όλον τον προορισμό, χωρίς να 
χρειάζεται να επιδεικνύουν κάποιο πιστοποιητικό υγείας.  
 

Γ. Πρωτόκολλα στον Προορισμό  
 
Ερ. 4: Γενικά πρωτόκολλα 
 
(α) Έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα υγείας, ασφάλειας και υγιεινής για 
εφαρμογή σε όλα τα καταλύματα φιλοξενίας, πολιτιστικούς χώρους και χώρους 
διασκέδασης, ενώ το προσωπικό τους έχει εκπαιδευτεί εντατικά πριν το άνοιγμα του 
προορισμού. 
(β) Εφαρμόζονται μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης, έτσι ώστε άτομα τα οποία δεν 
ανήκουν στην ίδια ταξιδιωτική ομάδα, να κρατούν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ 
τους. 
(γ) Σε όλους τους δημόσιους κλειστούς χώρους θα πραγματοποιείται επαρκής αερισμός, 
έτσι ώστε τα κλιματιστικά να ανατροφοδοτούνται συχνά με φρέσκο αέρα. 
(δ) Σε όλες τις εγκαταστάσεις, σε εισόδους, χώρους υποδοχής, lounges, δημόσια 
αποχωρητήρια, ανελκυστήρες κτλ. θα τοποθετηθούν αντιβακτηριδιακά υγρά και τζελ.  
(ε) Χρήση Μασκών υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς χώρους (ταξί, λεωφορεία, 
καταδύσεις/τζιπ σαφάρι, ανελκυστήρες, θέατρα, εμπορικά κέντρα κτλ.) για όλα τα 
πρόσωπα ηλικίας 12 ετών και άνω. Σε κάθε περίπτωση, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να 
συμβουλεύονται το site του Visit Cyprus (www.visitcyprus.com) για τις τελευταίες 
εξελίξεις αναφορικά με αυτό το ζήτημα, καθώς οι διαδικασίες μπορεί να αλλάξουν 
σύντομα.  
 
 
Ερ.5: Λεωφορεία/ ταξί 
 
(α) Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλα τα πρόσωπα ηλικίας άνω των 12 ετών.  
(β) Συχνός αερισμός και απολύμανση. 
(γ) Απολύμανση όλων των σημείων αφής μετά από κάθε διαδρομή  
(χερούλια θυρών, καθίσματα κτλ.) 
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(δ) Η πληρότητα των τουριστικών λεωφορείων επιτρέπεται στο 100% 
 
Ερ.6: Δεξαμενές κολύμβησης, παραλίες και υδάτινα πάρκα (water parks); 
 
(α) Απολύμανση ξαπλωστρών, ομπρελών και κιβωτίων ασφαλείας μετά από κάθε 
χρήση 
(β) Η φυσική αποστασιοποίηση δεν θα ισχύει για τους ναυαγοσώστες, οι οποίοι θα 
κληθούν να προβούν σε επείγουσα διάσωση 
 
 
Ερ. 7: Καταλύματα φιλοξενίας  
 

 (α) Συχνή υγιεινή χεριών από όλο το προσωπικό εξυπηρέτησης. Για το προσωπικό 
καθαριότητας είναι επίσης υποχρεωτική η χρήση γαντιών. 
(β) Διασπορά φιλοξενουμένων στις περιπτώσεις ομαδικών check-in 
(γ) Τα δωμάτια δεν θα δίνονται σε νέες αφίξεις, εάν δεν έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από 
την αποχώρηση των προηγούμενων ενοίκων, για τον κατάλληλο εξαερισμό, τον 
καθαρισμό και την απολύμανση τους 
(δ) Απολύμανση κλειδιών/καρτών δωματίου μετά από κάθε αναχώρηση 
(ε) Στις περιπτώσεις, όπου υπάρχει μπουφές φαγητών και ποτών για αυτοεξυπηρέτηση, 
τοποθετούνται γυάλινα προστατευτικά διαχωριστικά, διατίθενται μάσκες και σταθμοί 
απολύμανσης χεριών. Εναλλακτικά, το φαγητό/ποτό είναι δυνατόν να σερβίρεται από το 
προσωπικό. 
 
 
Ερ. 8. Εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, pub και νυχτερινά κέντρα 
 
(α) Κατάλληλη υγιεινή των χεριών από όλο το προσωπικό. 
(β) Τα μενού θα απολυμαίνονται μετά κάθε χρήση εκτός και αν είναι μιας χρήσης. 
Εναλλακτικά, τα μενού θα τοποθετούνται σε εμφανή σημεία εντός του χώρου ή θα 
διατίθενται ψηφιακά. 
(γ) Απολύμανση όλων των σημείων αφής μετά κάθε χρήση, πχ. καρέκλες, τραπέζια, μύλοι 
αλατιού/πιπεριού, μπουκάλια σαλτσών, μηχανήματα πληρωμής με κάρτα κτλ.) 
(δ) Στην είσοδο θα είναι αναρτημένη ένδειξη που θα αναγράφει τον μέγιστο αριθμό 
ατόμων που επιτρέπονται στον χώρο ανά πάσα στιγμή. 
 
 
 
 
Δ. Διαγνωστική εξέταση και διαδικασίες καραντίνας στον προορισμό 
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Ε. Περαιτέρω πληροφορίες 
 
Ερ. 13: Πώς μπορούν οι ταξιδιώτες να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις και για 
τα Πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στον προορισμό; 

Ερ. 9: Τι γίνεται στην περίπτωση που ταξιδιώτες διαγιγνώσκονται θετικοί στον κορονοϊό κατά την 
διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο; Ποιος θα καλύψει το κόστος νοσοκομειακής 
περίθαλψης και θεραπείας; 
 
(α)  Η  Κυπριακή  Κυβέρνηση  δεσμεύεται  να  φροντίσει  όλους  τους  ταξιδιώτες  πού 
διαγιγνώσκονται θετικοί στον κορονοϊό κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο. Η 
Κυπριακή Κυβέρνηση θα μεταφέρει τα άτομα αυτά σε ξεχωριστό κατάλυμα και θα αναλαμβάνει 
όλα τα κόστη διαμονής, διατροφής και περίθαλψης τους. Ο ταξιδιώτης θα επιβαρυνθεί μόνο με τα 
κόστη μεταφοράς του στο αεροδρόμιο και της πτήσης επαναπατρισμού του, σε συνεργασία με τον 
ταξιδιωτικό του πράκτορα ή /και την αεροπορική του εταιρία.  
(β) Ενα νοσοκομείο COVID-19 με πλεόνασμα κλινών και εξοπλισμένο με μονάδα εντατικής 
θεραπείας με αναπνευστήρες θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για ταξιδιώτες που εμφανίζονται 
θετικοί στον κορονοϊό. 
(γ) Ένα θετικό κρούσμα μπορεί εναλλακτικά να επιλέξει τον αυτοπεριορισμό σε ιδιωτικό σπίτι ή 
σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα, με δικά του έξοδα, με την προϋπόθεση ότι στο δωμάτιο που θα 
διαμένει δεν θα το μοιράζεται με άλλα πρόσωπα και δεν θα κάνει χρήση των δημόσιων 
εγκαταστάσεων. 
 
Ερ. 10 Ποια είναι η περίοδος καραντίνας για θετικά κρούσματα; 
Η διάρκεια καραντίνας για περιπτώσεις θετικών κρουσμάτων είναι 7 ημέρες από την ημέρα του 
θετικού τεστ και η καραντίνα λύεται χωρίς την προϋπόθεση ότι είναι αρνητικοί στο test. Η διάρκεια 
της απομόνωσης μπορεί να μειωθεί εάν ένας ταξιδιώτης διαγνωσθεί αρνητικός στον COVID-19 την 
5η ημέρα από την ημέρα του θετικού τεστ (PCR test και το κόστος επωμίζεται ο ίδιος). Σημειώνεται 
ότι κατά την διάρκεια της καραντίνας, είναι υποχρεωτική η αυτοαπομόνωση για τον ταξιδιώτη, 
στο δωμάτιο του ή σε αντίστοιχους χώρους, κάθε στιγμή.  
 

Ερ. 11. Πώς ορίζεται η στενή επαφή θετικού κρούσματος; 
 
(α) Ως στενή επαφή ορίζεται ‘οποιοσδήποτε είχε στενή φυσική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα 
κορονοϊού, όπως για παράδειγμα σε απόσταση μικρότερη από 2 μέτρα και για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο από 15 λεπτά”. 
(β) Η ιχνηλάτηση επαφών θετικού κρούσματος εντός της καμπίνας αεροσκάφους θα περιλαμβάνει 
μόνο άτομα της ίδιας οικογένειας. 
(γ) Συνιστάται οι στενές επαφές θετικού κρούσματος στον COVID-19 να διενεργούν self test την 3η 
και την 5η ημέρα από την ημέρα επαφής τους με το θετικό κρούσμα. 
(δ) Για στενές επαφές που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή πρόσφατα νοσήσαντες ή έχει 
παρέλθει περίοδος 7 μηνών από τον πλήρη εμβολιασμό τους, η εξέταση την 3η και την 5η ημέρα 
μετά την επαφή με θετικό κρούσμα είναι υποχρεωτική.  
(ε) Στενές επαφές που δεν δηλώνονται από τα θετικά κρούσματα, μπορούν να δηλώσουν τους 
εαυτούς τους ως τέτοια, τηλεφωνικώς στο 00357 22 514264, 22 5142258/9 (Δευτέρα – Κυριακή 
08.00-20.00) ή μέσω email στο contacttracing2@moh.gov.cy 
 
Ερ. 12. Πού μπορεί ένα πρόσωπο που αντιμετωπίζει συμπτώματα Covid-19 να εξεταστεί; 
 
(α) Μοριακά τεστ για Covid-19 διενεργούνται στα εργαστήρια που αναρτώνται στον σύνδεσμο: 
https://bit.ly/3Ra5mas 
(β) Tεστ Rapid για Covid-19 διενεργούνται στην πλειονότητα των εργαστηρίων και των φαρμακείων 
της Κύπρου.   
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(α) Μέσω του Υφυπουργείου Τουρισμού και της ειδικευμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
για αυτόν τον σκοπό: travel2022@visitcyprus.com 
(β)Μέσω Facebook Messenger (κύρια σελίδα: www.facebook.com/VisitCyprus.cy). 
(γ) Όλη η σχετική πληροφόρηση είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 
www.visitcyprus.com  
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