COVID-19 - Πρωτόκολλο Προορισμού, Κύπρος – αναθεωρημένο στις 22 Απριλίου 2022

Α. Είσοδος στη χώρα
Ερ. 1(α): Πως θα μπορούν οι ταξιδιώτες να εισέλθουν στην χώρα;
Ακολουθεί μία σύνοψη των προϋποθέσεων εισόδου όταν κάποιος ταξιδεύει στην Κύπρο.
Προϋποθέσεις εισόδου

Πλήρως
Πρόσφατα
εμβολιασμένοι νοσήσαντες

Συμπλήρωση φόρμας εντοπισμού επιβατών Όχι
πριν από το ταξίδι (Cyprus Flight Pass)
Μοριακό τεστ εντός 72 ωρών ή ράπιντ τεστ Όχι
εντός 24ωρών πριν την αναχώρηση
(επιβαρύνει τον ταξιδιώτη)
Μοριακό τεστ κατά την άφιξη στην Κύπρο Όχι
(επιβαρύνει τον ταξιδιώτη)

Μη
εμβολιασμένοι
και
μη
νοσήσαντες

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

*Ορισμός των πλήρως εμβολιασμένων ή πρόσφατα νοσήσαντων προσώπων μπορεί να
βρεθεί στην ερώτηση 1(β)
Ερώτηση1(β): Ποιες διαδικασίες τίθενται σε εφαρμογή για πρόσωπα τα οποία είναι
πλήρως εμβολιασμένα ή για πρόσωπα που έχουν νοσήσει πρόσφατα από Covid-19;
Εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες ταξιδιώτες μπορούν να εισέλθουν στην Κυπριακή
Δημοκρατία νοουμένου ότι πληρούν μία από τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
i. Είναι κάτοχοι ενός Eυρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού Εμβολιασμού ή
Πιστοποιητικού νόσησης ή ισοδύναμου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού
νόσησης από Τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν εισέλθει στο σύστημα ψηφιακών
πιστοποιητικών COVID-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUDCC)
ii. Είναι κάτοχοι ενός έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού που έχει εκδοθεί από τις
αρμόδιες αρχές οποιασδήποτε τρίτης χώρας.
Να σημειωθεί ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές
των: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Πράσινο Ακρωτήρι, Τσεχία,
Κροατία, Δανία, Ελ Σαλβαδόρ, Εσθονία, Νήσοι Φερόε, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία,
Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λίβανος,
Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο,
Μαρόκο, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Παναμάς, Πολωνία,
Πορτογαλία, Ρουμανία, Σαν Μαρίνο, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σιγκαπούρη, Ισπανία,
Σουηδία, Ελβετία, Ταϊβάν, Ταϋλάνδη, Τυνησία, Τόγκο, Τουρκία, Ουκρανία, Ηνωμένο
Βασίλειο και Νήσοι εξαρτώμενοι από το Στέμμα (Τζέρσεϋ, Γκέρνσεϋ, Νήσος του Μαν),
Ουρουγουάη, Βατικανό, είναι αποδεκτά μόνο σε ψηφιακή μορφή μέσω του Ευρωπαϊκού
Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 ή ισοδύναμου -δείτε περαιτέρω πληροφορίες στην
ερώτηση 2.
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Η Κύπρος για σκοπούς πραγματοποίησης ταξιδίου αποδέχεται τα ακόλουθα εμβόλια:
AstraZeneca,
(Vaxzervia,
COVISHIELD,
SKBio),
Pfizer/BioNTech,
Moderna,
Johnson&Johnson/Janssen, Sputnik V (Gam-COVID-Vac), Sinopharm (BBIBPCOVID19),
Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Novavax Nuvaxovid COVID-19, Covovax και Sputnik Light (το
τελευταίο μόνο ως ενισχυτική δόση σε βασικό σχήμα εμβολιασμού).
Ταξιδιώτες άνω των 18 ετών θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι μόνο εάν δεν έχει
παρέλθει η περίοδος 270 ημερών μετά την χορήγηση της δεύτερης δόσης ενός διδοσικού
εμβολίου ή της πρώτης δόσης ενός μονοδοσικού εμβολίου. Διαφορετικά, θα πρέπει να
λάβουν την ενισχυτική/3η δόση στην περίπτωση ενός διδοσικού εμβολίου ή την
ενισχυτική/2η δόση στην περίπτωση ενός μονοδοσικού εμβολίου.
Ταξιδιώτες κάτω των 18 ετών θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους
σχήμα εάν έχουν λάβει τις δύο δόσεις στην περίπτωση ενός διδοσικού εμβολίου και την
πρώτη δόση στην περίπτωση ενός μονοδοσικού εμβολίου (στην δεύτερη περίπτωση
πρέπει να έχει περάσει μια περίοδος δύο εβδομάδων από τον εμβολιασμό).
Τα πρόσωπα θεωρούνται ότι έχουν προσφάτως νοσήσει από Covid-19, 7 ημέρες μετά το
θετικό τεστ και για μία περίοδο 180 ημερών.
Ταξιδιώτες που μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες δόσεις ενός
αποδεκτού εμβολίου ή έχουν πρόσφατα νοσήσει από covid-19, δεν θα χρειάζεται να
υποβληθούν σε τεστ για να ταξιδέψουν στην Κύπρο.
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί το δικαίωμα για τυχαίους
ελέγχους σε οποιαδήποτε πτήση άφιξης και στην περίπτωση αυτή οι πλήρως
εμβολιασμένοι ή προσφάτως νοσήσαντες δεν εξαιρούνται. Επιπροσθέτως, όλα τα
πρωτόκολλα προορισμού πρέπει να εφαρμόζονται και να ακολουθούνται από όλους
συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμένων ταξιδιωτών.
Ερώτηση 1(γ): Ποιες διαδικασίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή για πρόσωπα που δεν έχουν
ούτε εμβολιαστεί αλλά ούτε πρόσφατα νοσήσει;
Πρόσωπα που δεν είναι εμβολιασμένα ούτε έχουν προσφάτως νοσήσει απαιτείται να
υποβληθούν είτε σε ένα μοριακό τεστ σε πιστοποιημένο εργαστήριο με το δείγμα
λαμβάνεται εντός 72 ωρών πριν την πτήση αναχώρησης, είτε σε ένα Rapid test αντιγόνου
σε πιστοποιημένο εργαστήριο, με το δείγμα να λαμβάνεται εντός των τελευταίων 24 ωρών
πριν την πτήση. Παιδιά κάτω των 12 ετών που φθάνουν στην Κύπρο, εξαιρούνται από την
υποχρέωση τεστ.
Ερ.2 Τι διαδικασίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή για πρόσωπα που είναι κάτοχοι του
Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid (EUDCC)ή ισοδύναμου;
Τα ακόλουθα πιστοποιητικά είναι αποδεκτά ως μέρος της διαδικασίας EUDCC:
α. Πιστοποιητικό εμβολιασμού (εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση του πλήρους
εμβολιαστικού προγράμματος) . Η Κύπρος θεωρεί ως αποδεκτά για ταξίδι τα ακόλουθα
εμβόλια: AstraZeneca, (Vaxzervia, COVISHIELD, SKBio), Pfizer/BioNTech, Moderna,
Johnson&Johnson/Janssen, Sputnik V (Gam-COVID-Vac), Sinopharm (BBIBPCOVID19),
Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Novavax Nuvaxovid COVID-19, Covovax και Sputnik Light (το
τελευταίο μόνο ως ενισχυτική δόση σε βασικό σχήμα εμβολιασμού).
β.Πιστοποιητικό νόσησης covid (7 ημέρες μετά το θετικό τεστ και για μία περίοδο 180
ημερών)
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γ. Αρνητικό PCR test, με το δείγμα να λαμβάνεται εντός 72 ωρών πριν την πτήση
αναχώρησης, είτε ένα Rapid test αντιγόνου, με το δείγμα να λαμβάνεται εντός των
τελευταίων 24 ωρών πριν την πτήση.
Πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των:
Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Πράσινο Ακρωτήρι, Τσεχία,
Κροατία, Δανία, Ελ Σαλβαδόρ, Εσθονία, Νήσοι Φερόε, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία,
Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λίβανος,
Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο,
Μαρόκο, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Παναμάς, Πολωνία,
Πορτογαλία, Ρουμανία, Σαν Μαρίνο, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σιγκαπούρη, Ισπανία,
Σουηδία, Ελβετία, Ταϊβάν, Ταϋλάνδη, Τυνησία, Τόγκο, Τουρκία, Ουκρανία, Ηνωμένο
Βασίλειο και Νήσοι εξαρτώμενοι από το Στέμμα (Τζέρσεϋ, Γκέρνσεϋ, Νήσος του Μαν),
Ουρουγουάη, Βατικανό, είναι αποδεκτά μόνο σε ψηφιακή μορφή μέσω του Ευρωπαϊκού
Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 ή ισοδύναμου.
Ερ. 3: Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για το ταξίδι στην Κύπρο;
(α) Για να ταξιδέψει κάποιος στην Κύπρο είναι απαραίτητο να έχει ένα από τα κάτωθι
έγγραφα σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή:
 Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid (EUDCC) – (βλ. πιο πάνω για
λεπτομέρειες)
 Πιστοποιητικό εμβολιασμού (βλ. πιο πάνω για λεπτομέρειες)
 Πιστοποιητικό νόσησης (βλ. πιο πάνω για λεπτομέρειες)
 Βεβαίωση αρνητικού τεστ (βλ. πιο πάνω για λεπτομέρειες)
(β) Η πιστοποίηση της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού είναι μοναδική αρμοδιότητα
των υπηρεσιών ελέγχου συνόρων στην Χώρα αναχώρησης.
Ο ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος και προσωπικά υπόλογος στην περίπτωση παροχής μη
αληθών πληροφοριών και σε αυτή την περίπτωση θα υπόκειται σε κυρώσεις κατά την
άφιξη του στην Κύπρο.
(γ) Οι Αεροπορικές Εταιρείες δεν θα επιτρέπουν επιβίβαση στο αεροσκάφος σε
οποιονδήποτε δεν έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων ένα από τα παραπάνω έγγραφα (η
ορθότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται δεν είναι στην αρμοδιότητα των
αερογραμμών)
(δ) Οι Υπηρεσίες ελέγχου μετανάστευσης στην Κύπρο θα επιβεβαιώσουν την κατοχή των
πιο πάνω εγγράφων κατά την άφιξη των επιβατών.
(ε) Οποιοσδήποτε εισέλθει στην Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς να έχει εξασφαλίσει ένα
από τα πιο πάνω έγγραφα, θα υπόκειται σε εξώδικο πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Όσοι
ταξιδιώτες αρνούνται να υποβληθούν στο ζητούμενο PCR test κατά την άφιξή τους, θα
τίθενται σε υποχρεωτική 10ήμερη καραντίνα, με το κόστος της μετακίνησης, διαμονής,
γευμάτων και ποτών να καλύπτονται από τους ίδιους.
(στ) Πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των self tests δεν θεωρούνται έγκυρα
έγγραφα για να ταξιδέψει κάποιος στην Κύπρο.
Β. Ταξιδιωτικά Πρωτόκολλα
Ερ. 4: Ποια άλλα πρωτόκολλα αναμένονται στα κυπριακά αεροδρόμια/τερματικά
λιμανιών;
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(α) Είσοδος και διέλευση εντός των αεροδρομίων/τερματικών λιμανιών επιτρέπεται μόνο
στους ταξιδιώτες και στο προσωπικό.
(β) Θερμομέτρηση των ταξιδιωτών στις εισόδους των τερματικών
(γ) Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους χώρους.
Γ. Μετακίνηση εντός του προορισμού
Ερ. 5: Ισχύουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στις μετακινήσεις;
Προκειμένου κανείς να απολαύσει συγκεκριμένες υπηρεσίες εντός του προορισμού, όπου
συγχρωτίζεται μεγάλος αριθμός ατόμων, (για παράδειγμα σε εκκλησίες, συνεδριακούς
χώρους, χώρους διεξαγωγής γάμων, χώρους διεξαγωγής εκδηλώσεων, καζίνο,
παιδότοπους, θεματικά πάρκα, μινι κρουαζιέρες, κλαμπ, δισκοθήκες, χώρους μουσικής
και χορού, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, παμπ και άλλες υπηρεσίες εστίασης,
(συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών εστίασης σε εμπορικά κέντρα, κοκ) είναι απαραίτητη
η επίδειξη ενός Safe pass στην περίπτωση ελέγχου από εξουσιοδοτημένο λειτουργό.
Το Safe pass θεωρείται έγκυρο με τη μορφή του αποδεικτικού εμβολιασμού ή ανάρρωσης
από Covid-19, μοριακού τεστ 72 ωρών ή ράπιντ τεστ αντιγόνου (στην τελευταία
περίπτωση, η επιτρεπόμενη διάρκεια του τεστ ποικίλει και εξαρτάται από το είδος της
επιχείρησης). Ένα έγκυρο EUDCC ή ισοδύναμο είναι επίσης επαρκές για αυτόν τον σκοπό,
με την προϋπόθεση ότι είναι βασισμένο σε εμβολιασμό ή νόσηση.
Σημεία όπου το Safe pass δεν χρειάζεται να επιδειχθεί περιλαμβάνουν: παραλίες, χώρους
πικ-νικ, χώρους περιπάτου, χώρους εξωτερικής άσκησης, υπεραγορές, μικρές αγορές,
φούρνους, περίπτερα, εμπορικά κέντρα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, εξωτερικούς
χώρους και αίθρια κατανάλωσης τροφίμων και ποτών (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ,
παμπ, κλαμπ, δισκοθήκες, χώρους μουσικής και χορού) και εγκαταστάσεις ξενοδοχείων
(στην περίπτωση που κάποιος είναι ένοικος του ξενοδοχείου).
*Σημειώνεται ότι για σκοπούς χρήσης safe pass, το πιστοποιητικό εμβολιασμού θεωρείται
ότι έχει λήξει, όταν περίοδος 7 μηνών έχει παρέλθει απο την δεύτερη δόση του διδοσικού
εμβολίου ή από την πρώτη δόση του μονοδοσικού εμβολίου. Επίσης για σκοπούς χρήσης
safe pass το πιστοποιητικό νόσησης θεωρείται ότι έχει λήξει όταν έχει παρέλθει περίοδος
3 μηνών μετά την θετική διάγνωση. Μετά από αυτές τις περιόδους, ένα τεστ είναι
απαραίτητο για μετακινήσεις εντός του προορισμού (βλ. πιο πάνω). Στο σύνδεσμο που
ακολουθεί υπάρχει λίστα των διαθέσιμων εργαστηρίων για μοριακό τεστ εντός του
προορισμού: https://www.visitcyprus.com/news/829-covid19-approved_laboratories. Τα
rapid tests διενεργούνται σε πληθώρα εργαστηρίων και φαρμακείων.
Δ. Πρωτόκολλα στον Προορισμό
Ερ. 6: 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.

4

(β) Εφαρμόζονται μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης, έτσι ώστε άτομα τα οποία δεν
ανήκουν στην ίδια ταξιδιωτική ομάδα, να κρατούν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ
τους (2 τ.μ. σε εξωτερικούς χώρους και 3 τ.μ. σε εσωτερικούς κατ΄ ελάχιστον)
(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) Η χρήση προστατευτικής μάσκας καθίσταται υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς
(ταξί, λεωφορεία, καταδυτικά/σαφάρι τζιπ, ανελκυστήρες, εμπορικά κέντρα κοκ).
Εξαιρούνται οι χώροι στους οποίους οι άνθρωποι είναι καθήμενοι, ενώ καταναλώνουν
φαγητό και ποτό (εστιατόρια, καταστήματα καφέ, μπαρ, σνακ - μπαρ, μπαρ χώρων
αναμονής ξενοδοχείων κτλ.). Σε κάθε περίπτωση, οι ταξιδιώτες πρέπει να
συμβουλεύονται την ιστοσελίδα www.visitcyprus.com για τις τελευταίες διαθέσιμες
πληροφορίες, καθώς οι διαδικασίες μπορεί να αλλάξουν σύντομα.
Ερ.7: Λεωφορεία, ενοικιαζόμενα οχήματα, ταξί, καταδύσεις, τζιπ σαφάρι, γιωτ
(α) Συχνός αερισμός και απολύμανση
(β) Απολύμανση των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων ή γιωτ κατά την επιστροφή τους
(συμπεριλαμβανομένων και των κλειδιών)
(γ) Απολύμανση όλων των σημείων αφής μετά από κάθε διαδρομή
(χερούλια θυρών, καθίσματα κτλ.)
(δ) Η πληρότητα των τουριστικών λεωφορείων επιτρέπεται στο 100%
Ερ.8: Δεξαμενές κολύμβησης, παραλίες και υδάτινα πάρκα (water parks);
(α) Απολύμανση ξαπλωστρών, ομπρελών και κιβωτίων ασφαλείας μετά από κάθε
χρήση
(β) Απόσταση 4μ. μεταξύ ομπρελών και 2 μ. μεταξύ ξαπλώστρων για άτομα που δεν
ανήκουν στην ίδια ομάδα
(γ) Η φυσική αποστασιοποίηση δεν θα ισχύει για τους ναυαγοσώστες, οι οποίοι θα
κληθούν να προβούν σε επείγουσα διάσωση
Ερ. 9: Καταλύματα φιλοξενίας
(α) Χρήση προστατευτικών μασκών στους εσωτερικούς χώρους και συχνή υγιεινή χεριών
από όλο το προσωπικό εξυπηρέτησης. Για το προσωπικό καθαριότητας είναι επίσης
υποχρεωτική η χρήση γαντιών μιας χρήσης.
(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.

5

Ερ. 10. Εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, pub και νυχτερινά κέντρα
(α) Χρήση προστατευτικών μασκών στους εσωτερικούς χώρους και 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.
Ε. Διαγνωστική εξέταση και διαδικασίες καραντίνας στον προορισμό
Ερ. 11: Θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στον προορισμό;
Όλοι οι ταξιδιώτες από μια πτήση, μετά από τυχαία επιλογή, θα υπόκεινται κατά την άφιξή
τους σε διαγνωστική εξέταση για ανίχνευση κορονοϊού, ανεξάρτητα από την χώρα
προέλευσης τους. To κόστος της εξέτασης θα επιβαρύνει την Κυπριακή κυβέρνηση. Τα
αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα εντός λίγων ωρών στην ψηφιακή πλατφόρμα
www.covid-testcyprus.com και δεν απαιτείται αυτοπεριορισμός μέχρι τη γνωστοποίηση
του αποτελέσματος. Εξαιρούνται από την υποχρέωση παιδιά κάτω των 12 ετών
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Ερ. 12: Τι γίνεται στην περίπτωση που ταξιδιώτες διαγιγνώσκονται θετικοί στον κορονοϊό κατά την
διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο; Τι συμβαίνει με τις στενές επαφές τους; 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, όπως επίσης και τις κοντινές
τους επαφές. 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) Πιο συγκεκριμένα, ένα 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) Επιπλέον 300 δωμάτια σε ξενοδοχεία καραντίνας θα είναι διαθέσιμα για τις στενές επαφές των
ατόμων που διαγνώστηκαν θετικοί, κάτι το οποίο μπορεί να αυξηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν
χρειαστεί.
(δ) Ένα θετικό κρούσμα ή κάποιος που θεωρείται στενή επαφή κρούσματος, 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 υπάρχει δεύτερο άτομο και δεν θα κάνει χρήση
των δημόσιων εγκαταστάσεων.
Ερ. 13: Πως ορίζεται η στενή επαφή με κρούσμα;
(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) Με βάση το πρωτόκολλο για στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Covid-19, MONO οι
ακόλουθες κατηγορίες τίθενται σε καραντίνα:
 Άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα
 Άτομα που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα και μια περίοδος 7 μηνών έχει ήδη
παρέλθει
 Άτομα που φέρουν Πιστοποιητικό Ανάρρωσης και μια περίοδος 90 ημερών έχει ήδη παρέλθει
Ερ. 14: Ποια είναι η περίοδος καραντίνας για στενές επαφές κρούσματος;
Η συνήθης διάρκεια καραντίνας είναι 5 ημέρες. Ταξιδιώτες που εξετάζονται (rapid test) την 3η και 5η
ημέρα και είναι αρνητικοί και στα 2 τεστ απελευθερώνονται από την καραντίνα. Η διάρκεια της
καραντίνας μπορεί να μειωθεί περαιτέρω αν ένας ταξιδιώτης έχει μια νωρίτερη πτήση επαναπατρισμού,
σε αυτήν την περίπτωση, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να είναι αρνητικός στον COVID-19 την παραμονή της
αναχώρησής του (το τεστ πρέπει να είναι PCR και το κόστος του καλύπτεται από τον ίδιο). Σημειώνεται
ότι κατά την διάρκεια της καραντίνας, είναι υποχρεωτική η αυτοαπομόνωση για τον ταξιδιώτη, στο
δωμάτιο του ή σε αντίστοιχους χώρους, κάθε στιγμή.
Ερ. 15: 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 ένα ένας ταξιδιώτης διαγνωσθεί αρνητικός την 5η ημέρα (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.
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Z. Περαιτέρω πληροφορίες
Ερ. 16: Πώς μπορούν οι ταξιδιώτες να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις και για
τα Πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στον προορισμό;
(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).
Πρόσθετες σελίδες είναι διαθέσιμες για τις ακόλουθες χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο,
Γερμανία, Ρωσία, Σουηδία, Γαλλία, Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουκρανία, Ολλανδία,
Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Ελβετία, Ισραήλ
(γ) Όλη η σχετική πληροφόρηση είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
www.visitcyprus.com
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