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Αγαπητοί συνεργάτες, 
 

Διευκρινήσεις σε σχέση με τα περιστατικά της νόσου COVID-19 στην Κύπρο 
 
Πολύ πρόσφατα ενημερωθήκατε, ότι η Κύπρος άνοιξε ξανά τα σύνορά της σε ξένους 
τουρίστες, θέτοντας σε ισχύ ένα νέο ταξιδιωτικό πρωτόκολλο, που στοχεύει τόσο στην 
διατήρηση της αεροπορικής συνδεσιμότητας του νησιού, όσο και στην προστασία της 
δημόσιας υγείας. Το νέο πρωτόκολλο είναι βασισμένο σε ένα σύστημα χρωματικής 
κωδικοποίησης των χωρών βάσει των επιδημιολογικών τους δεδομένων, όπου οι 
προϋποθέσεις εισόδου εξαρτώνται από την κατηγοριοποίηση της κάθε χώρας. 
 
 
Με την παρούσα επιστολή και σε συνέχεια των πιο πάνω θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 
για τα επιδημιολογικά μας δεδομένα και την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματός μας. Η 
Κύπρος έχει καταφέρει να εφαρμόσει ένα από τα ταχύτερα εμβολιαστικά προγράμματα στην 
ΕΕ και στοχεύει, όπως μέχρι τα τέλη Ιουνίου να έχει εμβολιάσει το 60% του πληθυσμού της. 
Άξιο αναφοράς, είναι το γεγονός, ότι τα άτομα ηλικίας 40 ετών και άνω έχουν την δυνατότητα 
να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους μέχρι και τις πρώτες βδομάδες του Μαΐου.   
 
 
Πέραν του πετυχημένου εμβολιαστικού της προγράμματος, η Κύπρος κατάφερε, μέσα από 
συχνούς ελέγχους του πληθυσμού να ελέγξει την εξάπλωση της νόσου. Για παράδειγμα, κατά 
την προηγούμενη εβδομάδα (12/4 - 18/4), εξετάστηκαν συνολικά 405.916 άτομα (περίπου 
46% του συνόλου του πληθυσμού), γεγονός που κατατάσσει την Κύπρο δεύτερη ανά το 
παγκόσμιο όσον αφορά το ποσοστό διενέργειας τεστ στον πληθυσμό. 
 
 
Η αυξημένη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να εντοπίσουν 
έγκαιρα τους φορείς Covid-19 και τις στενές επαφές τους (συμπτωματικές ή ασυμπτωματικές) 
και να τους απομονώσουν, ώστε αποφευχθεί περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Αν και ο 
αριθμός των επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων φαίνεται σχετικά υψηλός, εντούτοις 
έχουμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά θετικότητας στην Ευρώπη. Από το σύνολο των 
ατόμων που ελέγχθηκαν, μόλις 1% εντοπίστηκε να είναι φορέας της νόσου. Συγκριτικά, στην 
πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ το ποσοστό θετικότητας κυμαίνεται από 3% έως 15%, ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις είναι ακόμη πιο υψηλό από αυτό. 
 
 
Ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας ζητήσουμε, όπως κατά τον προγραμματισμό των ταξιδίων 
σας για την Κύπρο λαμβάνετε υπόψη τα πιο πάνω στοιχεία. Για ακόμη μια φορά σας 
ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας και να είστε βέβαιοι ότι η Κύπρος έχει καταβάλει 
και θα συνεχίζει να καταβάλλει το μέγιστο των δυνατοτήτων της, για να διασφαλίσει την 
ασφάλεια όλων όσων φτάνουν στο νησί. 
 
 
 



 
Με εκτίμηση, 
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