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21 Квітня 2021 р.  

 

Шановні партнери, 

 

Уточнення щодо перебігу COVID-19 на Кіпрі 

 

Нещодавно ви були поінформовані, що Кіпр знову відкрив свої кордони для подорожуючих та 

туристів, запровадивши новий протокол подорожей, який має на меті стабілізувати 

авіасполучення з островом та одночасно захищати здоров’я населення. Цей протокол базується 

на кольоровій системі класифікації країн, при цьому вимоги до в’їзду змінюються залежно від 

категоризації кожної країни. 

 

Ми хочемо поінформувати вас про прогрес щодо рівня вакцинації та загального стримування 

вірусу. Темп вакцинації на Кіпрі один із найшвидших серед країн ЄС, і план – провести 

вакцинацію 60% населення до кінця червня. Ми досягли показника, що особам віком від 40 років 

буде надана можливість вакцинації в перші тижні травня. 

 

У доповнення до успішної кампанії з вакцинації, Кіпр є однією з найбільш успішних країн Європи 

у боротьбі з розповсюдженням вірусу завдячуючи послідовним та широкомасштабним 

тестуванням населення. Наприклад, протягом попереднього тижня (12/4 - 18/4) було проведено 

тестування 405 916 людині (приблизно 46% від усього населення), у процентному співвідношенні 

протестованих громадян Кіпр посідає друге місце в світі. 

 

Посилене тестування дозволяє владі ідентифікувати переважну більшість носіїв Covid-19 та їх 

тісні контакти (із симптомами чи безсимптомні) та ізолювати їх, щоб запобігти подальшому 

розповсюдженню. Хоча кількість підтверджених випадків може здатися відносно високою, 

показник позитивних результатів насправді є одним з найнижчих у Європі; з усіх протестованих 

людей лише 1% виявилися носіями вірусу. Для порівняння, більшість країн ЄС демонструють 

показник позитивних результатів від 3% до 15%, а в деяких випадках навіть вищий за цей. 

 

У світлі вищезазначеної інформації, ми просимо вас врахувати її при встановленні  правил 

подорожі до Кіпру. Ми вдячні вам за вашу постійну підтримку та будьте впевнені, що Кіпр доклав 

чимало зусиль, щоб забезпечити безпеку всіх, хто приїздить на острів. 

 

З повагою, 
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