
Τι πρέπει να κάνουµε όταν βρισκόµαστε 
σε κατ’ οίκον περιορισµό (καραντίνα);;

Άτοµα που ήρθαν σε επαφή µε υπό διερεύνηση ή επιβεβαιωµένο κρούσµα λοίµωξης µε τον νέο 
κορωνοϊό (π.χ. µέλη οικογένειας, φίλοι, συνάδελφοι, επαγγελµατίες υγείας) ή έχουν ταξιδέψει τις 
τελευταίες 14 ηµέρες θα πρέπει υποχρεωτικά να τίθενται σε κατ’ οίκον περιορισµό για 14 
ηµέρες. 

Μένουµε σπίτι
∆εν πάµε σε κανέναν δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο. Παραµένουµε στο σπίτι, εκτός εάν λάβουµε 
οδηγίες από τον Προσωπικό Ιατρό µας ή εξουσιοδοτηµένο λειτουργό δηµόσιας υγείας για 
µετάβαση σε ιατρικό κέντρο. Περιορίζουµε τον αριθµό των ατόµων που θα µας φροντίσουν, αν 
χρειαστεί. Ιδανικά να είναι µόνο ένα άτοµο, το οποίο δεν ανήκει στις ευπαθείς οµάδες.

∆ιαχωρίζουµε τον εαυτό µας 
από άλλα άτοµα στο σπίτι
Εάν διαµένουµε µε άλλα άτοµα, µένουµε σε ξεχωριστό 
δωµάτιο και κρατάµε την πόρτα του δωµατίου µας κλειστή. 
Περιορίζουµε τις µετακινήσεις µας εντός σπιτιού, όσο είναι 
δυνατόν και δεν συναναστρεφόµαστε µε τους οικείους µας. 
Φροντίζουµε για επαρκή και φυσικό αερισµό και του δωµατίου 
µας αλλά και των κοινόχρηστων χώρων. Καθαρίζουµε και 
απολυµαίνουµε συχνά επιφάνειες και αντικείµενα στο δωµάτιό 
µας, αλλά και στο υπόλοιπο σπίτι, εφόσον τα έχουµε αγγίξει. 
Αν η διαµονή µας σε ξεχωριστό δωµάτιο δεν είναι 
εφικτή, τηρούµε µεταξύ µας απόσταση τουλάχιστον ένα µέτρο 
και φοράµε απλή χειρουργική µάσκα. Καλύπτουµε µε µαντήλι 
µίας χρήσεως το στόµα και τη µύτη όταν βήχουµε ή 
φταρνιζόµαστε και το πετάµε αµέσως σε κλειστό κάδο.

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ

Χρησιµοποιούµε ξεχωριστό 
µπάνιο-τουαλέτα
Αν αυτό δεν είναι εφικτό, απαιτείται συχνός καθαρισµός µε τα 
κατάλληλα καθαριστικά(1). Ιδανικά χρησιµοποιούµε το µπάνιο 
τελευταίος/α και το καθαρίζουµε σχολαστικά πριν 
χρησιµοποιηθεί από άλλο άτοµο. Χρησιµοποιούµε ξεχωριστές 
πετσέτες.

Ζητάµε βοήθεια για την προµήθεια 
αγαθών/φαγητού
Ζητάµε από οικείους µας που δεν βρίσκονται σε κατ’ οίκον 
περιορισµό να µας προµηθεύσουν µε τα απαραίτητα. 
Συνεννοούµαστε ώστε να αφήσουν τα ψώνια ή το γεύµα µας 
έξω από την πόρτα µας, την οποία ανοίγουµε αφότου 
αποµακρυνθούν.

Τοποθετούµε τα λερωµένα ρούχα σε 
πλαστικές σακούλες
Ξεχωρίζουµε τα λερωµένα µας ρούχα από αυτά των 
υπολοίπων που διαµένουν στο σπίτι και τα τοποθετούµε σε 
πλαστικές σακούλες, τις οποίες κρατάµε στο δωµάτιο µας µέχρι 
να πλυθούν. 

∆εν χρησιµοποιούµε αντικείµενα από 
κοινού µε άλλα άτοµα
∆εν µοιραζόµαστε δυνητικά µολυσµένα αντικείµενα, όπως 
πιάτα, ποτήρια, µαχαιροπήρουνα, φλιτζάνια, καλαµάκια, είδη 
προσωπικής υγιεινής, πετσέτες, σεντόνια, ρούχα, ηλεκτρονικές 
συσκευές, συσκευές τηλεφώνου κ.ά. Η επαναχρησιµοποίηση 
όλων των πιο πάνω από άλλο άτοµο προϋποθέτει σχολαστικό 
πλύσιµο-καθάρισµα. 

∆εν δεχόµαστε επισκέψεις στο σπίτι 
Οι επισκέψεις από άτοµα που δεν διαµένουν στο σπίτι 
απαγορεύονται για την περίοδο του κατ’ οίκον περιορισµού, 
ακόµα και αν δεν θα έρθουµε σε επαφή µαζί τους.

Κάνουµε σωστή διαχείριση των 
σκυβάλων µας
Τα απορρίµµατά µας πρέπει να τοποθετούνται σε διπλή 
σακούλα και να φυλάγονται εντός του σπιτιού για 72 ώρες σε 
ξεχωριστό χώρο από αυτά των άλλων ατόµων που διαµένουν 
στο σπίτι. Μετά τις 72 ώρες τα απορρίµµατά µας µπορούν 
κανονικά να τοποθετηθούν στον συνήθη χώρο απόρριψής 
τους για συγκοµιδή από τις δηµοτικές αρχές.

Με ηρεµία παρακολουθούµε εάν έχουµε συµπτώµατα 
(βήχας, πυρετός, µυαλγία, κ.ά) 

και κάνουµε θερµοµέτρηση καθηµερινά. 
Σε περίπτωση που εµφανίσουµε συµπτωµατολογία, 

παραµένουµε στο σπίτι. 
Τηλεφωνούµε άµεσα στον Προσωπικό µας Ιατρό ή εκτός 

κανονικού ωραρίου στο Κέντρο Ελέγχου Κλήσεων 
Ασθενοφόρων (τηλέφωνο 1420).

Τα άτοµα που βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισµό είναι 
υποχρεωµένα να συµµορφώνονται µε το σχετικό διάταγµα, 

διαφορετικά είναι ποινικά υπεύθυνα. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
https://pio.gov.cy/coronavirus

;

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

(1) Τα κατάλληλα καθαριστικά θα τα βρείτε στην https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/4_3.pdf

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/13032.pdf
https://pio.gov.cy/coronavirus



