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ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

-------------------------------------Λευκωσία 6 Μαΐου, 2020
ΠΡΟΣ:
ΑΠΟ:

Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου (Βιομήχανους και Εισαγωγείς) και
Κατασκευαστικού τομέα
Γενικό Γραμματέα

Αγαπητά Μέλη,
Με την έναρξη των εργασιών της Α’ Φάσης στις 4/5/20, αριθμός εργαζομένων σε
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (π.χ. πωλητές και ταμίες σε καταστήματα, λαϊκές αγορές,
και γενικότερα εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που άνοιξαν με το διάταγμα για έναρξη
εργασιών στις 4/5/2020 και έχουν άμεση επαφή με το κοινό), καθώς και εργαζόμενοι
στον κατασκευαστικό τομέα, θα πρέπει να υποβληθούν στον εργαστηριακό έλεγχο
(COVID-19 test) κατά την περίοδο 4/5/20-25/5/20. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις
εμπορίας τροφίμων και ποτών.
Πιο συγκεκριμένα θα διενεργηθούν 14.000 δωρεάν ελέγχοι στον τομέα του λιανικού
εμπορίου και 6.000 στον κατασκευαστικό τομέα. Σε σχέση με τον κατασκευαστικό
τομέα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατέθεσε στο Υπουργείο Υγείας λεπτομερή
κατάλογο όλων των εργοταξίων Παγκύπρια από τον οποίο το Υπουργείο Υγείας θα
καταρτίσει τον προγραμματισμό των εξετάσεων σε συνεννόηση με τα εγκεκριμένα
εργαστήρια. Οι εταιρείες που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν από το Υπουργείο Υγείας.
Επισυνάπτονται όλες οι λεπτομέρειες του Σχεδίου και προτρέπονται οι επιχειρήσεις
λιανικού εμπορίου να επικοινωνήσουν με τα συμβεβλημένα εργαστήρια για διεξαγωγή
της δειγματοληψίας.
Με εκτίμηση,

Μάριος Τσιακκής
Γενικός Γραμματέας
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δελτίο Τύπου
Άρχισε ο εργαστηριακός έλεγχος των εργαζόμενων στο λιανικό εμπόριο
και τον κατασκευαστικό τομέα
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της 1ης φάσης της στρατηγικής για σταδιακή άρση
των περιοριστικών μέτρων, άρχισε σήμερα η διεξαγωγή της δειγματοληψίας
στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου. Η διαδκασία θα
στις 25 Μαΐου 2020. Τα εργαστήρια που συμμετέχουν στο εν λόγω
Πρόγραμμα αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα.
Πιο συγκεκριμένα, οι 14,000 από τις 20,000 εργαστηριακές εξετάσεις
απευθύνονται στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, και οι
6,000 εξετάσεις στους εργαζόμενους σε εργοτάξια.
1.

Εργαζόμενοι

σε

επιχειρήσεις

λιανικού

εμπορίου:

Έναρξη

δειγματοληψίας στις 4 Μαΐου 2020


Από το Πρόγραμμα εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις
λιανικού εμπορίου ποτών και τροφίμων.



Το Πρόγραμμα αφορά τους εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται σε
θέσεις που έχουν άμεση επαφή με την εξυπηρέτηση κοινού, όπως
είναι οι πωλητές και οι ταμίες.



Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που εργοδοτούν, μπορούν να
εξεταστούν ως εξής:


Σε επιχειρήσεις μέχρι 3 υπαλλήλους, θα εξετάζεται 1 άτομο ανά
υποστατικό,



Σε επιχειρήσεις μέχρι 10 υπαλλήλους, θα εξετάζονται 3 άτομα ανά
υποστατικό,



Σε επιχειρήσεις με πέραν των 10 και λιγότερους από 30
υπαλλήλους, θα εξετάζονται 6 άτομα ανά υποστατικό, και
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Σε επιχειρήσεις με περισσότερα από 30 άτομα, θα εξετάζονται 10
άτομα ανά υποστατικό.



Η διευθέτηση των ραντεβού θα γίνεται κατόπιν αιτήματος των
επιχειρήσεων και όχι κατόπιν προσωπικού ραντεβού και η
διεύθυνση της επιχείρησης θα πρέπει να συμπληρώνει το «Έντυπο
αιτήματος δειγματοληψίας COVID-19» και να το αποστέλλει στο
εργαστήριο της επιλογής της.

2. Εργαζόμενοι σε εργοτάξια: Έναρξη δειγματοληψίας στις 6 Μαΐου 2020


Ο έλεγχος στους εργαζόμενους σε εργοτάξια θα γίνει με δύο τρόπους,
ως ακολούθως:


Οι 3,000 δειγματοληψίες θα γίνουν με τη χρήση κινητών μονάδων
στους χώρους των εργοταξίων



Για τις υπόλοιπες 3,000 δειγματοληψίες, θα διευθετηθούν ραντεβού
στα δειγματοληπτικά κέντρα που όρισε έκαστο εργαστήριο και
αναγράφονται στον σχετικό πίνακα.



Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών,
τα εργαστήρια θα ενημερωθούν μέχρι την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020, για
τον κατάλογο των εργοταξίων που θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα,
καθώς επίσης και ο αριθμός των εξεταζόμενων ανά εργοτάξιο.



Για τις επιχειρήσεις που δεν θα περιληφθούν στη δειγματοληψία που
θα γίνει με κινητή μονάδα, η διευθέτηση των ραντεβού θα γίνεται
κατόπιν

αιτήματος

των

επιχειρήσεων

και

όχι

κατόπιν

προσωπικού ραντεβού και η διεύθυνση της επιχείρησης θα πρέπει
να συμπληρώνει το «Έντυπο αιτήματος δειγματοληψίας COVID-19»
και να το αποστέλλει στο εργαστήριο της επιλογής της.

________________
Υπουργείο Υγείας
4 Μαΐου 2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Έντυπο αιτήματος δειγματοληψίας COVID-19
(Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου εξαιρουμένων επιχειρήσεων λιανικού
εμπορίου τροφίμων)

Προς Εργαστήριο:……………………………………..……..…………………..
Ημερ.:………………………………………………….…………………………….
Όνομα Επιχείρησης:…………………..………………………………………….
Διεύθυνση Υποστατικού:……………………………..………………………….
Αρ. Υπαλλήλων Υποστατικού:……….…………………………………………
Αρ. Εξεταζόμενων (που έχουν άμεση επαφή με το κοινό) :………………
Α/Α

ΟΝΟΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Θέση στην επιχείρηση
(ταμίας/πωλητής)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Όνομα Υπεύθυνου Καταστήματος/Ιδιοκτήτη: …………………….…………..
Υπογραφή: ………………………………………………..…………….…………
Τηλ. Επικοινωνίας:…………………………………………………………………
Email:………………………………………………..………………………………..
Δεν έχουμε αποταθεί σε άλλο συμβεβλημένο εργαστήριο για τη διενέργεια
της εξέτασης

