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Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου 2021 
 
 

ΠΡΟΣ:   Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ:    Διευκρινήσεις σχετικά με την προμήθεια από το κράτος τεστ ταχείας 

ανίχνευσης αντιγόνου στις Επιχειρήσεις/βιομηχανίες 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα μόλις έχουμε πληροφορηθεί από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με 
τη διαδικασία ελέγχου του προσωπικού των επιχειρήσεων, εν όψει των νέων μέτρων που 
προβλέπουν υποχρεωτική διενέργεια  τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για SARS-CoV2 
(rapid test), στο 20% των ατόμων που έχουν φυσική παρουσία σε κάθε υποστατικό, σε 
εβδομαδιαία βάση. 
   
Για το θέμα αυτό, το Υπουργείο Υγείας  μας έχει ενημερώσει ότι προσφέρει δύο σχέδια δράσης 
για την καλύτερη εφαρμογή του ελέγχου των εργαζομένων. 
 
Επιλογή 1:  
 
Αφορά εταιρείες / βιομηχανίες / ομίλους στους οποίους υπάρχει φυσική παρουσία 
εργοδοτουμένων με αριθμό ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ των 250 ατόμων: 
 
 Στην περίπτωση αυτή, επειδή ο υποχρεωτικός έλεγχος ανά εβδομάδα (20%) θα είναι σε  

λιγότερο από 50 άτομα, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν σε ένα από τα 
περίπου 50 σημεία, στα οποία το Υπουργείο Υγείας έχει τοποθετήσει κινητές μονάδες 
δειγματοληψίας για δωρεάν διεκπεραίωση τεστ ταχείας ανίχνευσης για SARS-CoV-2, όπου 
προτεραιότητα δίνεται στους εργαζομένους.  

Τα σημεία αυτά ανακοινώνονται καθημερινά και βρίσκονται αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ 
www.ccci.org.cy.   Το Υπουργείο Υγείας μας έχει ενημερώσει ότι η εξυπηρέτηση των εργαζομένων 
θα γίνεται χωρίς καθυστέρηση και τα σημεία είναι στρατηγικά τοποθετημένα σε κάθε επαρχία, 
ώστε να καλύπτουν χωρίς καθυστέρηση τους ενδιαφερομένους. 
 
Επιλογή 2:  
 
Αφορά εταιρείες / βιομηχανίες / ομίλους στους οποίους υπάρχει φυσική παρουσία 
εργοδοτουμένων με αριθμό ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ των 250 ατόμων: 
 
 Στην περίπτωση αυτή, επειδή ο υποχρεωτικός έλεγχος ανά εβδομάδα (20%) θα είναι σε 

περισσότερα από 50 άτομα, υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης ατόμου / ατόμων που 
εργοδοτούνται στην εταιρεία στα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας που λειτουργούν στα Γενικά 
Νοσοκομεία των πόλεων – ΟΚΥΠΥ.  Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που θα εκπαιδεύονται  
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ανά εταιρεία είναι 2 (δύο) άτομα τα οποία θα πρέπει να είναι επαγγελματίες υγείας ή να 
ανήκουν σε συναφή επαγγέλματα (ή/και εκπαιδευμένοι πρώτοι βοηθοί). 

 
 Αφού διενεργηθεί η εκπαίδευση των ατόμων, το Υπουργείο Υγείας θα προμηθεύει δωρεάν 

τα τεστ (τα οποία θα παραλαμβάνονται με ευθύνη της επιχείρησης από τις αποθήκες του 
Υπουργείου Υγείας, μετά από συνεννόηση). 

 
 Τα αποτελέσματα των τεστ, αφού θα διεκπεραιωθούν από τα εκπαιδευμένα άτομα,  θα 

πρέπει αυθημερόν να καταγράφονται ηλεκτρονικά και να αποστέλλονται στη Μονάδα 
Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων με τρόπο που θα 
υποδειχθεί στις ενδιαφερόμενες εταιρείες. 

 
 Στις περιπτώσεις όπου κάποιες εταιρείες / βιομηχανίες / όμιλοι  διαθέτουν ήδη εκπαιδευμένα 

άτομα για τη δειγματοληψία, η εκπαίδευση όπως αναφέρεται πιο πάνω μπορεί να 
παραλειφθεί. 

 
 Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα αυτό, η εταιρεία σας 

είναι υποχρεωμένη να προμηθευτεί ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΑΠΕ) για το 
προσωπικό της.  Επίσης, οι συνθήκες διενέργειας των τεστ και η  αυστηρή εφαρμογή των 
απαραίτητων υγειονομικών πρωτόκολλων είναι αποκλειστική ευθύνη της εταιρείας. 

 
 Θα πρέπει να υπάρχει πλάνο απόρριψης των μολυσματικών υλικών που θα προκύψουν μετά 

το πέρας της δειγματοληψίας, με ευθύνη της εταιρείας. 

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπαίδευσης των ατόμων σε κάθε εταιρεία με περισσότερα 
από 250 άτομα, οι εταιρείες θα πρέπει να  χρησιμοποιούν τα 50 σημεία δειγματοληψίας που 
λειτουργούν Παγκύπρια. 
 
Πέραν των πιο πάνω, και μετά από εισήγηση του Επιμελητηρίου, αναμένεται να λειτουργήσουν 
ξανά κινητές μονάδες δειγματοληψίας σε όλες τις βιομηχανικές περιοχές/ζώνες σε όλες τις 
επαρχίες ξεκινώντας από την επαρχία Λευκωσίας όπου θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα 
επιπρόσθετα σημεία δειγματοληψίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των εργαζομένων στις 
βιομηχανικές περιοχές/ζώνες: 
 
 Δευτέρα, 01 Φεβρουάριου 2021  

 
Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, Χώρος στάθμευσης εταιρείας Blue Island,  από τις 08:00 
π.μ. μέχρι τις 16:30 

 
 Τρίτη, 02 Φεβρουάριου 2021 

Βιομηχανική Περιοχή Εργατών, Χώρος Εστιατορίου Βιομηχανικής, από τις 08:00π.μ. μέχρι 
τις 16:30 
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 Τετάρτη 03 Φεβρουάριου 2021 

Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου, Χώρος εταιρείας Λαϊκό-Κόσμος, από τις 08:00π.μ. μέχρι τις 
16:30 

 
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και σας προτρέπουμε όπως ακολουθείτε τις πιστά τις οδηγίες 
του Υπουργείου Υγείας. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Ανδρέας Ανδρέου 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας 
Για Γενικό Γραμματέα 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΑ/0121 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chamber@ccci.org.cy

