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ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Νιόβη Παρισινού, PR and Communications Executive

ΘΕΜΑ:

Ανανεώνεται μέχρι τις 10 Ιανουαρίου το Διάταγμα για υποχρεωτική
απομόνωση όσων αφικνούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο

Αγαπητά Μέλη,
Σας ενημερώνουμε ότι σε πρόσφατη Έκθεση του (29 Δεκεμβρίου 2020), το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμώξεων (ECDC) καταγράφει τα μέχρι στιγμής δεδομένα για το νέο
στέλεχος του ιού SARS-CoV-2, VOC 202012/01, το οποίο ανιχνεύτηκε αρχικά στο Ηνωμένο
Βασίλειο περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2020 και έχει συσχετιστεί με υψηλότερο ιικό φορτίο,
ταχύτερη διασπορά και υψηλότερη μεταδοτικότητα έως και 70%. Έχοντας πλέον εντοπιστεί
σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, το νέο στέλεχος του ιού θεωρείται ότι πιθανόν να έχει
συμβάλει έως έναν βαθμό στην αύξηση των κρουσμάτων και, κατ’ επέκταση, στην αύξηση των
νοσηλευόμενων στην Ευρώπη.
Στο πλαίσιο αυτό, το ECDC συστήνει στα κράτη την περαιτέρω ενίσχυση και
εντατικοποίηση των εργαστηριακών ελέγχων σε άτομα που ταξιδεύουν από το Ηνωμένο
Βασίλειο. Περαιτέρω, οι συστάσεις επικεντρώνονται στην αποφυγή των μετακινήσεων,
σημειώνοντας πως, εάν οι μετακινήσεις δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν, τα άτομα αυτά
θα πρέπει να παραμένουν σε περιορισμό για περίοδο 10 ημέρων.
Σε συνάρτηση με τις οδηγίες του ECDC, αναμένεται η ολοκλήρωση των εξειδικευμένων
εξετάσεων που διενεργούνται από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου σε
δείγματα ατόμων που έχουν διαγνωσθεί θετικά στον ιό SARS-CoV-2, ώστε να αξιολογηθεί η
ύπαρξη του συγκεκριμένου μεταλλαγμένου στελέχους στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, το
Υπουργείο Υγείας ενημερώνει τους πολίτες ότι το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, ημερομηνίας
21 Δεκεμβρίου 2020, το οποίο προβλέπει την υποχρεωτική καραντίνα σε ξενοδοχεία της
Δημοκρατίας για τα άτομα που αφικνούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο για περίοδο 7
ημερών, ανανεώνεται μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2021.
Υπενθυμίζεται ότι τα πρόσωπα που αφικνούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο υποβάλλονται σε
εργαστηριακό έλεγχο κατά την άφιξή τους στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, και
μεταφέρονται με έξοδα του κράτους, σε ξενοδοχεία της Δημοκρατίας για υποχρεωτικό
περιορισμό 7 ημέρων. Την 7η ημέρα από την άφιξή τους υποβάλλονται εκ νέου σε
εργαστηριακό έλεγχο και σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος συνεχίζουν κατ’ οίκον
αυτοπεριορισμό για περίοδο 3 επιπλέον ημερών (σύνολο ημερών υποχρεωτικής απομόνωσης:
10 ημέρες). Σε περιπτώσεις θετικού αποτελέσματος στον εργαστηριακό έλεγχο είτε κατά την
άφιξη είτε την 7η ημέρα, εφαρμόζεται το υγειονομικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων
COVID-19.
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Από την πιο πάνω υποχρέωση εξαιρούνται πρόσωπα κάτω των 18 ετών, τα οποία, ωστόσο,
δύνανται να παραμείνουν σε υποχρεωτική απομόνωση σε ξενοδοχεία εάν και εφόσον
διαμένουν στους ίδιους χώρους οι γονείς ή/και κηδεμόνες τους ή εάν για οποιοδήποτε λόγο
δεν υπάρχει δυνατότητα παραμονής τους σε καθεστώς αυτοπεριορισμού στην οικία τους και
νοουμένου ότι δοθεί γραπτή συγκατάθεση του γονέα ή/και κηδεμόνα.
Με εκτίμηση,
Νιόβη Παρισινού,
PR and Communications Executive.
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