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Λευκωσία, 28 Ιανουαρίου 2021 

 
 

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα: Διενέργεια Διαγνωστικών Ελέγχων Ταχείας Ανίχνευσης (Rapid Tests) από 

το προσωπικό των επιχειρήσεων 
 

 
Κυρία/ε, 
 
Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης μας επιθυμούμε να τονίσουμε τη σημασία που έχει η πιστή 
και σωστή εφαρμογή των μέτρων στους χώρους εργασίας για αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19 
στους χώρους εργασίας.   
 
Για να επιτευχθεί η σταδιακή χαλάρωση των μέτρων, είναι εξαιρετικά σημαντική η συντονισμένη και 
συστηματική διενέργεια ελέγχων rapid test στους εργαζόμενους.  Σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Υπουργείου Υγείας  οι επιχειρήσεις στις οποίες θα επιτραπεί η αύξηση του γραφειακού προσωπικού 
στο 50% θα πρέπει υποχρεωτικά να  φροντίσουν όπως υποβληθεί το προσωπικό τους σε rapid test 
σε χώρους στους οποίους λειτουργούν εξουσιοδοτημένα συνεργεία σε όλες τις πόλεις, πριν την 
μετάβαση στην εργασία τους. 
 
Σημειώνουμε ότι από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και μετά, τα rapid tests θα πρέπει να 
διενεργούνται τουλάχιστον στο 20% του προσωπικού με φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας 
σε εβδομαδιαία βάση.  Σημειώνεται ότι αυτό είναι το ελάχιστον ποσοστό και ότι όποιες επιχειρήσεις 
επιθυμούν, μπορούν να κάνουν test για μεγαλύτερο ποσοστό.  
 
Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι δικαιούχοι δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων είναι όλοι οι 
δραστηριοποιημένοι εργαζόμενοι (βιομηχανίες, υπηρεσίες, εργοτάξια κλπ).  
 
Πιο συγκεκριμένα: 
 

• Επιχειρήσεις/υπηρεσίες που απασχολούν μέχρι 3 άτομα, ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται σε 
όλους τους εργαζόμενους. 

  
• Επιχειρήσεις/υπηρεσίες που απασχολούν από 4 μέχρι 10 άτομα, ο έλεγχος θα πρέπει να 

γίνεται σε τουλάχιστον 4 εργαζόμενους. 
 

• Επιχειρήσεις/υπηρεσίες που απασχολούν πέραν των 10 ατόμων, ο έλεγχος θα πρέπει να 
γίνεται τουλάχιστον σε 4 άτομα ή στο 20% των εργαζομένων, όποιο είναι μεγαλύτερο 
αριθμητικά. 
 

• Το αποτέλεσμα του rapid test έχει χρονική ισχύ εφτά (7) ημερών, εκτός κι αν στο 
μεσοδιάστημα το άτομο εκδηλώσει συμπτώματα ή χαρακτηριστεί επαφή και θα πρέπει να 
ακολουθηθεί το πρωτόκολλο που καθορίζει η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης. 

 
Επιπρόσθετα και σε συνέχεια της εγκυκλίου μας, «Διενέργεια Διαγνωστικών Ελέγχων (Rapid 
Test) από τις Επιχειρήσεις» στις 26/01/2021 το Υπουργείο Υγείας  θα διαθέσει δωρεάν Rapid Test 
σε επιχειρήσεις για τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου Rapid Test στο δικό τους χώρο, στους  
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εργαζομένους τους οι οποίοι θα επιστρέψουν στον χώρο εργασίας βάση των σχετικών 
διαταγμάτων, δεδομένου ότι η επιχείρηση θα διαθέτει προσωπικό πέραν των 60 ατόμων. 
 
Όπως έχει δημοσιοποιηθεί ο έλεγχος των εργαζομένων με rapid test μπορεί να 
πραγματοποιείται και από κατάλληλα εκπαιδευμένο μέλος του προσωπικού της  ιδίας της 
επιχείρησης.  
 
Πιο συγκεκριμένα: 
 

• Εργαζόμενοι από κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να λάβουν την απαραίτητη 
εκπαίδευση από αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας. 

 
• Η εκπαίδευση θα γίνεται στα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας που λειτουργούν σε όλες τις πόλεις 

από τις 8:00π.μ. μέχρι τις 8:00μ.μ. όλες τις μέρες της εβδομάδας.  
 

• Κάθε ενδιαφερόμενη για εκπαίδευση επιχείρηση μπορεί να απευθύνεται  στον αρμόδιο 
λειτουργό του Υπουργείου Υγείας κ. Παναγιώτη Πέτρου 
στο  email ppetrou@mphs.moh.gov.cy για να δηλώσει τον αριθμό των εργαζομένων της που 
επιθυμεί να λάβουν την απαραίτητη εκπαίδευση.  Το Υπουργείο θα αναλαμβάνει να 
διευθετήσει τις λεπτομέρειες της εκπαίδευσης. 

 
• Η εκπαίδευση αναμένεται να έχει διάρκεια δύο ώρες και θα γίνεται χωρίς οποιαδήποτε 

χρέωση. 
 

• Σημειώνεται ότι όσες επιχειρήσεις θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να παραλάβουν τις 
δωρεάν ποσότητες από το Υπουργείο Υγείας, θα τύχουν ενημέρωσης από τα αρμόδια 
τμήματα του Υπουργείου για τα σημεία παραλαβής των τεστ. 

 
Εάν η επιχείρηση σας διαθέτει πέραν των 60 εργαζομένων και επιθυμείτε τη διενέργεια 
ενδοεπιχειρησιακών διαγνωστικών ελέγχων παρακαλώ συμπληρώστε την Αίτηση πατώντας εδώ 
 
Το ΚΕΒΕ σας προτρέπει όπως ακολουθείτε τις οδηγίες των αρμοδίων υπουργείων πιστά και  όπως 
διενεργήσετε όσο το δυνατόν περισσότερα τεστ στους εργαζομένους σας, για την πιο ασφαλή και 
γρήγορη επιστροφή μας στην κανονικότητα. 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
Μάριος Τσιακκής, 
Γενικός Γραμματέας. 
 
 
 
 
AA/0121 
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