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Λευκωσία, 22 Ιανουαρίου 2021 
 
  
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
  
ΑΠΟ:  Νιόβη Παρισινού, PR and Communications Executive  
  
ΘΕΜΑ: Αυστηρή σύσταση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις υπηρεσιών για 

διενέργεια rapid test στους εργαζόμενους 
 
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Σε συνέχεια της προηγούμενης εγκυκλίου μας και σε συνέχεια της αύξησης του 
επιτρεπόμενου ποσοστού του προσωπικού που μπορεί να εργάζεται με φυσική 
παρουσία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις υπηρεσιών από 15% σε 25%, με ελάχιστο 
αριθμό πέντε ατόμων και μέγιστο 25 άτομα, και στο πλαίσιο της προσπάθειας για 
επιτήρηση της επιδημιολογικής κατάστασης μέσα από τη διενέργεια αυξημένων 
ελέγχων, γίνεται αυστηρή σύσταση στις επιχειρήσεις υπηρεσιών, όπως 
προτρέψουν και παρέχουν τις απαραίτητες διευκολύνσεις στους 
εργαζομένους τους για διενέργεια εξέτασης με τη μέθοδο των rapid tests. 
 
Ως εκ τούτου, από αύριο, 23 Ιανουαρίου, και για περίοδο μιας εβδομάδας, συστήνεται 
όπως ολοκληρωθεί ο έλεγχος με αντιγονικά τεστ του 50% του προσωπικού 
επιχειρήσεων υπηρεσιών που εργάζεται με φυσική παρουσία, με 
προτεραιότητα στα άτομα που επανήλθαν στους εργασιακούς χώρους λόγω της 
αύξησης του ποσοστού σε 25%, με βάση το Διάταγμα, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου. 

Για διευκόλυνση της εξέτασης των εργαζομένων των ιδιωτικών επιχειρήσεων 
υπηρεσιών που επηρεάζονται από την αύξηση του ποσοστού σε 25%, στα σημεία 
δειγματοληψίας που θα λειτουργούν από αύριο και για την επόμενη εβδομάδα σε όλες 
τις Επαρχίες, θα υπάρχει ξεχωριστός σταθμός, για την εξυπηρέτηση των 
εργαζομένων. Απαραίτητη προϋπόθεση η παρουσίαση της Βεβαίωσης Διακίνησης 
Εργαζομένου, υπογεγραμμένη από τον εργοδότη. 

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι συνεχίζεται ο έλεγχος των εργαζόμενων σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, βιομηχανίες, εργοτάξια και τραπεζικά ιδρύματα που δεν έχουν αναστείλει 
τη λειτουργία τους, καθώς και η διενέργεια rapid test στο προσωπικό 
Τμημάτων/Υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Επιπρόσθετα, είναι σε εξέλιξη 
προγράμματα ελέγχου των διαμενόντων και του προσωπικού σε οίκους ευγηρίας και 
άλλες κλειστές δομές, των επαγγελματιών υγείας σε ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια 
και σε Ειδικά Σχολεία. 
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Τα σημεία δειγματοληψίας που θα λειτουργήσουν το Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021, 
σε όλες τις Επαρχίες, είναι τα ακόλουθα: 

 

Επαρχία Σημεία δειγματοληψίας Ωράριο 

Λεμεσός 

Πλατεία «Γρηγόρη Αυξεντίου» - Διοικητήριο 8.30 π.μ.-4.30 μ.μ. 

Πάρκο «Γλαύκος Κληρίδης», Γερμασόγεια 
(Οδός Αμερικάνας) 8.30 π.μ.-4.30 μ.μ. 

Δημαρχείο Ύψωνα (νότια είσοδος) 8.30 π.μ.-4.30 μ.μ. 

Εκκλησία Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και 
Αρτεμίου, Κάψαλος 8.30 π.μ.-4.30 μ.μ. 

Κοινοτικό Συμβούλιο Παλώδιας 8.30 π.μ.-4.30 μ.μ. 

Λάρνακα 

Χώρος στάθμευσης Αγίου Γεωργίου Κοντού, 
Λάρνακα (απέναντι από το κοιμητήριο) 8.30 π.μ.-4.30 μ.μ. 

Χώρος στάθμευσης υπεραγοράς 
«Σκλαβενίτης», Λάρνακα (Λεωφόρος Σπύρου 

Κυπριανού) 
8.30 π.μ.-5 μ.μ. 

Οίκημα Παλαιού Παντοπωλείου, Ξυλοτύμπου 8.30 π.μ.-4.30 μ.μ. 

Πάρκο δίπλα από υπεραγορά «Στέλιος», 
Λειβάδια 8.30 π.μ.-4.30 μ.μ. 

Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου 8.30 π.μ.-4.30 μ.μ. 

Λευκωσία 

Χώρος στάθμευσης λούνα παρκ 
«Παπαφιλίππου», Μακεδονίτσσα 8.30 π.μ.-4.30 μ.μ. 

Ιερός Ναός της Του Θεού Σοφίας, Στρόβολος 8.30 π.μ.-4.30 μ.μ. 
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Διασταύρωση Λεωφόρων Σταυρού και 
Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, Στρόβολος (μπροστά 

από το Coffee Island) 
8.30 π.μ.-4.30 μ.μ. 

Ιερός Ναός Παναγιάς Ευαγγελίστριας, 
Παλουριώτισσα 8.30 π.μ.-4.30 μ.μ. 

Εκκλησία Αγίου Γεωργίου, Λατσιά 8.30 π.μ.-4.30 μ.μ. 

Χώρος στάθμευσης Δημαρχείου Λακατάμιας 8.30 π.μ.-4.30 μ.μ. 

Εκκλησία Μεταμορφώσεων Σωτήρος, Πέρα 
Χωριό Νήσου 8.30 π.μ.-4.30 μ.μ. 

Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Πύργου 
Τηλλυρίας * 9 π.μ.-4 μ.μ. 

Πλατεία μπροστά από το Κοινοτικό 
Συμβούλιο Κλήρου 8.30 π.μ.-4.30 μ.μ. 

Πάφος Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Πάφος 
(Λεωφόρος Ελευθέριου Βενιζέλου) 8.30 π.μ.-4.30 μ.μ. 

Αμμόχωστος 

Χώρος στάθμευσης υπεραγοράς «Κόκκινος», 
Παραλίμνι (Οδός 1ης Απριλίου 71) 8.30 π.μ.-4.30 μ.μ. 

Εκκλησία Αγίας Νάπας, Αγία Νάπα 8.30 π.μ.-4.30 μ.μ. 

 
 
Με εκτίμηση, 
 
Νιόβη Παρισινού, 
PR and Communications Executive. 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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