Λευκωσία, 27 Ιανουαρίου 2021
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Νιόβη Παρισινού, PR and Communications Executive

ΘΕΜΑ:

Ανακοίνωση της 1ης φάσης της στρατηγικής άρσης των μέτρων
σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργού Υγείας

Αγαπητά Μέλη,
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τις εισηγήσεις της
Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής και τις προτάσεις της τεχνικής επιτροπής από τα
συναρμόδια Υπουργεία, αποφάσισε την άρση μέτρων για την περίοδο 1-15 Φεβρουαρίου, ως
ακολούθως:
Από τη Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου, τίθενται σε εφαρμογή τα εξής:
1.
2.
3.

Επαναλειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων, ινστιτούτων αισθητικής.
Αύξηση από 25% σε 50% του ποσοστού του προσωπικού που μπορεί να έχει φυσική
παρουσία στις ιδιωτικές επιχειρήσεις υπηρεσιών, χωρίς ελάχιστο και μέγιστο αριθμό
ατόμων.
Απαγόρευση συναθροίσεων σε οικίες, με εξαίρεση την επίσκεψη μέχρι δύο (2)
ατόμων, νοουμένου πρόκειται για συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

Από τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021,τίθενται επιπλέον σε εφαρμογή τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Επαναλειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών δημοτικών σχολείων.
Επαναλειτουργία επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των
πολυκαταστημάτων και εμπορικών κέντρων.
Επαναλειτουργία πρακτορείων τυχερών παιγνίων, μόνο για σκοπούς συμπλήρωσης του
δελτίου, χωρίς τη χρήση τραπεζοκαθισμάτων.
Επαναλειτουργία μουσείων και άλλων αρχαιολογικών χώρων.
Η Θεία Λειτουργία στους χώρους θρησκευτικής λατρείας τελείται με την παρουσία πιστών
με μέγιστο αριθμό προσώπων μέχρι 50 άτομα, τηρουμένων των υγειονομικών
πρωτοκόλλων.
Αύξηση αριθμού ατόμων για επισκέψεις σε οικίες, σε τέσσερα (4) άτομα.

Περαιτέρω διευκρινίσεις που μπορεί να προκύψουν επί της εφαρμογής των μέτρων, θα δοθούν
εντός της ημέρας.
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Συνεπώς, αξιοποιώντας το εργαλείο των rapid test, και για να περιορίσουμε τον κίνδυνο
διασποράς του ιού σε χώρους εργασίας και γενικότερα στον πληθυσμό, το Υπουργείο Υγείας
έχει καταρτίσει πλάνο στοχευμένου ελέγχου με rapid test στους χώρους εργασίας για όλες τις
ομάδες εργαζομένων που θα επαναδραστηριοποιούνται. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι που θα
επιστρέφουν στον εργασιακό τους χώρο, στη βάση της στρατηγικής, θα υποβάλλονται σε
έλεγχο με rapid test το οποίο θα παραχωρείται δωρεάν από το Υπουργείο Υγείας μέσω των
μονάδων δειγματοληψίας. Ως εκ τούτου, και στη βάση των πιο πάνω εξαγγελιών, από αύριο
και μέχρι την Κυριακή θα υλοποιείται πρόγραμμα εξέτασης όλων των εργαζομένων που
απασχολούνται σε κομμωτήρια, κουρεία και ινστιτούτα αισθητικής, οι οποίοι θα
επαναδραστηριοποιηθούν από τη Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου.
Ταυτόχρονα, από την 1η Φεβρουαρίου τίθεται σε εφαρμογή ο υποχρεωτικός εβδομαδιαίος
έλεγχος με rapid test του 20% του προσωπικού που εργάζεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται
σε λειτουργία.
Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ανά πάσα στιγμή και σε εβδομαδιαία ισχύ
rapid test το 20% των εργαζομένων τους. Για υλοποίηση του στόχου αυτού, οι εργαζόμενοι
θα μπορούν να μεταβαίνουν στα σημεία δειγματοληψίας του Υπουργείου Υγείας από αύριο.
Με εκτίμηση,
Νιόβη Παρισινού,
PR and Communications Executive.
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