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Λευκωσία,  2 Φεβρουαρίου 2021 
 
 

Προς: Όλα τα Μέλη  
 
Θέμα: Διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στις επιχειρήσεις/ βιομηχανίες 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα και για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης σας, πληροφορείστε τα πιο 
κάτω : 
 
Επαναλειτουργία Λιανικού Εμπορίου από 8/2/21 
Ενόψει της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, ξεκινά από σήμερα Τρίτη, 2 
Φεβρουαρίου, το πρόγραμμα ελέγχου με Rapid Test αντιγόνου, των εργαζομένων που 
επαναδραστηριοποιούνται στις 8 Φεβρουαρίου. 
 
Για να καταστεί εφικτός ο έλεγχος όλων των εργαζόμενων που θα επανέλθουν στον εργασιακό τους 
χώρο, όπως προνοείτε από το σχετικό διάταγμα, έχει γίνει ομαδοποίηση των εργαζομένων 
αλφαβητικά με βάση το επίθετό τους, ως ακολούθως: 
 

 
 
Οι εργαζόμενοι προτρέπονται όπως τηρήσουν την πιο πάνω αλφαβητική ομαδοποίηση, έτσι ώστε το 
πρόγραμμα να γίνει οργανωμένα και να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η ταλαιπωρία. 
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Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των εργαζομένων, την περίοδο 2-7 Φεβρουαρίου θα 
λειτουργήσουν 53 μονάδες δειγματοληψίας σε όλες τις Επαρχίες σε διευρυμένο ωράριο. Βρείτε τα 
σημεία ελέγχου και το ωράριο λειτουργίας των μονάδων δειγματοληψίας εδώ 
 
Επαγγέλματα που επαναλειτούργησαν από 1/2/21 και τομείς που δεν ανέστειλαν την 
λειτουργία τους 
 
Σημειώνεται ότι όσες εταιρείες δεν ανέστειλαν τη δραστηριότητα τους ή εμπίπτουν στις κατηγορίες 
που επαναδραστηροποιήθηκαν από 1/2/21 (κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, σχολές 
οδήγησης) και έχουν φυσική παρουσία εργαζομένων στις εγκαταστάσεις τους, οφείλουν και αυτές 
να διενεργήσουν το τεστ. 
 
Διευκρινίζουμε τέλος, ότι ο έλεγχος ανά εβδομάδα του 20% κατ’ ελάχιστον των ατόμων που έχουν 
φυσική παρουσία σε κάθε υποστατικό, είναι υποχρεωτικός και πρέπει να τηρείται για σκοπούς 
σωστής και συνεχούς ιχνηλάτισης σε πραγματικό χρόνο, ώστε να περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό ο 
κίνδυνος εξάπλωσης του ιού.  Το μέτρο αυτό είναι οριζόντιο και αφορά όλους τους κλάδους. 
Τόσο τις επιχειρήσεις που δεν είχαν αναστείλει τις εργασίες τους μέχρι σήμερα, όσο και αυτές που 
είτε επέστρεψαν πίσω από 1/2/21 ή θα επιστρέψουν στις 8/2/21. 
 
Το Υπουργείο Υγείας τονίζει την αναγκαιότητα να ακολουθείται η διαδικασία ελέγχου του 
προσωπικού των επιχειρήσεων με κυκλικό πρόγραμμα ώστε σε βάθος χρόνου να περάσει όλο το 
προσωπικό της κάθε επιχείρησης από τεστ. Επιπρόσθετα, ξεκαθάρισε ότι για εταιρείες που 
συστεγάζονται στον ίδιο χώρο ή κτήριο, το μέτρο αφορά την κάθε εταιρεία ξεχωριστά. Ακόμη, για 
επιχειρήσεις που λειτουργούν πολλά υποστατικά σε διαφορετικά σημεία, το μέτρο αφορά ανά 
υποστατικό ανά επιχείρηση. 
 
Το ΚΕΒΕ ενθαρρύνει και προτρέπει όλες τις επιχειρήσεις, να διενεργήσουν τα τεστ.  Όπου δε είναι 
δυνατόν, ο έλεγχος να γίνεται και σε πιο μεγάλο ποσοστό από το 20% αφού με τον τρόπο αυτό 
αυξάνεται το επίπεδο ασφάλειας της κάθε επιχείρησης. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Κύπρος Αντωνίου, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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