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Λευκωσία, 8 Μαΐου 2021 
 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
  
ΑΠΟ:  Νιόβη Παρισινού, PR and Communications Executive  
  
ΘΕΜΑ:  Εφαρμογή της απόφασης για το “SafePass” από τις 10 Μαΐου 
 
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της εφαρμογής από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου, της απόφασης για 
προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου (safe pass) για μετάβαση σε χώρους συγχρωτισμού, 
υπενθυμίζονται τα πιο κάτω: 
 
1. Οι πολίτες μπορούν να παρουσιάζουν ένα εκ των πιο κάτω αποδεικτικών: 

 
i) Πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον με μια δόση και αφού έχει παρέλθει 

διάστημα 3 εβδομάδων. Οι πολίτες μπορούν να παρουσιάζουν την Κάρτα 
Εμβολιασμού που δίνεται στα Εμβολιαστικά Κέντρα, είτε 

 
ii) Αποδεικτικό ότι ένα άτομο έχει νοσήσει από την ασθένεια COVID-19 τους 

τελευταίους 6 μήνες. Οι πολίτες μπορούν να παρουσιάζουν το γραπτό μήνυμα 
αποδέσμευσης ή το γραπτό μήνυμα ανάρρωσης που τους αποστέλλεται από το 
Υπουργείο Υγείας στο κινητό τους τηλέφωνο, είτε 

 
iii)  Εάν δεν ισχύει ένα από τα πιο πάνω, και ως προσωρινή λύση, δίνεται η επιλογή στους 

πολίτες ηλικίας 12 ετών και άνω να προσκομίζουν πιστοποιητικό αρνητικού τεστ, 
PCR ή rapid test, με ισχύ 72 ωρών. Για παράδειγμα, εάν το τεστ έγινε την Κυριακή 
στις 10 το πρωί θα έχει ισχύ μέχρι την Τετάρτη στις 10 το πρωί. Οι πολίτες μπορούν να 
παρουσιάζουν είτε το έντυπο που τους δίνεται από τα διάφορα σημεία δειγματοληψίας 
(βλ. πιο κάτω) είτε το γραπτό μήνυμα που αποστέλλεται στο κινητό τους τηλέφωνο 
με το αποτέλεσμα από την εξέταση. Διευκρινίζεται ότι πιστοποιητικά από τεστ 
αντισωμάτων ή self-test δεν θα γίνονται αποδεκτά. 

 
2. Στην περίπτωση που ισχύει το σημείο 1 (ii) πιο πάνω, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

 
 Κρούσμα κορωνοϊού θεωρείται άτομο το οποίο είχε διαγνωστεί θετικό στον 

ιό SARS-CoV-2 σε μοριακή εξέταση (PCR test) ή σε τεστ ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου(antigen rapid test) από: 

 
 κλινικό εργαστήρι που έχει επαληθεύσει τη διαδικασία διενέργειας της 

διαγνωστικής μεθοδολογίας που ανιχνεύει το γενετικό υλικό του ιού (RT-RCR), 
ή 

 κινητή μονάδα δειγματοληψίας rapid test μέσω του προγράμματος του 
Υπουργείου Υγείας, ή 
 

 κλινικό εργαστήριο που πληροί τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας για 
διενέργεια rapid test αντιγόνου. 
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 Άτομο που έχει διαγνωστεί ως κρούσμα κορωνοϊού θα πρέπει να έχει δηλωθεί στη 

Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης (ΜΕΕ) του Υπουργείου Υγείας εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημέρα έκδοσης του αποτελέσματος. 
 

 Τα κρούσματα που δηλώνονται στη ΜΕΕ ινχηλατούνται και αποδεσμεύονται στη 
βάση πρωτοκόλλου είτε μετά από ενέργειες του Προσωπικού τους Ιατρού είτε από την 
Ομάδα Αποδέσμευσης της ΜΕΕ (εάν δεν υπάρχει Προσωπικός Ιατρός). 

 
 Τα άτομα που είναι καταχωρημένα στο αρχείο της ΜΕΕ και έχουν νοσήσει από την 

ασθένεια COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες, ανεξαρτήτως αν έχουν λάβει SMS 
αποδέσμευσης τον χρόνο της λήξης της καραντίνας τους, θα λάβουν εκ νέου SMSμε 
αποδεικτικό ανάρρωσης μέχρι και αύριο, 9 Μαΐου, το βράδυ. Στο SMS ανάρρωσης 
θα αναφέρεται η περίοδος ισχύος του αποδεικτικού. Το γραπτό μήνυμα μπορεί να 
παρουσιάζεται σε περίπτωση ελέγχου. Για τα άτομα, όπως ανήλικοι ή ηλικιωμένοι που 
δεν έχουν προσωπικό κινητό τηλέφωνο, το SMS θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του 
γονέα/κηδεμόνα ή του εκπροσώπου του ατόμου που είναι καταχωρημένο στο σύστημα. 

 
 Όσα άτομα έχουν διαγνωστεί ως θετικά κρούσματα, έχουν αποδεσμευτεί αλλά δεν έχουν 

λάβει SMS ούτε κατά τον χρόνο λήξης της καραντίνας τους, αλλά ούτε και μέχρι αύριο 
το βράδυ, θα πρέπει να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση που 
επισυνάπτεται και να την αποστείλουν το συντομότερο 
στο contacttracing2@moh.gov.cy. Το αίτημα θα εξεταστεί και σε εύλογο χρονικό 
διάστημα θα υπάρξει επικοινωνία από την Ομάδα Ιχνηλάτησης της ΜΕΕ για περαιτέρω 
οδηγίες. 
 

3. Υπενθυμίζεται ότι αποδεικτικό στοιχείο προσκομίζεται υποχρεωτικά στους 
ακόλουθους χώρους: 

 
 Χώρους εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, σνακ μπαρ, κοκ) 
 Χώρους θρησκευτικής λατρείας 
 Υπαίθρια και κλειστά θέατρα, κινηματογράφους και αίθουσες παραστατικών τεχνών 

ή θεαμάτων 
 Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα λιανικού εμπορίου 
 Κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γάμοι, βαφτίσεις και κηδείες 
 Γυμναστήρια, σχολές χορού και σχολές άλλων αθλημάτων, σε όσους γυμνάζονται 

σε κλειστούς χώρους 
 Οίκους ευγηρίας, κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων, δομές φιλοξενίας χρόνιων 

πασχόντων και άλλες κλειστές δομές 
 Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα 
 Προεκλογικές συγκεντρώσεις σε θέατρα/αμφιθέατρα, χώρους εστίασης οικίες 
 Συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις 
 Καζίνο 

 
4. Η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου δεν είναι υποχρεωτική για μετάβαση στους πιο 

κάτω χώρους: 
 
 Κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής 
 Τράπεζες 
 Τμήματα/Υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού του ιδιωτικού, δημόσιο και ευρύτερου 

δημόσιο τομέα 
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 Επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων 
 Λαϊκές αγορές, υπεραγορές, φούρνους, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φρουταρίες, 

μίνι-μάρκετ, περίπτερα, φαρμακεία 
 Παραλίες 
 Εξωτερικούς εκδρομικούς χώρους, φράγματα και ζωολογικοί κήποι. 

 
5.  Τη ευθύνη για τον έλεγχο κατοχής αποδεικτικού στοιχείου έχουν μόνο οι Λειτουργοί 

της Αστυνομίας ή των αρμόδιων Υπουργείων/Τμημάτων ανάλογα με τις 
επιχειρήσεις που εμπίπτουν στου τομείς της αρμοδιότητάς τους. Οι υπεύθυνοι των 
επιχειρήσεων/υποστατικών δεν έχουν ευθύνη για τον έλεγχο του αποδεικτικού 
στοιχείου και οι πολίτες δεν υποχρεούνται να παρουσιάσουν το αποδεικτικό 
στοιχείο που έχουν στην κατοχή τους σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 

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