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Λευκωσία, 23 Φεβρουαρίου 2022 
 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
  
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνικής 

Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  
  
ΘΕΜΑ:  Διευκρινίσεις για ειδικό πρωτόκολλο χώρων εστίασης και χώρων 

διασκέδασης 
 
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Υγείας μετά από διαβούλευση που προηγήθηκε με 
εμπλεκομένους φορείς, καταρτίστηκε το Ειδικό Πρωτόκολλο που θα διέπει τους χώρους 
εστίασης και διασκέδασης επιτρέποντας τον χορό, σε μία προσπάθεια τα συγκεκριμένα 
υποστατικά να παραμείνουν ασφαλή και σε λειτουργία.  Οι πιο κάτω οδηγίες – προϋποθέσεις 
συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή κατά τη σύσκεψη 
που πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2022.  
 
Το Ειδικό Πρωτόκολλο απευθύνεται σε χώρους εστίασης, κέντρα διασκέδασης, 
μουσικοχορευτικά κέντρα και τίθεται σε εφαρμογή από αύριο, Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 
2022 στις 10 το πρωί.  Ο μέγιστος αριθμός ατόμων στους πιο πάνω χώρους είναι στα 500 
άτομα, νοουμένου ότι το εμβαδόν του χώρου επιτρέπει την αναλογία 1.5 τ.μ ανά άτομο.  
 
Συγκεκριμένα: 
 
α)  Χώροι εστίασης, κέντρα διασκέδασης, μουσικοχορευτικά κέντρα που διαθέτουν πέραν 

των 225 τ.μ. διαθέσιμου χώρου εξυπηρέτησης (εξαιρουμένων των χώρων κουζίνας, 
αποχωρητηρίων, αποθηκών) και μπορούν να εξυπηρετήσουν πέραν των 150 ατόμων 
και υπάρχει χορός, η είσοδος θα επιτρέπεται: 

 
 Σε άτομα 12 ετών και άνω που κατέχουν έγκυρο αρνητικό τεστ αντιγόνου 

(Rapid test) ισχύος 15 ωρών ανεξαρτήτου εμβολιαστικής κάλυψης η 
πιστοποιητικού ανάρρωσης.  

 
 Σε παιδιά ηλικίας 6-11 ετών που κατέχουν έγκυρο αρνητικό τεστ αντιγόνου 

(Rapid test) ισχύος 7 ημερών ανεξαρτήτου εμβολιαστικής κάλυψης η 
πιστοποιητικού ανάρρωσης.  

 
 Τονίζεται ότι ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του υποστατικού/επιχείρησης οφείλει να 

ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας με ενυπόγραφη γραπτή υπεύθυνη δήλωση ότι το 
υποστατικό του θα φιλοξενεί βάσει των τετραγωνικών του πέραν των 150 ατόμων 
και θα παρέχει μουσικοχορευτική διασκέδαση, αλλά και τα στοιχεία του Υπεύθυνου 
Ασφάλειας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: healthservices@mphs.moh.gov.cy (Η 
Υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνεται στο Eιδικό Πρωτόκολλο). 
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β)  Χώροι εστίασης, κέντρα διασκέδασης, που βάσει των τετραγωνικών μέτρων φιλοξενούν 
πάνω από 150 άτομα και δεν υπάρχει χορός, η είσοδος θα επιτρέπεται: 

 
 Σε άτομα χωρίς ιστορικό εμβολιασμού με επίδειξη εξέτασης Rapid ή PCR 

ισχύος 24 ωρών. 
 

 Σε άτομα 12 ετών και άνω που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα, ή 
έλαβαν ενισχυτική δόση εμβολίου, ή κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης με την 
επίδειξη εν ισχύι πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. 

 
 Σε παιδιά ηλικίας 6-11 ετών με την επίδειξη εν ισχύι πιστοποιητικό 

εμβολιασμού ή νόσησης. 
 

γ)  Χώροι εστίασης, κέντρα διασκέδασης, που βάσει των τετραγωνικών μέτρων φιλοξενούν 
κάτω απο 150 άτομα και υπάρχει ή δεν υπάρχει χορός, η είσοδος θα 
επιτρέπεται: 

 
 Σε άτομα χωρίς ιστορικό εμβολιασμού με επίδειξη εξέτασης Rapid ή PCR 

ισχύος 24 ωρών. 
 

 Σε άτομα 12 ετών και άνω που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα, ή 
έλαβαν ενισχυτική δόση εμβολίου, ή κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης με την 
επίδειξη εν ισχύι πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. 

 
 Σε παιδιά ηλικίας 6-11 ετών με την επίδειξη εν ισχύι πιστοποιητικό 

εμβολιασμού ή νόσησης. 
 

Ο έλεγχος των πολιτών θα γίνεται με την επίδειξη της αρνητικής εξέτασης σε έντυπη μορφή ή 
σε γραπτό μήνυμα, ή με την επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σε έντυπη 
ή ψηφιακή μορφή, ενώ θα γίνεται η ταυτοποίηση του ατόμου με επίδειξη αποδεικτικού 
ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης και πιστοποιητικό γεννήσεως για παιδιά 
κάτω των 12 ετών). 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων,  
Κοινωνικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.  
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