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Ανακοίνωση Υπουργείου Υγείας για την αποδέσμευση των θετικών 
περιστατικών της νόσου COVID-19 

 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που είναι 

θετικοί στον ιό, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι τα θετικά στον ιό άτομα δύναται 

να αποδεσμευτούν νωρίτερα από τις 10 ημέρες, νοούμενου ότι έχουν εξασφαλίσει 

αρνητική εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) από προκαθορισμένα 

σημεία που υποδεικνύονται από το Υπουργείο Υγείας και νοουμένου πως δεν 
παρουσιάζουν ενεργά συμπτώματα. 

Τονίζεται ότι η αποδέσμευση των θετικών στον ιό ατόμων γίνεται την ίδια ημέρα 
της εξέτασης. Συγκεκριμένα, μετά τη λήψη του αποτελέσματος της εξέτασης 
μέσω μηνύματος, αποστέλλεται το μήνυμα αποδέσμευσης και οι πολίτες μετά 
από παρέλευση 30 λεπτών δύναται να εκδώσουν το  Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό 
Νόσησης μέσω της πύλης https://www.eudcc.gov.cy/ 

Υπενθυμίζεται ότι: 

• Τα θετικά στον ιό άτομα, θα ενημερώνονται κατά την 6η ημέρα αυτοπεριορισμού 

μέσω γραπτού μηνύματος, για το προκαθορισμένο σημείο και την ώρα που θα 

πρέπει να προσέλθουν για τη διενέργεια της εξέτασης (Rapid test) κατά την 7η 

- 10η ημέρα.  

• H ημερομηνία εργαστηριακής διάγνωσης του κρούσματος θεωρείται ως η 
ημέρα μηδέν (η μέτρηση ξεκινά από την αμέσως επόμενη μέρα). 
 

• Μόνο οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στα 
προκαθορισμένα σημεία του Υπουργείου Υγείας, αναγνωρίζονται ως 
έγκυρα για σκοπούς αποδέσμευσης πριν από την 10η ημέρα. (Όσα άτομα 

δεν ακολουθήσουν την άνω διαδικασία θα μπορούν να αποδεσμευτούν 

αυτόματα με βάση τη διαδικασία που ισχύει την 10η ημέρα).  
 

• Κατά τη διενέργεια της εξέτασης αποδέσμευσης θα πρέπει να δηλώνονται τα 

ίδια στοιχεία ταυτοποίησης που δηλώθηκαν κατά την καταχώρηση τους στην 
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πλατφόρμα ως θετικά περιστατικά (έγγραφο ταυτοποίησης, ημερομηνία 
γέννησης και αριθμός τηλεφώνου) για αποφυγή τεχνικών προβλημάτων 
και καθυστερήσεων στην αποδέσμευση. 
 

• Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, το άτομο έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει τη 

διαδικασία εξέτασης κατά την 8η, 9η και 10η ημέρα, σπεύδοντας στο ίδιο 
σημείο που του υπέδειξε το Υπουργείο Υγείας κατά την 6η ημέρα, ή να 
περιορίζεται μέχρι την 10η ημέρα όπου θα αποδεσμεύεται χωρίς 
επιπλέον εξέταση την 11η ημέρα. 
 

Τονίζεται ότι στον χώρο διενέργειας της εξέτασης θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα 

κοινωνικής αποστασιοποίησης και προστασίας (διπλή χειρουργική μάσκα, ή 

προστατευτική μάσκα τύπου ΚΝ95 ή FFP2). 
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