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Δελτίο Τύπου
Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου για τον
κορωνοϊό
Είμαστε σε καθημερινή επαφή με τον Παγκόσμια Οργανισμό Υγείας και τις
αρμόδιες Αρχές της ΕΕ και βρισκόμαστε σε ετοιμότητα να εφαρμόσουμε τις
όποιες οδηγίες εκδίδονται, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος
Ιωάννου, σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ.
Κληθείς να πει ποια είναι τα μέτρα που αναμένεται να ληφθούν στη συνέχεια
για να ενισχύσουν τους υφιστάμενους σχεδιασμούς για αντιμετώπιση
περιστατικών κορωνοϊού που πιθανόν να εμφανιστούν στην Κύπρο, ο κ.
Ιωάννου είπε ότι το γεγονός του ύποπτου περιστατικού δεν αλλάζει κάτι στον
τρόπο που αντιμετωπίζουμε ή θα αντιμετωπίσουμε ύποπτα ή επιβεβαιωμένα
περιστατικά είτε στους ελέγχους που γίνονται. «Είμαστε σε καθημερινή επαφή
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις αρμόδιες Επιτροπές στην ΕΕ,
ούτως ώστε όταν και εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε αναβάθμιση ή αλλαγή των
οδηγιών, αμέσως να τις εφαρμόσουμε. Προς το παρόν δεν υπάρχει
οποιαδήποτε αλλαγή τις τελευταίες μέρες», ανέφερε.
Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι αυτά που έχουν ανακοινωθεί ότι εφαρμόζονται,
εξακολουθούν να ισχύουν. Συγκεκριμένα, πρόσθεσε, «όποιος επιβάτης έρχεται
από οπουδήποτε στην Κίνα και όχι μόνο από τη συγκεκριμένη επαρχία, -και
αυτό θέλω να το τονίσω διότι ήρθαν στην αντίληψή μου σήμερα κάποια
δημοσιεύματα-, υπάρχει συνεννόηση με τις αεροπορικές εταιρείες και δίνεται
κατάλογος με τους επιβάτες που προέρχονται από την Κίνα και σε αυτούς τους
επιβάτες γίνεται έλεγχος. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος επιβάτης ήρθε μέσω
τριών άλλων χωρών όπως έγινε με κάποια περιστατικά, και η τελευταία
αερογραμμή μπορεί να μην γνωρίζει ότι προέρχεται από Κίνα, οφείλει και ο
ίδιος ο επιβάτης -και υπάρχουν και ανακοινώσεις στα αεροδρόμια- να δηλώσει
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ότι τις τελευταίες 14 μέρες ήταν στην Κίνα για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι».
Το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει τις οδηγίες του ΠΟΥ και εάν υπάρξει
οποιαδήποτε αλλαγή, είμαστε σε επικοινωνία και αμέσως θα αναβαθμίσουμε
τα πρωτόκολλα, επεσήμανε.
Σε ερώτηση εάν εξετάζεται από την Κυβέρνηση το ενδεχόμενο να απαγορευτεί
η είσοδος σε Κινέζους πολίτες όπως έπραξαν χώρες όπως το Ισραήλ, ο
Υπουργός Υγείας απάντησε πως «είναι πολύ διαφορετικό μια ιδιωτική εταιρεία
να αποφασίζει ότι δεν διενεργεί πτήση στην Ρωσία και ένα κράτος να
αποφασίσει ότι κλείνει τα σύνορά του. Ελάχιστα κράτη έχουν κλείσει τα σύνορά
τους και μάλιστα ένα κράτος έχει ανακαλέσει την απόφαση και κανένα κράτος
μέλος της ΕΕ δεν έχει πάρει αυτή την απόφαση. Είναι πολιτική απόφαση και
προς το παρόν δεν υπάρχουν οδηγίες ούτε από τον ΠΟΥ για να κλείσουν τα
σύνορα για πολλούς και διάφορους λόγους και εξ ου δεν έχουμε λάβει
οποιαδήποτε απόφαση για ένα τέτοιο ενδεχόμενο».
Ακολούθως, κληθείς να σχολιάσει καταγγελίες από πολίτες ότι δεν τους έγινε
έλεγχος κατά την άφιξή τους από την Κίνα, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι «είναι
πολύ εύκολο κάποιος να καταγγέλλει. Οφείλουμε όμως να ρωτήσουμε τι
συνέβη στο αεροδρόμιο και δεν ελέγχθηκε. Σας επανέλαβα τις διαδικασίες.
Παίρνουμε το λεγόμενο μανιφέστο από τις αεροπορικές εταιρείες με τις αφίξεις,
που είναι υποχρέωση της αεροπορικής εταιρείας να δηλώσει εάν ο επιβάτης
είναι transit και έρχεται στην Κύπρο από την Κίνα. Σε όλους αυτούς γίνεται
έλεγχος. Εάν η εταιρεία εκ παραδρομής -που μπορεί να έτυχε με το
συγκεκριμένο-, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει η Κυπριακή Δημοκρατία ούτε
μπορεί να ξέρει η Κυπριακή Δημοκρατία αν προηγήθηκε άλλο ταξίδι σε άλλες
χώρες. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο επιβάτης να δηλώσει ότι τις
τελευταίες 14 μέρες ήμουν Κίνα και υπάρχουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες στο
αεροδρόμιο, οι οποίες θα επιληφθούν της υπόθεσης».
Τέλος, ερωτηθείς σχετικά και απαντώντας σε κριτική που ασκήθηκε για το θέμα
της διενέργειας των εξειδικευμένων εξετάσεων στην Κύπρο, ο κ. Ιωάννου
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δήλωσε ότι σύμφωνα με ενημέρωση από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου από σήμερα το απόγευμα οι εν λόγω
εξετάσεις θα διενεργούνται και στην Κύπρο. «Για να γίνονται οι συγκεκριμένες
εξετάσεις, είχαμε έρθει σε επαφή με το ΙΝΓΚ εδώ και μέρες. Για τους
αντιδραστήρες, που είναι τα υλικά που χρειάζονται για τις εξετάσεις, όλες οι
χώρες τα έχουν ζητήσει και σε όλες τις χώρες παρατηρείται. Ακόμα και το
Σάββατο που μίλησα με τον ομόλογό μου από την Κροατία, ούτε εκεί γίνονται
οι εξετάσεις. Το σημαντικό δεν ήταν αν ήμασταν σε θέση ως Κύπρος να το
κάνουμε, αλλά αν είχαμε λάβει τα μέτρα σαν Υπουργείο Υγείας να
διασφαλίσουμε ότι αυτές οι εξετάσεις θα γίνονταν. Και είχαμε έρθει από την
περασμένη εβδομάδα σε επαφή με την Ελληνική Δημοκρατία και το Ελληνικό
Ινστιτούτο Παστέρ που ανέλαβαν να διεκπεραιώνουν τις εξετάσεις αυτές μέχρι
να έρθουν και τα αναλώσιμα στην Κύπρο και εντός 30 ωρών δόθηκαν τα
αποτελέσματα», είπε τέλος ο Υπουργός Υγείας.
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