ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δελτίο Τύπου
Αρχική δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στη
συνέντευξη Τύπου για τις εξελίξεις γύρω από την πανδημία
Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Ενημέρωσης,
Κυρίες και Κύριοι,
Σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία και επιτρέψτε μου για μια ακόμη
φορά να εξάρω τη συνδρομή των Μέσων στις προσπάθειες για την υπεύθυνη
ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που
πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη.
Σκοπός της σημερινής συνέντευξης Τύπου είναι να πληροφορήσουμε την κοινή
γνώμη για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον κορωνοϊό, ώστε συλλογικά και
υπεύθυνα να προετοιμαστούμε για να διαχειριστούμε τις προκλήσεις που ίσως
θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα.
Η επιδημιολογική εικόνα που έχουμε στην Κύπρο είναι ικανοποιητική αλλά είναι
και εξαιρετικά εύθραυστη. Ο πολλαπλασιασμός των κρουσμάτων ήταν
αναμενόμενος και σίγουρα περιμένουμε ότι όσο πλησιάζουμε προς τον
χειμώνα ο αριθμός των νέων περιστατικών θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα ή
και θα αυξηθεί.
Εκείνο που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η επιδημιολογική ανάλυση των
κρουσμάτων, που σε πολλές περιπτώσεις δείχνει ότι δυστυχώς δεν γίνεται
σωστή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Από τα δεδομένα διαπιστώνει
κανείς ότι αρκετά από τα κρούσματα που εντοπίζονται αφορούν περιπτώσεις
όπου η επιμόλυνση ή η μετάδοση του ιού θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν
υπήρχε περισσότερη προσοχή στις οδηγίες. Για αυτό και πρέπει να γίνει
κατανοητό ότι έως ότου εξευρεθεί εμβόλιο ή θεραπευτική αγωγή κατά του ιού,
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η ευθύνη για τον περιορισμό της είναι στα χέρια του κάθε ενός από εμάς. Η
ασπίδα προστασίας μας παραμένει το τρίπτυχο ΧΕΡΙΑ, ΜΑΣΚΑ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ,
το οποίο θα πρέπει να γίνει τρόπος ζωής για όλους μας.
Ως Πολιτεία, θέσαμε από την αρχή σε πρώτη προτεραιότητα την προφύλαξη
της Δημόσιας Υγείας και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάσαμε τη στρατηγική μας, την
οποία επικαιροποιούμε σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν.
Η στρατηγική μας για την αντιμετώπιση του ιού συνεχίζει να στηρίζεται στους
εξής τρεις κεντρικούς πυλώνες:
•

Μεγάλος αριθμός τεστ στην κοινότητα, σε ομάδες υψηλού κινδύνου και
στις πύλες εισόδου στη Δημοκρατία,

•

Σχολαστική ιχνηλάτηση των κρουσμάτων για απομόνωση των στενών
επαφών, και

•

Επιτήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και ενημέρωση του κοινού.

Επιπρόσθετα, λαμβάνουμε μέτρα στοχευμένα σε συγκεκριμένους τομείς και
γεωγραφικές

περιοχές,

όπου

διαπιστώνονται

συρροές

κρουσμάτων.

Υπενθυμίζω ότι επιπρόσθετα έκτακτα μέτρα εφαρμόστηκαν τον περασμένο
Αύγουστο στην Λεμεσό, ενώ είναι σε ισχύ μέτρα στις Επαρχίες Λάρνακας και
Αμμοχώστου.
Την ίδια ώρα, μπαίνουμε σε περίοδο αυξημένων εποχικών λοιμώξεων για αυτό
και ο σχεδιασμός μας λαμβάνει υπόψη αρκετές άλλες παραμέτρους που θα
συνυπάρξουν το προσεχές διάστημα με τον κορωνοϊό. Ενδεικτικά, να αναφέρω
το πλάνο για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού κατά της Γρίπης Α’, που
θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, αφού έχουν παραληφθεί ήδη οι πρώτες
ποσότητες των εμβολίων, ενώ σε εξέλιξη είναι και ο εμβολιασμός για τον
πνευμονιόκοκκο.
Κυρίες και κύριοι,
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Μετά και τα τελευταία αυξημένα κρούσματα οι φόβοι για πισωγύρισμα γίνονται
πιο έντονοι. Είναι μια ηχηρή προειδοποίηση την οποία εάν αγνοήσουμε θα
οδηγηθούμε σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Το βλέπουμε να συμβαίνει στις
πλείστες χώρες και εάν δεν διδαχθούμε από τα παθήματά τους, θα οδηγηθούμε
με μαθηματική ακρίβεια στο απευκταίο σενάριο. Περιστατικά με κρούσματα που
παρουσίαζαν συμπτώματα επί μέρες αλλά αμελούν να υποβληθούν σε
εξέταση, θετικά στον ιό άτομα με πολλές στενές επαφές, αλλά και κρούσματα
που δεν δηλώνουν όλες τις επαφές τους, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος
χρόνος και να δυσχεραίνει το έργο της ιχνηλάτησης, μάς θορυβούν.
Απευθύνω για πολλοστή φορά, και με κίνδυνο να γίνω γραφικός, θερμή
έκκληση προς όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να γνωρίζουν ότι η
μείωση της διασποράς του ιού εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από εμάς τους
ίδιους. Η λήψη ή όχι επιπλέον μέτρων εξαρτάται μόνο από τη δική μας
συμπεριφορά και στάση.
Έχουμε χαρακτηρίσει πολλές φορές αυτή την προσπάθεια με μαραθώνιο.
Χρειάζεται υπομονή και αντοχές από όλους μας, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να
υπάρξει αναζωπύρωση και υποτροπή.
Ο σχεδιασμός των μέτρων που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο έχει βάθος
χρόνου μέχρι τον Ιανουάριο ώστε να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός των
πολιτών, των οικογενειών, των επαγγελματιών, των εταιρειών και των
οργανισμών για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες. Η τήρηση των μέτρων
αυτοπροστασίας και η εφαρμογή των πρωτοκόλλων θα μας βοηθήσει ώστε να
βγούμε από αυτή την κρίση με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, χωρίς πρόσθετη
αναστάτωση και ταλαιπωρία. Η στρατηγική μας στοχεύει ακριβώς στο να
διατηρήσουμε τον αριθμό των κρουσμάτων, καθώς και τις εισαγωγές ασθενών
στα νοσοκομεία και τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, σε χαμηλά και
ελεγχόμενα επίπεδα, προφυλάσσοντας το Σύστημα Υγείας και τη Δημόσια
Υγεία.
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Για μια ακόμη φορά ζητούμε τη συνεργασία των πολιτών. Στηριζόμαστε στην
ατομική και συλλογική ευθύνη που διακρίνει τη συντριπτική πλειοψηφία της
κοινωνίας μας. Σας ζητώ να μην αφήσουμε την κατάσταση να ξεφύγει από τον
έλεγχό μας γιατί επιστροφή δεν υπάρχει.
Όλα εξαρτώνται από τη δική μας συμπεριφορά.
Κρατούμε τις ζωές μας στα χέρια μας.
Επιτρέψτε μου πριν δεχτώ τις ερωτήσεις σας, να δώσω τον λόγο στους ειδικούς
για να σας ενημερώσουν σε συντομία για διάφορες παραμέτρους της
πανδημίας και των ενεργειών που κάνουμε.

_________________
Υπουργείο Υγείας
7 Οκτωβρίου 2020
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