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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δελτίο Τύπου
Συντονισμός Υπουργείων Υγείας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών για το θέμα του κορωνοϊού
Έγινε μια αξιολόγηση της κατάστασης μέχρι σήμερα και συζητήθηκε το πλάνο
δράσης σε περίπτωση που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύξει
πανδημία, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του ο Υπουργός Υγείας κ.
Κωνσταντίνος Ιωάννου.
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τη
συμμετοχή των Υπουργών Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου, Εξωτερικών κ.
Νίκου Χριστοδουλίδη και Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Γιώργος Σαββίδης
και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κύπρου Κυπριανού,
έγινε μια αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόζονται στην Κύπρο σε περίπτωση
που εξελιχθεί σε πανδημία, με στόχο όλες οι Υπηρεσίες που θα κληθούν να
εμπλακούν να είναι σε συντονισμό.
«Έχουν αξιολογηθεί κάποια επιπλέον μέτρα που θα προχωρήσουμε άμεσα
στην αξιολόγησή τους τις επόμενες μέρες. Ως πρώτο μέτρο, αποφασίστηκε η
ενίσχυση των ελέγχων στα οδοφράγματα, με επιπλέον προσωπικό από την
Αστυνομία και με κάποιους άλλους περιορισμούς στα οδοφράγματα. Κάποια
άλλα μέτρα αξιολογούνται σε σχέση με ελέγχους που θα γίνονται και τις
επόμενες μέρες εάν και εφόσον χρειαστεί, θα προβούμε σε περαιτέρω
ανακοινώσεις», είπε ο Υπουργός Υγείας σε δηλώσεις του.
Υπογράμμισε πως «είναι ρευστή η κατάσταση, κάθε ώρα της ημέρας
προκύπτουν νέα δεδομένα. Άρα είμαστε σε εγρήγορση, δεν εφησυχαζόμαστε,
αξιολογούμε τα δεδομένα και αναλόγως των εξελίξεων, θα προβαίνουμε σε
περαιτέρω μέτρα».
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Ακολούθως, κληθείς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα επιπλέον
μέτρα που αξιολογούνται για τα οδοφράγματα, ο κ. Ιωάννου συνέστησε
υπομονή μέχρι αυτά να αξιολογηθούν και να οριστικοποιηθούν. «Αξιολογούνται
όλα τα ενδεχόμενα και τις επόμενες μέρες, αν και εφόσον χρειαστεί, είμαστε
έτοιμοι να λάβουμε περισσότερα μέτρα», σημείωσε.
Ερωτηθείς εάν μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Θεσσαλονίκη, η Αρχές
της Δημοκρατίας προσανατολίζονται στην εφαρμογή ελέγχων και στους
ταξιδιώτες που φτάνουν από Ελλάδα, ο κ. Υπουργός απάντησε αρνητικά.
Όπως εξήγησε ο Υπουργός Υγείας, «η Ελλάδα δεν έχει καθοριστεί ως χώρα
υψηλού κινδύνου, με ένα μόνο περιστατικό. Για να διευκρινίσω, οι χώρες
υψηλού κινδύνου δεν καθορίζονται από εμάς, ούτε από υπηρεσιακούς του
Υπουργείου Υγείας. Είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που καθορίζει
ποιες χώρες είναι υψηλού κινδύνου, βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων
που υπάρχουν, εξ ου και οι χώρες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου αυτή τη
στιγμή, είναι αυτές που ανακοινώσαμε χθες, και έχουμε λάβει τα μέτρα στα
αεροδρόμια».
Συνεχίζοντας, ο κ. Ιωάννου επανέλαβε ότι η Κύπρος εφαρμόζει τα πιο αυστηρά
πρωτόκολλα και οδηγίες εδώ και τέσσερεις εβδομάδες, ενώ πρόσθεσε ότι η
Κύπρος αποτελεί την πρώτη χώρα που εφάρμοσε ελέγχους στους επισκέπτες
που έρχονται από τις χώρες υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι περιοχές της
Βορείου Ιταλίας. Ήδη, είπε, οι ταξιδιώτες ελέγχονται, ενημερώνονται με σχετικό
υλικό και λαμβάνουν συστάσεις για αυτό-περιορισμό. «Αυτό είναι ένα μέτρο
που υιοθετήσαμε από χθες, και με ευχαρίστηση βλέπουμε σήμερα ότι κι άλλες
χώρες, όπως η Αγγλία, το υιοθέτησαν σήμερα», δήλωσε.
Ακολούθως, ο κ. Υπουργός, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των ΜΜΕ,
υπογράμμισε τον ρόλο που διαδραματίζουν τα Μέσα στη σωστή ενημέρωση
του κοινού. «Ο κόσμος δεν πρέπει να πανικοβάλλεται, είναι μια επιδημία,
έχουμε περάσει και πέρσι επιδημία της γρίπης, πρέπει να δίνονται τα σωστά
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μηνύματα», τόνισε. Διαβεβαίωσε για ακόμα μια φορά ότι «είμαστε σε
εγρήγορση, αξιολογούμε τα δεδομένα και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα».
Σε ερώτηση εάν τα επιπλέον μέτρα που θα εφαρμοστούν στα οδοφράγματα θα
κοινοποιηθούν
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τουρκοκυπριακή κοινότητα, ο Υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι εκείνο που
εντόπισε κατά την επιτόπια επίσκεψή του στα οδοφράγματα σήμερα ήταν ο
φόρτος εργασίας και η ανάγκη για ενίσχυση των σημείων αυτών με
περισσότερο προσωπικό από την Αστυνομία. Ως εκ τούτου, και για να
διασφαλιστεί η διενέργεια βελτιωμένου ελέγχου, στη σημερινή διυπουργική
σύσκεψη «αποφασίστηκε όπως ενισχυθούν με προσωπικό τα οδοφράγματα
άμεσα. Παράλληλα, αξιολογούνται κάποιες άλλες ιδέες και προτάσεις κι αν και
εφόσον αποφασίσουμε, θα προχωρήσουμε. Δεν είναι κάτι που πρέπει να σας
ανησυχεί ιδιαίτερα».
Τέλος, ερωτηθείς εάν θα πραγματοποιηθεί ξανά διυπουργική συνάντηση τις
επόμενες μέρες, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι υπάρχει καθημερινή επαφή με τα
αρμόδια Υπουργεία και τις Υπηρεσίες τους, ενώ αύριο στη διάρκεια του
Υπουργικού Συμβουλίου ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε και θα
τύχει λεπτομερούς ενημέρωσης για τα μέτρα που λαμβάνονται.
_________________
Υπουργείο Υγείας
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