Αναθεωρημένες οδηγίες προς ταξιδιώτες για το
νέο κορωνοϊό με ισχύ από 14 Μαρτίου 2020
Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων και κατόπιν αξιολόγησης που έγινε
από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και τη
Συμβουλευτική Επιτροπή Ειδικών, και σε συνεννόηση με το Υπουργείο
Εξωτερικών και το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει
τους πολίτες ότι αναθεωρεί τις οδηγίες για τους ταξιδιώτες που έχουν ταξιδέψει
τις τελευταίες 14 μέρες και κατηγοριοποιεί τις χώρες προέλευσής τους ως
εξής, με ισχύ από το Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020:
Κατηγορία 1: Υποχρεωτικός περιορισμός υπό ιατρική παρακολούθηση
(καραντίνα) στην οικία τους (αν υπάρχει δυνατότητα) ή σε χώρο που θα τους
υποδεικνύεται από το Υπουργείο Υγείας για 14 ημέρες μετά την αναχώρησή
τους από:
-

Επαρχία Hubei της Κίνας

-

Ιταλία

-

Ιράν

-

Δημοκρατία της Κορέας

Κατηγορία 2: Αυτοπεριορισμός υπό τηλεφωνική παρακολούθηση στην οικία
τους ή σε χώρο που θα τους υποδεικνύεται από το Υπουργείο Υγείας
(αποφυγή στενών επαφών και μετακινήσεων, τήρηση βασικών κανόνων
υγιεινής, παρακολούθηση και αναφορά συμπτωμάτων στο 1420) για 14
ημέρες μετά την αναχώρησή τους από:
-

Κίνα (εξαιρουμένης της επαρχίας Hubei)

-

Ιαπωνία

-

Χονγκ Κονγκ

-

Γερμανία

-

Γαλλία

-

Ισπανία

-

Ελλάδα (Νομός Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου)

-

Ηνωμένο Βασίλειο

-

Ελβετία

Κατηγορία 3: Αυτοπαρακολούθηση (με οδηγίες για τήρηση βασικών κανόνων
υγιεινής και περιορισμό μετακινήσεων στις άκρως απαραίτητες) και στην
περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων κλήση στο 1420, για 14 ημέρες μετά την
αναχώρησή τους από:
-

Ελλάδα (εξαιρουμένων των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου)

-

Ολλανδία

-

Σουηδία

-

Βέλγιο

-

Σιγκαπούρη

Αναλυτικές οδηγίες προς τα άτομα που βρίσκονται είτε σε αυτοπεριορισμό είτε
σε καραντίνα μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/.
Όλοι οι επιβάτες από τις κατηγορίες 1 και 2 θα οδηγούνται προς το ιατρείο
του αεροδρομίου, ενώ σε ό,τι αφορά τα λιμάνια θα περιορίζονται στην
καμπίνα τους.
Οι οδηγίες δεν έχουν ισχύ για ταξιδιώτες που πραγματοποιούν πτήσεις
διαμετακόμισης εκτός και αν έχουν διαμείνει στον ενδιάμεσο σταθμό.
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