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Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, μετά από τη λήψη έγκρισης από το Υπουργείο Υγείας, θα ήθελε να
ενημερώσει τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και στοιχήματος ότι, σύμφωνα με το διάταγμα του
Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2022 σχετικά με τη λήψη νέων μέτρων για την
αναχαίτιση της πανδημίας Covid-19, θα ισχύουν τα πιο κάτω από την 6η Ιανουαρίου 2022 που θα
πρέπει να ακολουθούν οι αποδέκτες Κλάσης Α, οι Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι, οι Πράκτορες
και τα Υπεύθυνα Πρόσωπα (όπου εφαρμόζεται):
1. Η διενέργεια δελτίου δύναται να πραγματοποιείται από τους παίκτες είτε στο ταμείο είτε
με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν δελτία στους πάγκους,
ούτε τυπωμένα προγράμματα εντός του πρακτορείου/υποστατικού. Επιτρέπονται μόνο
έντυπα/δελτία μιας χρήσης. Στα ταμεία των πρακτορείων θα παραδίδονται τα δελτία στους
πελάτες και θα γίνεται η απαραίτητη συναλλαγή με ένα πελάτη κάθε φορά. Οι υπάλληλοι που
θα εξυπηρετούν το κοινό θα φορούν μάσκα και θα βρίσκονται πίσω από προστατευτικό
plexiglass τζάμι, που θα καθαρίζεται συχνά.
2. Επιτρέπεται
η
τοποθέτηση
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
εντός
του
πρακτορείου/υποστατικού ανά 2 τ.μ. υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προνοιών της
παραγράφου 5 του παρόντος εγγράφου. Ο υπεύθυνος του χώρου θα πρέπει να τοποθετήσει
αντισηπτικό σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς επίσης να μεριμνά για την
απολύμανση του χώρου του ηλεκτρονικού υπολογιστή μετά τη χρήση του από τον
εκάστοτε πελάτη/παίκτη.
3. Οι πελάτες θα πρέπει να παραμένουν στο χώρο του πρακτορείου για το απαιτούμενο χρονικό
διάστημα δημιουργίας, συμπλήρωσης και κατάθεσης δελτίου ή πληρωμής κερδών ή για
παρακολούθηση αθλητικού γεγονότος υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 5 και σε καμία περίπτωση δεν παραμένουν περισσότερο από
όσο χρειάζεται.
4. Επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των
επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων. Ορίζονται τα 2 τ.μ. ανά άτομο για
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η χωροθέτηση των τραπεζιών πρέπει να γίνεται με
τρόπο ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός. Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε από
καρέκλα σε καρέκλα μεταξύ διαφορετικών τραπεζιών σε όλες τις κατευθύνσεις να
υπάρχει απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου (1 μ.). Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε από
καρέκλα σε καρέκλα μεταξύ διαφορετικών τραπεζιών σε όλες τις κατευθύνσεις να υπάρχει
απόσταση. Ο εσωτερικός χώρος να είναι διαμορφωμένος με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται
ο κατάλληλος και επαρκής αερισμός του χώρου.
5. Σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπου, τηρουμένων των μέτρων
αποστασιοποίησης, υπάρχει η δυνατότητα συνάθροισης πέραν των 10 προσώπων,
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περιλαμβανομένων των εργαζομένων, απαιτείται για πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω
η επίδειξη είτε εν ισχύ πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια
του COVID-19, είτε εν ισχύ πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID19, είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) με τη δειγματοληψία να έχει
πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε αρνητικής εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48
ωρών και για πρόσωπα τα οποία δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού
προβλήματος, η επίδειξη του ιατρικού πιστοποιητικού που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας
και η επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει
πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών:
Νοείται ότι, οι επιχειρήσεις/υποστατικά οφείλουν να προβαίνουν σε ανάρτηση σε
περίοπτη θέση εξωτερικά της επιχείρησης/υποστατικού τους, για την επίδειξη σχετικού
αποδεικτικού στοιχείου.
Ηεπίδειξη εν ισχύ πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού, σημαίνει πιστοποιητικό
εμβολιασμού με τα αποδεκτά από τη Δημοκρατία εμβόλια για την ασθένεια του COVID19, δηλαδή εμβόλια εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, καθώς και
τα εμβόλια Sputnik V, Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca – Covishield και AstraZeneca
– SKBio και η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού για πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω
είναι 7 μήνες από την ημερομηνία λήψης της δεύτερης δόσης του εμβολίου, εάν πρόκειται
για εμβόλιο δύο δόσεων ή της μίας δόσης εμβολίου, εάν πρόκειται για εμβόλιο μίας δόσης.
Η ισχύς του πιστοποιητικού ανανεώνεται εάν ληφθεί ενισχυτική δόση του εμβολίου.
Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19 είναι
180 ημέρες από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής θετικής διάγνωσης.
6. Όλα τα πρόσωπα τα οποία εισέρχονται ή/και διακινούνται στα πρακτορεία/υποστατικά,
οφείλουν να φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, ως πρόσθετο αποδεικτικό
στοιχείο και να το επιδεικνύουν στις αρμόδιες αρχές ή/και τον αποδέκτη Κλάσης Α ή/και
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/πράκτορα ή/και το υπεύθυνο πρόσωπο που έχει υπό τον έλεγχό
του το υποστατικό παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων, για έλεγχο των
προνοιών της παραγράφου 5.
7. Η πληρωμή των δελτίων, όταν είναι εφικτό, να γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
όπως κάρτες παρά με χρήση χαρτονομισμάτων. Παρόλα αυτά, η πληρωμή είναι αποδεκτή
με κάθε μέθοδο. Τα υπεύθυνα πρόσωπα/υπάλληλοι μετά από κάθε συναλλαγή θα πρέπει να
χρησιμοποιούν αλκοολούχα διαλύματα και να εφαρμόζουν πιστά την υγιεινή των χεριών.
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8. Εντός και εκτός των πρακτορείων/υποστατικών, αναλόγως των τετραγωνικών μέτρων και του
αριθμού των εργαζομένων, επιτρέπεται αριθμός πελατών με αναλογία ενός προσώπου ανά
7τ.μ.1. Για διευκόλυνση του ελέγχου τήρησης μέτρων από την Αστυνομία ή τους Επιθεωρητές
Εργασίας, οι Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι δύνανται να επιδεικνύουν το αντίγραφο του
αρχιτεκτονικού σχεδίου του υποστατικού.
9. Ανάρτηση και αφισοκόλληση των απαραίτητων σημάνσεων στην είσοδο και στον
εσωτερικό χώρο (τοίχους και πάτωμα), για ενημέρωση των πελατών σχετικά με τα μέτρα που
πρέπει να τηρούνται (π.χ. αποστάσεις μεταξύ ατόμων), κυρίως των συστάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την ορθή υγιεινή των χεριών με αλκοολούχο
διάλυμα.
10. Σε κάθε υποστατικό/πρακτορείο θα αναγράφεται στην είσοδο με ειδική πινακίδα ο μέγιστος
αριθμός πελατών ή επισκεπτών που μπορεί να βρίσκονται εντός του καταστήματος,
σύμφωνα με τις οδηγίες του σημείου 8.
11. Όσο είναι δυνατόν να τηρούνται οι αποστάσεις των 2 μέτρων μεταξύ των εργαζομένων και
πελατών ή επισκεπτών εντός του υποστατικού/πρακτορείου όπου θα αναμένουν για τη
διενέργεια δελτίου στο ταμείο. Συνιστάται να υπάρχουν έως τρία (3) άτομα σε αναμονή στην
ουρά για το ταμείο, τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ τους.
12. Οι πελάτες θα πρέπει να φέρουν προστατευτική μάσκα, με βάση τα οριζόντια μέτρα. Νοείται
ότι, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εξαιρέσεις οι οποίες προβλέπονται στην Οδηγία του
Υπουργείου Υγείας.
13. Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων (με περιεκτικότητα αλκοόλης μεγαλύτερη από
70%) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε κάθε είσοδο και έξοδο του πρακτορείου, για χρήση από το
προσωπικό, από τους πελάτες ή επισκέπτες. Εάν ο μηχανισμός εισόδου είναι αυτόματος, τότε
το διάλυμα μπορεί να τοποθετηθεί στην εσωτερική πλευρά της εισόδου. Εάν κατά την είσοδο
στο υποστατικό απαιτείται άνοιγμα της πόρτας με χερούλι, τότε συστήνεται εφαρμογή
απολύμανσης των χεριών πριν και μετά την είσοδο με τοποθέτηση διαλυμάτων και από τις δύο

Οι επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν κοινό, καθώς και τα Τμήματα/Υπηρεσίες του κρατικού και ευρύτερου κρατικού
τομέα και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία εξυπηρετούν κοινό, λαμβάνουν μέτρα για σηματοδότηση της
απόστασης, τουλάχιστον δύο μέτρων, η οποία πρέπει να τηρείται από τους πολίτες κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησής τους,
τόσο εντός όσο και εκτός των υποστατικών και δεν επιτρέπεται η παρουσία στον ίδιο χώρο, δηλαδή στο χώρο
εξυπηρέτησης, ανά πάσα στιγμή αριθμού προσώπων, πέραν του ενός προσώπου ανά 7 τ.μ. και επιπρόσθετα, οφείλουν να
αναρτούν στις εισόδους του υποστατικού το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσώπων που δύνανται να ευρίσκονται εντός
του υποστατικού, στη βάση των κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδονται από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
1
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πλευρές (μέσα και έξω) της πόρτας του υποστατικού. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται απαραίτητα
για όλους τους πελάτες ή επισκέπτες πριν μπει ο επόμενος πελάτης και θα υπάρχει αυστηρή
τήρηση των μέτρων.
14. Ορισμός ενός ατόμου που θα είναι υπεύθυνο: να ελέγχει πόσα άτομα εισέρχονται εντός του
πρακτορείου, ότι τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των πελατών και αποφυγή συνωστισμού,
καθώς επίσης για τον έλεγχο του safe pass. Για σκοπούς ελέγχου στα υποστατικά όπου η
πρόσβαση προϋποθέτει την επίδειξη, είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή
εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, είτε πιστοποιητικού
εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, τα εν λόγω
έγγραφα ή/και πιστοποιητικά ελέγχονται με τη σάρωση του κωδικού QR του Ευρωπαϊκού
Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID και ο έλεγχος διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής “CovScanCyprus”:
Νοείται ότι, πρόσωπα 65 ετών και άνω, πρόσωπα που δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω
ιατρικού προβλήματος τα οποία κατέχουν και επιδεικνύουν το ιατρικό πιστοποιητικό που
εκδίδει το Υπουργείο Υγείας,, Τουρκοκύπριοι που έχουν εμβολιαστεί σε περιοχές της
Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, καθώς
και πρόσωπα τα οποία έχουν εμβολιαστεί σε Κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, δύνανται να επιδεικνύουν τα εν λόγω
έγγραφα ή/και πιστοποιητικά στην έντυπη μορφή τους αντί στη μορφή του Ευρωπαϊκού
Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID.
Σημειώνεται ότι, η εφαρμογή «CovScan Cyprus» μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε
συσκευή χρησιμοποιεί λογισμικό Android (για εκδόσεις νεότερες από Android 8.1), ενώ
διατίθεται δωρεάν μέσω του Google Play.
15. Επιπρόσθετα, προβλέπονται τα πιο κάτω:
(α) Άνευ επηρεασμού της υποχρέωσης και της ατομικής ευθύνης κάθε προσώπου για
συμμόρφωση με τους Κανονισμούς που προνοούνται στο Διάταγμα και τις κατευθυντήριες
οδηγίες της Αρχής, ο αποδέκτης Κλάσης Α ή/και ο εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος/πράκτορας ή/και το υπεύθυνο πρόσωπο που έχει υπό τον έλεγχό του το
υποστατικό παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων, φέρει ευθύνη για την
τήρηση των Κανονισμών που προνοούνται στο Διάταγμα, καθώς και τις κατευθυντήριες
οδηγίες της Αρχής,
(β) ο αποδέκτης Κλάσης Α ή/και ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος/πράκτορας ή/και το
υπεύθυνο πρόσωπο που έχει υπό τον έλεγχό του το υποστατικό παροχής υπηρεσιών τυχερών
παιγνίων και στοιχημάτων, ο οποίος δυνάμει της παραγράφου (α) φέρει την ευθύνη για την
τήρηση των Κανονισμών που προνοούνται στο Διάταγμα προβαίνει στους απαιτούμενους
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ελέγχους για την τήρηση των μέτρων του Διατάγματος και των κατευθυντήριων οδηγιών της
Αρχής και για τον σκοπό αυτό δύναται να αναθέσει εγγράφως τον έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο
από τον ίδιο εργαζόμενο/λειτουργό του ή σε Ιδιωτικό Γραφείο Παροχής Υπηρεσιών
Ασφάλειας ή και Ιδιώτη Φύλακα:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που πρόσωπο αρνηθεί να επιδείξει σχετικό αποδεικτικό στοιχείο
είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, είτε
πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, είτε
πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, όπου αυτό είναι υποχρεωτικό
δυνάμει των προνοιών του Διατάγματος, σε περίπτωση ελέγχου από την Αστυνομία ή/και
οποιαδήποτε άλλη Αρμόδια Αρχή ή/και εξουσιοδοτημένο λειτουργό δυνάμει της παραγράφου
(γ) του Κανονισμού 48 του Διατάγματος, ευθύνη έχει μόνο το πρόσωπο το οποίο αρνήθηκε να
συμμορφωθεί και όχι ο αποδέκτης Κλάσης Α ή/και ο εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος/πράκτορας ή/και το υπεύθυνο πρόσωπο, νοουμένου ότι δεν έχει εξυπηρετηθεί
από το πρακτορείο/υποστατικό,
16. Το προσωπικό εργασίας (υπεύθυνα πρόσωπα, εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι) πρέπει
υποχρεωτικά να εφαρμόζει σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι για 20
δευτερόλεπτα ή αν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, χρήση αντισηπτικού διαλύματος (με
περιεκτικότητα αλκοόλης μεγαλύτερη από 70%) πριν την είσοδο και έξοδο από το υποστατικό
και καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους ή παραμονής τους στο πρακτορείο. Εάν είναι
εφικτό να χρησιμοποιείται σύστημα με μηχανισμό χωρίς άγγιγμα χεριών όπου δεν χρειάζεται
επαφή με το χέρι κατά την εφαρμογή υγιεινής των χεριών.
17. Ο χώρος του υποστατικού να αερίζεται ικανοποιητικά και ανά τακτά χρονικά
διαστήματα. Να αποφεύγεται η χρήση κλιματιστικών και εκεί που είναι απαραίτητο το
σύστημα κλιματισμού να μην ανακυκλώνει τον αέρα εσωτερικού χώρου και να εισάγεται
φρέσκος αέρας στο χώρο εργασίας. Τηρείται ο σχετικός Τεχνικός Οδηγός του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας, ο οποίος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα:
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/feb2021_revised_sistimaklimatsimou.pdf
18. Το υπεύθυνο πρόσωπο (ο εργαζόμενος), καθόλη τη διάρκεια της εργασίας του όταν
έρχεται σε επαφή με πελάτες πρέπει να φορεί μάσκα με ορθό τρόπο η οποία θα αλλάζεται σε
περίπτωση διαβροχής ή αναλόγως των οδηγιών χρήσης της μάσκας. Η μάσκα θα πρέπει να
εφαρμόζεται σωστά στο πρόσωπο ώστε να καλύπτει το στόμα, τη μύτη και το πηγούνι. Η
υποχρέωση για επάρκεια μασκών και οποιωνδήποτε άλλων αναλώσιμων υλικών στον
εργαζόμενο (υγρά καθαρισμού, γάντια μιας χρήσης, σακούλες απορριμμάτων, θερμόμετρα και
αντισηπτικά) και η επιτήρηση εφαρμογής των μέτρων βαραίνει τον αποδέκτη Κλάσης Α για
τα ιδιόκτητα υποστατικά και τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

19. Τα αναλώσιμα υλικά (π.χ. μέσα ατομικής προστασίας) απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο σε
κάδους απόρριψης με καλύμματα, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί εντός του πρακτορείου.
20. Πριν την έναρξη της εργασίας, να θερμομετριέται το εργαζόμενο προσωπικό και σε
περίπτωση που παρουσιάζει πυρετό να αποχωρεί από τον χώρο εργασίας με οδηγίες να
απευθυνθεί άμεσα στον προσωπικό του ιατρό.
21. Όλοι οι εργαζόμενοι στα πρακτορεία/υποστατικά δύνανται να απουσιάζουν από την εργασία
τους καθόλη την ημέρα του εμβολιασμού τους με εμβόλιο για την ασθένεια του COVID-19,
χωρίς η εν λόγω ημέρα να αφαιρείται από την άδεια αναπαύσεως και τις απολαβές του
εργαζόμενου και νοουμένου ότι προσκομίζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού:
Νοείται ότι, εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων, η παρούσα παράγραφος ισχύει και για τις
δύο ημέρες του εμβολιασμού:
Νοείται, περαιτέρω, ότι η παρούσα παράγραφος ισχύει και για την ημέρα του εμβολιασμού
της τρίτης ενισχυτικής δόσης, για τις περιπτώσεις εμβολίων δύο δόσεων, και για την ημέρα
του εμβολιασμού της δεύτερης ενισχυτικής δόσης, για τις περιπτώσεις εμβολίων μίας δόσης:
Νοείται επιπρόσθετα ότι, η παρούσα παράγραφος ισχύει και στις περιπτώσεις γονέα/νόμιμου
κηδεμόνα τέκνου κάτω των 18 ετών, εφόσον ο γονέας/νόμιμος κηδεμόνας συνοδεύσει το τέκνο
του για εμβολιασμό και νοουμένου ότι προσκομίζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού του τέκνου.
Safepass στους Εργαζομένους
1. Σύμφωνα με το Διάταγμα, όλοι οι εργαζόμενοι, περιλαμβανομένων των
αυτοεργοδοτούμενων, οφείλουν να κατέχουν είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ολοκληρωμένου
εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ανάρρωσης από
την ασθένεια του COVID-19, είτε αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την
ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών,
είτε αρνητική εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με
τη δειγματοληψία εντός 48 ωρών. Επιπλέον, όλοι οι εργαζόμενοι, περιλαμβανομένων των
αυτοεργοδοτούμενων, που κατέχουν είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ολοκληρωμένου
εμβολιασμού, εξαιρουμένων όσων έχουν λάβει ενισχυτική δόση, είτε εν ισχύ
πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, οφείλουν, για σκοπούς της
εργασίας τους, να κατέχουν αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) ή εξέταση ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει
πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών:
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Νοείται ότι, οι εργοδότες οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των
εργοδοτουμένων τους με τις πρόνοιες του Διατάγματος.
2. Το αποτέλεσμα του rapid test έχει χρονική ισχύ 48 ωρών, εκτός κι αν στο μεσοδιάστημα το
άτομο εκδηλώσει συμπτώματα ή χαρακτηριστεί επαφή και θα πρέπει να ακολουθηθεί το
πρωτόκολλο που καθορίζει η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης.
3. Το Υπουργείο Υγείας διενεργεί δωρεάν πρόγραμμα ελέγχου με αντιγονικά τεστ σε όλες τις
Επαρχίες για τις πιο κάτω κατηγορίες πολιτών:
α) Άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, τα οποία δεν μπορούν να υποβληθούν σε εμβολιασμό
με τεκμηρίωση με ιατρικό πιστοποιητικό, και αφού το αίτημά τους εξεταστεί από τον
Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας και δοθεί σχετική έγκριση, η
οποία πρέπει να παρουσιάζεται στη μονάδα δειγματοληψίας. Στην εν λόγω κατηγορία
εμπίπτουν και οι εγκυμονούσες, νοουμένου ότι έχουν εξασφαλίσει έγκριση από την ad
hoc επιτροπή του ΠΙΣ.
β) Άτομα που εμβολιάζονται με την 1η δόση του εμβολίου, μόνο για την περίοδο που
απαιτείται μεταξύ της 1ης και της 2ης δόσης του εμβολίου. Για σκοπούς επαλήθευσης
θα πρέπει να παρουσιάζεται η Κάρτα Εμβολιασμού.
γ) Τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα και έχει παρέλθει η
περίοδος 7 μηνών χωρίς να λάβουν ενισχυτική δόση μέχρι 15 Ιανουαρίου όταν θα
επανεξεταστεί το μέτρο. Για σκοπούς επαλήθευσης θα πρέπει να παρουσιάζεται η
Κάρτα Εμβολιασμού.
δ) Τα άτομα που έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, αλλά επιθυμούν να
υποβληθούν σε τεστ για σκοπούς παρακολούθησης της υγείας τους ή για άλλους
λόγους. Νοείται ότι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται η Κάρτα Εμβολιασμού

ε) Τα άτομα που κατέχουν πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο COVID-19 εντός των
τελευταίων 180 ημερών, αλλά επιθυμούν να υποβληθούν σε τεστ για σκοπούς
παρακολούθησης της υγείας τους ή για άλλους λόγους. Νοείται ότι θα πρέπει
απαραίτητα να παρουσιάζεται το πιστοποιητικό ανάρρωσης.
Οι τοποθεσίες και το ωράριο λειτουργίας των μονάδων δειγματοληψίας ανακοινώνονται
καθημερινά από το Υπουργείο Υγείας.
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Καθαρισμός Πρακτορείων Παροχής Υπηρεσιών Στοιχήματος
Το υποστατικό να καθαρίζεται καθημερινά ακολουθώντας τις καθημερινές πρακτικές καθαριότητας
με έμφαση στα ακόλουθα:
α) Καθημερινός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών που αγγίζονται συχνά (high touch
surfaces) όπως πόμολα πορτών, διακόπτες, γραφεία, συσκευές τηλεφώνων, πληκτρολόγια,
μολύβια, στυλό, πάγκοι, όλα τα έπιπλα, και οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιείται εντός
του πρακτορείου με καθαριστικό διάλυμα (είτε αλκοολούχο διάλυμα είτε αραιωμένο διάλυμα
χλωρίνης 3% (1/30)).
β) Καθημερινός καθαρισμός και απολύμανση της τουαλέτας και των επιφανειών του χώρου με
καθαριστικά διαλύματα (αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης 3% (1/30)).
γ) Τοποθέτηση ανακοίνωσης που να δίνει οδηγίες χρήσης της τουαλέτας: Κατά τη χρήση της
τουαλέτας, συστήνεται να κλείνει το καπάκι πριν χρησιμοποιηθεί το καζανάκι. Επίσης,
καθαρισμός των χεριών ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ τη χρήση/καθαρισμό της τουαλέτας. Η τουαλέτα
θα πρέπει να διαθέτει υγρό σαπούνι, χαρτοπετσέτες μιας χρήσης και αντισηπτικό αλκοολούχο
διάλυμα (με περιεκτικότητα αλκοόλης μεγαλύτερη από 70%).
δ) Καθημερινός καθαρισμός δαπέδου με καθαριστικά διαλύματα (προτιμητέο αραιωμένο
διάλυμα χλωρίνης 3% (1/30)).
Σημείωση: Όσοι σχετίζονται με την καθαριότητα πρέπει να χρησιμοποιούν μιας χρήσης γάντια, μάσκα
και στολή εργασίας. Μετά τη χρήση τους, τα γάντια και η μάσκα θα πρέπει να απορρίπτονται με
προσοχή σε κλειστούς κάδους. Η στολή εργασίας πρέπει να πλένεται καθημερινά στους 60 βαθμούς
μετά από κάθε χρήση. Ο συστηματικός και επαρκής αερισμός του χώρου να γίνεται με βάσει την
εγκύκλιο του ΗΜΥ (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών).
Προληπτικά μέτρα από τους εργοδότες
1. Θα πρέπει να διατίθενται γραπτές οδηγίες και εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο της εξάπλωσης
του COVID-19 στο προσωπικό, έτσι ώστε να γνωρίζει τα συμπτώματα του COVID-19 και να
είναι σε θέση να τα αναγνωρίζει νωρίς, καθώς επίσης ενημέρωση για τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας όπως αυτά παρουσιάζονται πιο πάνω.
2. Ο εργοδότης πρέπει να παρέχει γραπτή καθοδήγηση στο προσωπικό σχετικά με την αναφορά
πιθανών συμπτωμάτων του COVID-19 και τον αποκλεισμό των εν λόγω ατόμων από την
εργασία.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εργοδότες,
καθώς και τις οδηγίες για αναφορά θετικού κρούσματος, μπορείτε να βρείτε εδώ.
Οδηγίες σε περίπτωση που διαπιστωθεί θετικό κρούσμα εντός του πρακτορείου
Σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος μόλυνσης από την ασθένεια του COVID-19 στο πρακτορείο,
ο υπεύθυνος προχωρά σε άμεση αναστολή λειτουργίας του και διενεργεί απολύμανση του χώρου του,
πριν την επαναλειτουργία του:
Νοείται ότι, απομακρύνεται όλο το προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση της απολύμανσης και την
επαναλειτουργία του. Για την απολύμανση χρησιμοποιείται εγκεκριμένο απολυμαντικό, σύμφωνα και
με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, οι
οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/3042020_2.pdf
, είτε από αδειούχους χρήστες βιοκτόνων, είτε από τον Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας κάθε
επιχείρησης/Υπηρεσίας που είναι ορισμένος δυνάμει των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Νόμων του 1996 έως 2021 και νοουμένου ότι έχει λάβει κατάρτιση για τον σκοπό αυτό. Μετά την
απολύμανση, ο χώρος παραμένει κλειστός για τουλάχιστον τρεις (3) ώρες και ακολούθως ανοίγουν οι
πόρτες για περίπου 30 λεπτά για εξαερισμό, πριν την είσοδο του προσωπικού και των πελατών.
Γενικά μέτρα προστασίας πολιτών και εργαζομένων
1. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων σε κάποιον από το προσωπικό, τότε αυτό το άτομο
πρέπει να παραμείνει στο σπίτι και να επικοινωνήσει με τον Προσωπικό του Ιατρό.
2. Άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με βάσει τον αναθεωρημένο
κατάλογο του ΥΥ, προτρέπονται να παραμένουν στο σπίτι και να εργαστούν από εκεί.
3. Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, μύτη και στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
4. Κατά το βήξιμο ή το φτάρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος
του αγκώνα ή με το χαρτομάντηλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντηλου στους
κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών.
5. Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20’’
πριν τη λήψη τροφής και μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα και προσεκτικό στέγνωμα χεριών
με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψη τους στους κάδους απορριμμάτων.
6. Έλεγχος και αποφυγή συνάθροισης κατά τα διαλείμματα μεταξύ των εργαζομένων.

Τονίζεται ότι, τα υπεύθυνα πρόσωπα/υπάλληλοι θα πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα
διατάγματα και τις οδηγίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας, για την ομαλή λειτουργία των
επιχειρήσεων και την εφαρμογή μέτρων προφύλαξης με στόχο τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης
του Covid-19.

