
Επαναπατρισμός μόνιμων κατοίκων της Κύπρου, οι οποίοι αφικνούνται
από το εξωτερικό και πρέπει να αυτοπεριοριστούν λόγω του κορονοϊού

Από τις 15 Απριλίου 2020, το θέμα συντονισμού επαναπατρισμού μόνιμων
κατοίκων  της  Κύπρου,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  φοιτητών  μας  που
βρίσκονται  στο εξωτερικό, ανέλαβε το Υφυπουργείο Τουρισμού.  Κατανοώντας
πλήρως την αγωνία σας και το γεγονός ότι θα πρέπει να παραμείνετε μακριά από
τα αγαπημένα σας πρόσωπα για το διάστημα που απαιτείται, παραθέτουμε πιο
κάτω κάποιες βασικές πληροφορίες για τις διευθετήσεις που έχουν γίνει τόσο με
τα ξενοδοχεία φιλοξενίας, όσο και με άλλες υπηρεσίες.

1. Με την άφιξη στο αεροδρόμιο γίνεται σε όλους τους επιβάτες τεστ για τον
COVID-19  και  σε  συνεννόηση  με  τις  ιατρικές  υπηρεσίες  αποφασίζεται  ποιοι
επιβάτες  θα  πρέπει  να  αυτοπεριοριστούν  στην  οικία  τους  (μικρά  παιδιά,
ηλικιωμένοι με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, επιβάτες με συμπτώματα κορονοϊού
κλπ.).   Η διαδικασία  στο αεροδρόμιο,  μέχρι  και  την επιβίβαση σε  μεταφορικό
μέσο, διαρκεί περίπου 2 ώρες.

2. Για τη μεταφορά, χρησιμοποιούνται λεωφορεία,  mini-bus και ταξί αναλόγως.
Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μεταφέρονται είναι 30% του συνολικού αριθμού
θέσεων,  δηλαδή  17  με  λεωφορείο,  5  με  mini-bus και  2  με  ταξί.   Τα  θέματα
μεταφοράς  χειρίζεται  το  Τμήμα  Οδικών  Μεταφορών  σε  συνεργασία  με  το
Υφυπουργείο Τουρισμού.

3. Οι  επιβάτες,  που  δεν  κρίθηκε  απαραίτητο  από  τις  ιατρικές  υπηρεσίες  να
μεταβούν  στην  οικία  τους  για  αυτοπεριορισμό,  θα  καταλήξουν  σε  διάφορα
τουριστικά  καταλύματα,  που  έχουν  επιδείξει  ενδιαφέρον  να  φιλοξενήσουν
επαναπατριζομένους.

4. Για την επιλογή του καταλύματος που θα φιλοξενήσει τις διάφορες ομάδες
επαναπατριζομένων,  λαμβάνεται  υπόψη  ο  αριθμός  των  ατόμων  στη
συγκεκριμένη πτήση και η διαθεσιμότητα δωματίων.  Η ενημέρωση για το που θα
καταλήξουν οι επιβάτες κάθε πτήσης θα γίνεται κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο.

5. Η διαμονή είναι σε μονά δωμάτια, στα οποία παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση
στο  διαδίκτυο,  τηλεόραση  και  παροχή  λινών  και  πετσετών  δύο  φορές  την
εβδομάδα.  Ο καθαρισμός των δωματίων δεν περιλαμβάνεται, όμως το γραφείο
του Επιτρόπου Εθελοντισμού και η Προεδρία της Δημοκρατίας αναλαμβάνουν τη
διανομή  ειδών  πρώτης  ανάγκης  στα  ξενοδοχεία,  συμπεριλαμβανομένων  και
ειδών  καθαρισμού.  Στη  διαμονή  περιλαμβάνονται  τρία  γεύματα  ανά  ημέρα
(επισυνάπτεται ενδεικτικό μενού) με διανομή στο δωμάτιο (room service), καθώς
και απεριόριστη ποσότητα κυπριακών εμφιαλωμένων/συσκευασμένων ποτών και
συγκεκριμένα  νερό  αναψυκτικά,  χυμοί  κατά  τα  τρία  γεύματα  και  απεριόριστο
εμφιαλωμένο νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας,  τα οποία θα προσφέρονται και
πάλι  στο  δωμάτιο  (room service).   Οποιοδήποτε  άλλο  ποτό  παραγγελθεί  θα
χρεώνεται στον φιλοξενούμενο.



6. Για  τον  καθαρισμό  των  δωματίων  πριν  και  μετά  την  αναχώρηση  των
φιλοξενουμένων,  το  Υπουργείο  Υγείας  έχει  εκδώσει  συγκεκριμένες
κατευθυντήριες γραμμές/ οδηγίες προς τα τουριστικά καταλύματα για τη φιλοξενία
ατόμων σε καραντίνα, οι οποίες και θα πρέπει να ακολουθούνται.  

7. Το Κράτος έχει αναλάβει: 
(α)  την  απολύμανση  του  κάθε  δωματίου  μετά  την  αναχώρηση  του  κάθε
επιβεβαιωμένου κρούσματος.  Όλα τα υπόλοιπα δωμάτια, θα καθαρίζονται από
το ξενοδοχείο, με την αποχώρηση του φιλοξενούμενου.
(β) την ιατροφαρμακευτική παρακολούθηση και τυχόν περίθαλψη οποιουδήποτε
φιλοξενουμένου.
(γ)  τη  φύλαξη  του  ξενοδοχείου/  τουριστικού  καταλύματος  από  το  ΓΕΕΦ  και
ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας.

8. Νοείται  ότι,  στα  πλαίσια  του  αυτοπεριορισμού,  τα  άτομα  που  θα
φιλοξενούνται  δεν  θα  δικαιούνται  να  χρησιμοποιούν  οποιουσδήποτε  άλλους
χώρους ή εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου/  τουριστικού καταλύματος,  πλην του
δωματίου τους.  Αυτό είναι ένα καθαρά προληπτικό μέτρο το οποίο στοχεύει στη
διασφάλιση  της  υγείας  των  φιλοξενουμένων  αλλά  και  του  προσωπικού  του
ξενοδοχείου που οικειοθελώς υπερβάλλουν εαυτούς για την υπό τις περιστάσεις
καλύτερη εξυπηρέτηση τους.

9. Η μεταφορά φαγητού προς άτομα που βρίσκονται  σε αυτοπεριορισμό ή η
παραγγελία φαγητού μέσω συστήματος διανομής (delivery) δεν συστήνεται  για
λόγους ασφαλείας.

10. Επίσης  απαγορεύεται  η  μεταφορά  άλλων  ειδών  για  παράδοση  στο
αεροδρόμιο κατά την άφιξη.

11. Σε περίπτωση που ένας ένοικος χρειάζεται να λάβει επείγουσα φαρμακευτική
αγωγή με συνταγή γιατρού, θα πρέπει η οικογένεια να αναλάβει την εξασφάλιση
και μεταφορά των τα φαρμάκων στο ξενοδοχείο το οποίο, σε συνεννόηση με το
Υφυπουργείο, θα αναλάβει την μεταφορά τους έξω από το δωμάτιο. 

12. Κατά  τη  διάρκεια  παραμονής  των  ενοίκων  στα  τουριστικά  καταλύματα,
γίνονται  επισκέψεις  από  τις  επισκέπτριες  υγείας  του  οικείου  Υπουργείου  και
εντοπίζονται  πιθανά  κρούσματα  που  τυχόν  υπάρχουν.   Επιπλέον,  η  γραμμή
επικοινωνίας  1420  είναι  διαθέσιμη  για  περιστατικά  που  χρήζουν  άμεσου
χειρισμού.

13. Κατά  την  ημέρα  λήξης  του  αυτοπεριορισμού,  οι  επισκέπτριες  υγείας
αναλαμβάνουν  τη  θερμομέτρηση  των  ενοίκων  και  την  έκδοση  βεβαίωσης  για
αναχώρηση.   Η  μεταφορά  προς  την  οικία  του  κάθε  ατόμου,  γίνεται  όπως
περιγράφεται στην παράγραφο 2 πιο πάνω.  Για το σκοπό αυτό, λειτουργοί του
Υφυπουργείου  επικοινωνούν  εκ  των  προτέρων  με  όλους  τους  διαμένοντες
τηλεφωνικώς και καταγράφουν την ακριβή διεύθυνση που θα μεταφερθεί ο κάθε
ένας  μετά  το  τέλος  του  αυτοπεριορισμού.   Η  διαδικασία  καταγραφής  της
διεύθυνσης δύναται να γίνει και στην άφιξη από το προσωπικό του ξενοδοχείου.





14. Κατά την αναχώρηση, απαγορεύεται αυστηρά η παραλαβή ατόμων από τα
ξενοδοχεία φιλοξενίας.

15. Σε  περίπτωση  που  έχετε  οποιαδήποτε  άλλα  ερωτήματα  ή  αναφορά
ζητημάτων έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 22691293
ή 22691159 από τις 8.00π.μ. μέχρι και τις 18.00μ.μ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
crisis  @  visitcyprus  .  com  .
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