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Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,                                                                                              23/11/2020 
 

 
ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
ΑΜΕΣΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Κατηγορίες μαθητών / μαθητριών σχολικών μονάδων με παράγοντες κινδύνου 

για σοβαρή νόσηση από τον ιό COVID-19 
 
 
Όπως όλοι γνωρίζουμε, διανύουμε μια δύσκολη περίοδο σε σχέση με την Πανδημία. Μετά 
από οδηγίες του ΥΠΠΑΝ, παρακαλούμε όπως μελετήσετε προσεκτικά το Δελτίο τύπου του 
Υπουργείου Υγείας που επισυνάπτεται και αν το παιδί σας τυχαίνει να ανήκει σε μία από τις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο δελτίο, να ενημερώσετε ΑΜΕΣΑ γραπτώς το σχολείο 
στέλνοντας στο ΦΑΞ με αριθμό 25692765 τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μπορείτε επίσης 
να τα στείλετε με το παιδί σας και να παραδοθούν στον εκπαιδευτικό της τάξης. Σε τέτοια 
περίπτωση να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το σχολείο για επιβεβαίωση παραλαβής των 
δικαιολογητικών. 
 
Στα δικαιολογητικά να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης και μπορούν 
να σταλούν απευθείας από το γιατρό μετά από συνεννόηση μαζί σας.  
 

Πρέπει να σταλούν στο σχολείο μέχρι αύριο 
Τρίτη 24/11/2020 όχι αργότερα από τις 11:00 π.μ. 

 
Απολογούμαστε για το σύντομο χρονικό διάστημα που δίνεται.  
 
Με εκτίμηση 
Ο Διευθυντής  
Χριστοφής Χριστοφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Δελτίο Τύπου 

 
Κατηγορίες πολιτών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID-19  
Οι ασθενείς στις πιο κάτω κατηγορίες μπορούν να εργαστούν κατά προτίμηση με τηλεργασία ή 
σε χώρους όπου δεν συναλλάσσονται με κοινό και δεν υπάρχει αυξημένη διέλευση ατόμων, 
τηρώντας τα μέτρα προστασίας όπως προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα:  
1. Προϋπάρχουσα Χρόνια Αναπνευστική Νόσος (π.χ. βρογχικό άσθμα σοβαρής βαρύτητας, 
ασθενής σε χρόνια οξυγονοθεραπεία ή σε μη-επεμβατικό αερισμό [CPAP ή ΒiPaP] κατ’ οίκον, 
σοβαρή πνευμονική υπέρταση (NYHA III και IV), σοβαρή πνευμονική ίνωση, 
πνευμονεκτομή/λοβεκτομή).  

2. Σοβαρή Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης κάτω από 15 ml/min και 
αιμοκαθαρώμενοι).  

3. Συγγενείς καρδιοπάθειες μετά από χειρουργική διόρθωση με σημαντική υπολειπόμενη βλάβη 
ή μη-διορθωμένες συγγενείς καρδιοπάθειες με σημαντική υπολειπόμενη βλάβη.  

4. Ενεργός χρήση βιολογικών παραγόντων (π.χ. TNF αναστολείς, αναστολείς ιντερλευκίνης) ή 
άλλων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.  

5. Ασθενείς με ιστορικό μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων.  

6. Ασθενείς με κακοήθεια συμπαγούς οργάνου ή αιματολογική, που λαμβάνουν χημειοθεραπεία 
ή ακτινοβολία ή ανοσοθεραπεία.  

7. Ασθενείς με HIV ή ασθενείς με αριθμό CD4 λεμφοκυττάρων < 200/mm3.  

8. Κληρονομικές ή επίκτητες ανοσοανεπάρκειες.  

9. Έγκυες ή λεχωίδες με προεκλαμψία, σακχαρώδη διαβήτη κύησης ή άλλο νόσημα το οποίο 
αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών.  



 
10. Καρδιακή Ανεπάρκεια οποιασδήποτε αιτιολογίας (Ισχαιμικής ή μη αιτιολογίας) σταδίου κατά 
NYHA III ή IV.Καρδιαγγειακή νόσος:  

 Πρόσφατο οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή επέμβαση επαναγγείωσης: αγγειοπλαστική ή 
εμφύτευση stent τους τελευταίους 12 μήνες,  

 Αορτο-στεφανιαία παράκαμψη (CABG (bypass)) τους τελευταίους 12 μήνες, και  

 Πρόσφατο ΑΕΕ τους τελευταίους 12 μήνες ή με εγκατεστημένη νευρολογική σημειολογία.  
 
Οι πιο πάνω κατηγορίες έχουν επιλεγεί βάσει της υπάρχουσας διεθνούς βιβλιογραφίας και 
λαμβάνοντας υπόψιν και τα μέχρι τώρα επιδημιολογικά δεδομένα της επιδημίας της νόσου 
COVID-19 στο διεθνή χώρο και στην Κυπριακή Δημοκρατία.  
Νοείται ότι οι συγκεκριμένες πρόνοιες δεν ισχύουν για άτομα που εμπίπτουν στις πιο πάνω 
κατηγορίες και απασχολούνται σε ατομικού εργασιακούς χώρους και δεν εξυπηρετούν κοινό.  
 
 
________________  
Υπουργείο Υγείας  
4 Νοεμβρίου 2020 


