ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ)

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Διαχείριση περιστατικών εργαζομένων που επηρεάζονται από τον κορωνοϊό (COVID-19)
– Έκδοση βεβαίωσης κατ’ οίκον περιορισμού από το Υπουργείο Υγείας
Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), αναφορικά με την διαχείριση περιστατικών
εργαζομένων που επηρεάζονται από τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν συνεννόησης με τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ενημερώνει τα μέλη της για τις διαδικασίες που πρέπει
να ακολουθούνται ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Συγκεκριμένα:
Περίπτωση 1: Άτομο καταφτάνει στα αεροδρόμια της Κύπρου από τις χώρες με ενεργή
επιδημία όπως αυτές καθορίζονται με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας
(ανακοίνωση 03/03/2020)
i.

Εξετάζεται επί τόπου στο αεροδρόμιο με την άφιξη του.

ii.

Σε περίπτωση που εμφανίζει συμπτώματα τότε καλείται το τηλεφωνικό κέντρο 1420 και το
άτομο παραλαμβάνεται από ασθενοφόρο και παραπέμπεται για περαιτέρω εξετάσεις. Αν οι
εξετάσεις είναι θετικές, επιβεβαιώνοντας δηλαδή ότι το άτομο έχει ασθενήσει με τον
κορωνοϊό, τότε πρόκειται για ασθένεια και αντιμετωπίζεται ως απουσία για λόγους ασθένειας.
Κατά συνέπεια, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να ακολουθήσει την πολιτική που ήδη
εφαρμόζει για τις περιπτώσεις ασθενείας ενώ το άτομο δικαιούται επίδομα ασθενείας από το
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ).

iii.

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζει συμπτώματα τότε το άτομο μπορεί να μεταβεί στην οικία
του λαμβάνοντας όμως μέτρα κατ’ οίκον περιορισμού ή/και περιορισμού των μετακινήσεων
του και αυτοεξέτασης. Σε περίπτωση που εμφανίσει συμπτώματα λοίμωξης του
αναπνευστικού (πυρετός, βήχας ή δύσπνοια) σε περίοδο 14 ημερών από την επιστροφή του,
παραμένει στο σπίτι και καλεί άμεσα το τηλεφωνικό κέντρο 1420 που λειτουργεί σε 24ώρη
βάση.
Σημειώνεται ότι στην πιο πάνω περίπτωση, η μονάδα που διενεργεί την εξέταση στο
αεροδρόμιο καταγράφει τα στοιχεία του ατόμου, τα κοινοποιεί στα κεντρικά του Υπουργείου
Υγείας και στην συνέχεια εκδίδεται σχετική βεβαίωση κατ’ οίκον περιορισμού. Η βεβαίωση
κατατίθεται στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων έτσι ώστε η διάρκεια τον 14 ημερών του
κατ’ οίκον περιορισμού να θεωρηθεί περίοδος ασθενείας και να καταβληθεί το σχετικό
επίδομα από το ΤΚΑ.

Περίπτωση 2: Άτομο βρίσκεται εντός της χώρας χωρίς να έχει εξεταστεί στο αεροδρόμιο
Σε περίπτωση που για οποιανδήποτε λόγο, άτομο που ταξίδεψε σε χώρες με ενεργή επιδημία και
εισήλθε στη χώρα χωρίς να εξεταστεί στο αεροδρόμιο ή/και έχει βάσιμες υποψίες ότι ήρθε σε επαφή
με επιβεβαιωμένο ή υπό διερεύνηση κρούσμα, οφείλει να πράξει ως εξής:
Γραφεία Λευκωσίας (Κεντρικά):
Λεωφ. Ακροπόλεως 2 & Γλαύκου
2000 Στρόβολος
Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία
Τηλ : +357 22 665102
Φαξ: +357 22 669459
Email: info@oeb.org.cy
www.oeb.org.cy

Γραφεία Λεμεσού/Πάφου:
Αλεξανδρείας 13
3013 Λεμεσός
Τηλ.: + 357 25 313305
Φαξ: + 357 25 313307
Email: infolimassol@oeb.org.cy
www.oeb.org.cy

Μέλος:
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i.

Με εμφάνιση συμπτωμάτων: Παραμένει στο σπίτι, αποφεύγει τη στενή επαφή με άλλα άτομα
και επικοινωνεί άμεσα με το τηλεφωνικό κέντρο 1420. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για
άδεια ασθενείας.

ii.

Χωρίς εμφάνιση συμπτωμάτων: Αυτοπεριορίζεται και καλεί το τηλεφωνικό κέντρο 1420 και
ενημερώνει για την ανησυχία του (π.χ. αν έχει ταξιδέψει και από που ή αν έχει έρθει σε
επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα) για περαιτέρω ενέργειες.

iii.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο θα ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία από το επηρεαζόμενο άτομο
(π.χ. αεροπορικά εισιτήρια) και αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και αποφασιστεί ο κατ’
οίκον περιορισμός, τότε εκδίδεται η σχετική βεβαίωση για σκοπούς Κοινωνικών Ασφαλίσεων
όπως αναφέρεται στην Περίπτωση 1(iii) ανωτέρω.

Περίπτωση 3: Μετά την επιβεβαίωση περιστατικού στην Κύπρο
Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί κρούσμα κορωνοϊού στην Κύπρο, όσα αναφέρονται στο 2
ανωτέρω εφαρμόζονται στις περιπτώσεις εργαζομένων που παρουσιάζουν συμπτώματα και έχουν
βάσιμη υποψία ότι έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.
Υποχρεώσεις εργοδοτών
Σε περίπτωση που εργοδότης εντοπίσει πιθανό κρούσμα, άτομο δηλαδή που παρουσιάζει
συμπτώματα της λοίμωξης (πυρετός, βήχας ή δύσπνοια), έχει υποχρέωση να το απομονώσει εντός
της επιχείρησης και να καλέσει άμεσα το τηλεφωνικό κέντρο 1420.
Εκπαιδευμένο προσωπικό που θα μεταβεί στην επιχείρηση και αφού εξετάσει και αξιολογήσει τη
σοβαρότητα της κατάστασης θα καθορίσει τις επόμενες ενέργειες. Στην περίπτωση που επιβληθεί
κατ’ οίκον περιορισμός, εκδίδεται η σχετική βεβαίωση όπως αναφέρεται πιο πάνω.
_______
Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) κατανοεί πως η εμφάνιση του νέου κορωνοϊού
(COVID-19) τον Δεκέμβριο του 2019 στην Κίνα και ακολούθως η συνεχιζόμενη εξάπλωσή του στον
υπόλοιπο πλανήτη προκαλούν ανησυχία στους πολίτες.
H επίδειξη ψυχραιμίας από όλους και η συμμόρφωση πολιτών και επιχειρήσεων με τις
υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας είναι απαραίτητες για την αποφυγή εξάπλωσης του
ιού και περιορισμού των επιπτώσεών του.
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