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Ανακοινωθέντα

Κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργού Μεταφορών
για πρόσωπα που απασχολούνται στις Δημόσιες
Επιβατικές Μεταφορές και για τους επιβάτες
Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με βάση τον Κανονισμό 13 (β) του περί
Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-
19) Διατάγματος (Αρ. 31) του 2021 (Κ.Δ.Π. 314/2021), εκδίδει τις ακόλουθες κατευθυντήριες
οδηγίες:

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού 13 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός
Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 31) του
2021, πρόσωπα που απασχολούνται στις Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές – Δ.Ε.Μ. (Λεωφορεία
Τακτικών Επιβατικών Μεταφορών με κόμιστρο ανά επιβάτη, Λεωφορεία με Άδεια Ε, Λεωφορεία που
χρησιμοποιούνται για Υπηρεσίες Κλειστών Θυρών λεωφορείων από και προς τα αεροδρόμια
(shuttle) και Ταξί), καθώς και πρόσωπα ηλικίας 12 ετών και άνω που επιβαίνουν στα εν λόγω
οχήματα πρέπει να κατέχουν και να είναι σε θέση να επιδεικνύουν σε εξουσιοδοτημένους με βάση
τον Κανονισμό 48 (γ) λειτουργούς:

1.1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και
νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, ή
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1.2. Αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις που νόσησαν από την ασθένεια του
COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία
δειγματοληψίας της αρχικής θετικής διάγνωσής τους, ή

1.3. Απόδειξη Αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την
ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή

1.4. Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass), ηλεκτρονικά ή συμπληρωμένο το έγγραφο
χειρόγραφα, για πρόσωπα τα οποία δεν είναι μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία και εισέρχονται
νόμιμα στη Δημοκρατία, μέσω των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, ή

1.5. Για πρόσωπα τα οποία δεν είναι μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία και εισέρχονται νόμιμα
στη Δημοκρατία μέσω των νόμιμων σημείων εισόδου στη Δημοκρατία διά μέσου θαλάσσης,

1.5.1. Το αποδεικτικό που εξασφαλίζουν από τον Διαχειριστή της Μαρίνας στην οποία
ελλιμενίζονται, ή

1.5.2. Κάρτα αποβίβασης η οποία εξασφαλίζεται εάν πρόκειται για επιβάτες κρουαζιερόπλοιων,  ή

1.6. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Digital Covid Certificate).

2. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές,
οφείλουν να προβαίνουν σε ενημέρωση των επιβατών και σε ανάρτηση σε περίοπτο χώρο στα
υποστατικά τους, στους σταθμούς και εσωτερικά του οχήματος (λεωφορεία και ταξί), των
απαιτήσεων για κατοχή και επίδειξη των σχετικών αποδεικτικών της παραγράφου 1 της παρούσας
ανακοίνωσης.

3. Η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου από τους εργαζόμενους και επιβάτες στις Δημόσιες
Επιβατικές Μεταφορές είναι υποχρεωτική.

4. Τα πιο πάνω μέτρα εφαρμόζονται από την 20ή Ιουλίου 2021 και ώρα 05.00 π.μ.
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