24 Μαρτίου 2020
Αγαπητά μέλη,
Με βάση το νέο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας και την λήψη περαιτέρω μέτρων για τον
περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού η Τουριστική, Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία
Αμμοχώστου(ΤΕΒΕΑ) έχει ετοιμάσει ένα συνοπτικό κατάλογο με τα μέτρα που
συμπεριλαμβάνονται και στα υπόλοιπα διατάγματα και αφορούν την λειτουργία των
επιχειρήσεων.
Λειτουργία Επιχειρήσεων
Σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις που συνεχίζουν την λειτουργία τους ή μέρος της
λειτουργίας θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής και δεν επιτρέπεται η
παρουσία στον ίδιο χώρο, δηλαδή στον χώρο εξυπηρέτησης, ανά πάσα στιγμή αριθμού
ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το 1 άτομο ανά 8
τ.μ. ωφέλιμου χώρου
Λιανικό Εμπόριο
Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου αναστέλλουν την λειτουργία τους από σήμερα 24
Μαρτίου 2020 μέχρι 13 Απριλίου 2020 εκτός από τις ακόλουθες:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (π.χ. υπεραγoρές,
παντοπωλεία,
κρεοπωλεία,
ιχθυοπωλεία,
αρτοποιεία,
ζαχαροπλαστεία,
φρουταγορές, κάβες).
Τα φαρμακεία.
Υπηρεσίες παροχής τροφίμων και ποτών (εστιατόρια, καφετέριες, καφενεία, μπαρ),
οι οποίες δύναται να προσφέρουν κατ΄ οίκον διανομή και υπηρεσίες ταχείας
εξυπηρέτησης από το παράθυρο.
Τα πρατήρια υγρών καυσίμων.
Τα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ,
Τις επιχειρήσεις και εργαστήρια αναπηρικών και ορθοπεδικών ειδών.
Τις επιχειρήσεις και εργαστήρια ιατρικών και βιομηχανικών αερίων και
μηχανημάτων.
Τις επιχειρήσεις και εργαστήρια οπτικών.
Τις επιχειρήσεις πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας.
Τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
Τις επιχειρήσεις πώλησης ελαστικών.
Τις επιχειρήσεις εμπορίας και επισκευής ποδηλάτων.
Τα καθαριστήρια.
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Τις επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
μεταφορών(κούριερ).
Τις επιχειρήσεις πώλησης και διατροφής ζώων συντροφιάς, ζωοτροφών ή
κτηνιατρικών φαρμάκων.
Τις επιχειρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, κατά το μέρος που αφορά
υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και
αντικατάστασης κινητών συσκευών).
Τις επιχειρήσεις εμπορίας φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων,
υλικών ή εξοπλισμού.
Τις επιχειρήσεις πώλησης αυτοκινήτων και μηχανοκινήτων οχημάτων.
Τα γραφεία τελετών (κηδειών).
Τα φυτώρια και ανθοπωλεία.

Στα καταστήματα λιανικού εμπορίου που παραμένουν ανοικτά θα πρέπει να τηρούνται οι
κανόνες υγιεινής και τα μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στα διατάγματα του Υπουργού
Υγείας.
Όσες επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει ανασταλεί και δέχονται κοινό προς
εξυπηρέτηση δύναται να επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους έτσι ώστε να μην
παρατηρείται συνωστισμός και συναθροίσεις πολλών προσώπων, νοουμένου ότι δεν
παραβιάζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων βάσει των σχετικών νομοθεσιών, καθώς και
συλλογικών συμβάσεων (όπου ισχύουν).
Τα Φαρμακεία και Υπεραγορές θα εξυπηρετούν από την έναρξη λειτουργίας τους μέχρι τις
10:00 π.μ. αποκλειστικά και μόνο:
•
•
•

Άτομα τα οποία ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
Άτομα άνω των 60 ετών
Άτομα με αναπηρίες

Βιομηχανίες
Οι βιομηχανίες συνεχίζουν την λειτουργία τους εφόσον τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και τα
μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στα διατάγματα του Υπουργού Υγείας.
Υπηρεσίες
Τα γραφεία παροχής υπηρεσιών παραμένουν ανοικτά εφόσον τηρούνται οι κανόνες υγιεινής
και τα μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στα διατάγματα του Υπουργού Υγείας.
Κατασκευαστικός Τομέας
Αναστέλλονται οι εργασίες σε εργοτάξια μέχρι τις 13 Απριλίου 2020 πλην όσων αφορούν
έργα δημόσιας ωφελείας, για τα οποία θα εκδίδεται σχετική άδεια από τον Υπουργό
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Τα γραφεία των εταιριών μπορούν να συνεχίσουν τη
λειτουργία τους εφόσον τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και τα μέτρα που
συμπεριλαμβάνονται στα διατάγματα του Υπουργού Υγείας.
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Τουρισμός – Εστίαση
Τα Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα παραμένουν κλειστά μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.
Εξαιρούνται τα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα των οποίων οι ιδιοκτήτες ή/και
διαχειριστές έχουν συνάψει ή/και θα συνάψουν σχετικές συμφωνίες με:
(α) Το Υφυπουργείο Τουρισμού για:
(i) Προσωρινή φιλοξενία προσώπων τα οποία θα παραμείνουν για 14 ημέρες από την
άφιξή τους σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (Καραντίνα)
(ii) Προσωρινή φιλοξενία ξένων περιηγητών οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να
επιστρέψουν στις χώρες μόνιμης διαμονής τους.
(β) Διπλωματικές αποστολές Κρατών ή/και διεθνείς Οργανισμούς με τις οποίες/με τους
οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνομολογήσει διμερείς διακρατικές συμφωνίες ή
διεθνείς συμβάσεις για προσωρινή φιλοξενία ξένων υπηκόων οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν
να επιστρέψουν στις χώρες μόνιμης διαμονής τους.
(γ) Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για φιλοξενία αιτητών
ασύλου ή άλλων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού ή αιτητών διεθνούς προστασίας
(δ) Τα Ξενοδοχεία/καταλύματα που φιλοξενούν προσωπικό που προέρχεται από Κράτη και
Διεθνείς Οργανισμούς με τα οποία/οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνομολογήσει
διμερείς διακρατικές συμφωνίες ή διεθνείς συμβάσεις. Τα εν λόγω ξενοδοχεία/καταλύματα
παραμένουν σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια των σχετικών συμβάσεων/συμφωνιών
αποκλειστικά και μόνο για τη φιλοξενία του εν λόγω προσωπικού.
Κέντρα αναψυχής όπως εστιατόρια, καφετέριες, ταχυφαγεία κ.λ.π αναστέλλουν την
λειτουργία τους. Δύναται να προσφέρουν κατ΄ οίκον διανομή και υπηρεσίες ταχείας
εξυπηρέτησης από το παράθυρο (Drive through).
Περιορισμός Μετακινήσεων
Με βάση το νέο διάταγμα του Υπουργού Υγείας (23/03/2020) απαγορεύονται οι αχρείαστες
μετακινήσεις από τις 6.00 μ.μ. της 24ης Μαρτίου 2020 μέχρι τις 06.00 π.μ. της 13ης Απριλίου
2020, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς και για σκοπούς
εργασίας,
απόλυτα αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες, υπηρεσίες του
ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης και μετακινήσεις για
αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών πρώτης ανάγκης από και προς
επιχειρήσεις/υπηρεσίες, των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί και
εφόσον είναι αδύνατη η παράδοση τους,
επίσκεψη σε ιατρό ή για αιμοδοσία ή μετάβαση σε φαρμακείο,
μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική
συναλλαγή,
διακίνηση για παροχή βοήθειας σε συγγενικά πρόσωπα και/ή συμπολίτες μας
που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή σε ομάδες που οφείλουν να
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(vi)

(vii)

αυτοπροστατευθούν ή ευρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους
υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα),
συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού που μεταβαίνουν σε τελετές, όπως
κηδείες, γάμους και βαφτίσεις και δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10
προσώπων.
μετακινήσεις για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον
δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα και περιορίζονται σε γειτονιάζουσες με την
κατοικία τους περιοχές.

Νοείται ότι, θα πρέπει όλα τα πρόσωπα των οποίων η διακίνηση επιτρέπεται ως ανωτέρω,
να φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο με πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο,
όταν αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.
Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα ετοιμασθεί σχετικό έντυπο από το Υπουργείο Εσωτερικών το
οποίο θα συμπληρώνεται για τις μετακινήσεις. Σε ότι αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων
η βεβαίωση θα συμπληρώνεται και θα υπογράφετε από τον εργοδότη αναγράφει το ωράριο
εργασίας, την διεύθυνση εργασίας και κατά πόσο απαιτούνται μετακινήσεις για την εκτέλεση
των καθηκόντων του εργαζόμενου. Επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα άρα
διατηρούμε κάθε επιφύλαξη σχετικά με τις πληροφορίες που αφορούν τις μετακινήσεις.
Όταν εξασφαλιστεί η σχετική βεβαίωση θα αποσταλεί σε όλα τα μέλη με τις απαραίτητες
διευκρινήσεις.
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