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Κύπρος: Σε ισχύ νέα μέτρα σε γάμους και
βαπτίσεις
/ Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων

Νέα μέτρα ισχύουν από σήμερα μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου στην Κύπρο με
σκοπό την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού. Ειδικά για την Λεμεσό, οι
χώροι εστίασης θα κλείνουν στις 10:30 το βράδυ, ενώ γίνεται αυστηρή
σύσταση για αποφυγή των μετακινήσεων μετά τις 11:30 το βράδυ. Σε
παγκύπριο

επίπεδο,

τίθενται

μεταξύ

άλλων

περιορισμοί

στις

συναθροίσεις εντός σπιτιών, και Απαγόρευση διενέργειας κοκτέιλ σε
γάμους και βαφτίσεις.
Περιορισμοί

τίθενται

επίσης

σε

εσωτερικούς

και

εξωτερικούς

χώρους

υποστατικών εστίασης, με Μέγιστο επιτρεπόμενο όριο τα 75 και 150 άτομα
αντίστοιχα. Επανέρχονται ακόμη μέτρα που αφορούν στην εξυπηρέτηση του κοινού
από υπεραγορές και φαρμακεία.
Δείτε αναλυτικά τα νέα μέτρα:
1. Επιτρέπεται η παρουσία σε συναθροίσεις προσώπων σε οικίες και σε δημόσιους
χώρους συναθροίσεων, εξαιρουμένων των χώρων εστίασης, με μέγιστο αριθμό

συναθροιζομένων τα 10 άτομα ανά οικία/ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των
ανήλικων παιδιών.
2. Ο εκκλησιασμός σε εκκλησίες, καθώς και θρησκευτικές τελετές,
τελούνται

σύμφωνα

με

τις

κατευθυντήριες

οδηγίες

της

Ιεράς

Αρχιεπισκοπής Κύπρου.
3. Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων σε αθλητικές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο των
αθλητικών

πρωταθλημάτων,

χωρίς

την

παρουσία

θεατών,

νοουμένου

ότι

τηρούνται τα σχετικά πρωτόκολλα.
4. Ο μέγιστος αριθμός προσώπων που επιτρέπεται να εξυπηρετούνται στα
υποστατικά εστίασης, ορίζεται σε 75 άτομα σε εσωτερικούς χώρους και 150
άτομα σε εξωτερικούς χώρους. Εξακολουθεί σε κάθε περίπτωση να ισχύει το μέτρο
για τήρηση απόστασης 3 τ.μ. για
εσωτερικούς χώρους και 2 τ.μ. για εξωτερικούς χώρους ανά άτομο, ανεξάρτητα
από τα τετραγωνικά μέτρα κάθε υποστατικού. Για παράδειγμα, εάν ένας χώρος
εστίασης διαθέτει 400 τ.μ. σε εξωτερικό χώρο και με βάση το μέτρο για τήρηση
απόστασης 2 τ.μ. ανά άτομο, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει μέχρι 200 άτομα, ο
αριθμός των πελατών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150. Εάν ένα υποστατικό
διαθέτει 300 τ.μ. σε εσωτερικό χώρο και με βάση το μέτρο για τήρηση απόστασης
3 τ.μ. ανά άτομο, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει μέχρι 100άτομα, ο αριθμός των
ατόμων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 75. Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση δεν
επιτρέπεται η κράτηση πέραν των 10 ατόμων ανά τραπέζι.
5. Απαγορεύεται το cocktail party και τα συγχαρητήρια σε γάμους και
βαφτίσεις. Επιτρέπεται μόνο η φυσική παρουσία σε γεύμα ή δείπνο, με
μέγιστο αριθμό παρευρισκόμενων τα 350 άτομα.
6. Επιτρέπεται η διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως συνέδρια, ημερίδες, συνελεύσεις,
συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις χορού ή μουσικής, κτλ, σε
κλειστούς και ανοικτούς χώρους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που
εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας.
7. Επιτρέπεται η λειτουργία κλειστών και ανοικτών κινηματογράφων, θεάτρων και
αιθουσών θεαμάτων με πληρότητα στο 50% της χωρητικότητάς τους.
8. Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ποτών και τροφίμων (φούρνοι, υπεραγορές,
μινι-μάρκετ, κτλ) και τα φαρμακεία μεταξύ των ωρών 8 π.μ. και 9 π.μ.
εξυπηρετούν μόνο άτομα άνω των 60 ετών και άτομα με αναπηρίες.
Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr

