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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ιστοσελίδα 
για την εξάπλωση 

του κορωνοϊου

Ι
στοσελίδα πληροφόρησης για την εξά
πλωση του κορωνοϊου στην Κύπρο έχει 
ετοιμάσει το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα 
και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, η οποία βρίσκεται ήδη σε λειτουρ
γία. Η διαδικτυακά πύλη πληροφόρησης του 
πανεπιστημίου για τον κορωνοϊό προσφέρει 
αναλυτικά γραφήματα αναφορών, δειγμάτων 
και αποτελεσμάτων που εισάγονται στο σύ
στημα από τη μονάδα Επιδημιολογικής Επιτή
ρησης του υπουργείου Υγείας, την 
τηλεφωνική γραμμή 1420, τους προσωπι
κούς ιατρούς και τα κλινικά εργαστήρια.

ΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ στην Πύλη Πληροφόρησης 
Πανεπιστημίου Κύπρου ανανεώνονται αυτό
ματα κάθε 4 ώρες με βάση τις νέες καταχω
ρήσεις που γίνονται στο Σύστημα. Μέσα από 
την ιστοσελίδα μπορείς να δεις την εξάπλωση 
του κορωνοϊού ανά επαρχία, φύλο και ηλικία, 
όπως επίσης πόσα συνολικά δείγματα έχουν 
ληφθεί, πόσα από τα θετικά κρούσματα είναι 
ενεργά, πόσα αποθεραπεύτηκαν και πόσα 
κατέληξαν.

ΣΥΜΦΩΝΑ με τα στοιχεία της ιστοσελίδας 
μέχρι χθες η ώρα 7:00 το απόγευμα στη Λευ
κωσία έγιναν συνολικά 3044 αναφορές και 
λήφθηκαν 2699 δείγματα από τα οποία τα 
140 ήταν θετικά. Στη Λεμεσό έγιναν συνολικά 
1789 αναφορές, λήφθηκαν 1576 δείγματα 
εκ των οποίων τα 59 ήταν θετικά. Στη Λάρ
νακα έχουν γίνει 1592 αναφορές, λήφθηκαν 
1403 δείγματα εκ των οποίων τα 104 ήταν 
θετικά. Στη Πάφο έγιναν 1309 αναφορές, λή
φθηκαν 1171 δείγματα έκτων οποίων τα 82 
ήταν θετικά. Στην Αμμόχωστο έγινα 357 ανα
φορές, λήφθηκαν 322 δείγματα εκ των 26 
ήταν θετικά.
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