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Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης

Πανεπιστημίου Κύπρου για την εξάπλωση

του COVID-19 στην Κύπρο

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και

Καινοτομία «Κοίος» του

Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει τη

λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης

Πληροφόρησης

(https://covid19.ucy.ac.cy/) για την

εξάπλωση του COVID-19 στην Κύπρο.

Τα δεδομένα της Πύλης

Πληροφόρησης εξάγονται από το επίσημο «Σύστημα Διαχείρισης

Περιστατικών Εκτάκτου Ανάγκης» του Υπουργείου Υγείας που

ανέπτυξε το Κέντρο Αριστείας «Κοίος», στα πλαίσια της

εθελοντικής προσφοράς του από την αρχή του αγώνα της Κύπρου

κατά της πανδημίας του COVID-19.

Η «Πύλη Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Κύπρου για το COVID-19»

προσφέρει αναλυτικά γραφήματα αναφορών, δειγμάτων και

αποτελεσμάτων που εισάγονται στο Σύστημα από τη Μονάδα

Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, την

τηλεφωνική γραμμή 1420, τους Προσωπικούς Ιατρούς και τα

Κλινικά Εργαστήρια. Τα γραφήματα στην Πύλη Πληροφόρησης

Πανεπιστημίου Κύπρου ανανεώνονται αυτόματα κάθε 4 ώρες με

βάση τις νέες καταχωρήσεις που γίνονται στο Σύστημα.
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