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Οι περιοχές της Κύπρου με επιβεβαιωμένα

κρούσματα

Ολοένα και μικρότερος είναι ο

αριθμός των επιβεβαιωμένων

κρουσμάτων κορωνοϊού που

ανακοινώνονται, από την 1 Απριλίου,

μέχρι την Τρίτη 7 Απριλίου, στην

Κύπρο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των

ειδικών, αλλά και με τα γραφήματα τα

οποία παρουσιάζονται από το

Πανεπιστήμιο Κύπρου, πολύ πιθανόν είναι να έχουμε ήδη περάσει

στην άλλη πλευρά της καμπύλης. Οι ίδιοι στατιστικοί πίνακες, με

την βοήθεια γραφημάτων, δείχνουν με ακρίβεια σε ποιες περιοχές

έχουν καταγραφεί κρούσματα μέχρι σήμερα, καθώς και τους

αριθμούς σε κάθε περιοχή.

Ενδεικτικά, να αναφέρουμε ότι για την επαρχία Λάρνακας έγιναν

1548 αναφορές στην Πλατφόρμα Διαχείρισης Έκτακτων

Περιστατικών «ΚΟΙΟΣ» και έχουν ληφθεί 1368 δείγματα, εκ των

οποίων τα 83 ήταν θετικά. Για την Πάφο καταγράφηκαν 1280

αναφορές, ελήφθησαν 1143 δείγματα, από τα οποία τα 71 ήταν

θετικά. Η Λευκωσία, είχε τους μεγαλύτερους αριθμούς σε

αναφορές, δείγματα και θετικά περιστατικά: 2958, 2620 και 93,

αντίστοιχα.

Όπως φαίνεται πιο πάνω, οι περιοχές όπου εντοπίστηκαν

κρούσματα είναι οι εξής:

Δήμος Αραδίππου: 39

Δήμος Πάφου: 34

Δήμος Στροβόλου: 19

Δήμος Λάρνακας: 17

Δήμος Λακατάμειας: 14

Δήμος Αγλαντζιάς: 8

Δήμος Γερίου: 6

Δήμος Λατσιών: 6

Δήμος Λευκωσίας: 1
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