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Διαδραστικός χάρτης με τα κρούσματα

κορωνοϊού στην Κύπρο

Πλατφόρμα παρακολούθησης της

πορείας του κορωνοϊού στην Κύπρο

μέσα από γραφήματα και διαδραστικό

χάρτη δημιούργησε το Κέντρο

Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία

«Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης

covid19.ucy.ac.cy βρίσκεται στη

διάθεση των πολιτών από σήμερα και παρέχει πληροφόρηση για

τον αριθμό των κρουσμάτων, προσεγγίζοντας τα δεδομένα με

δημογραφικά στοιχεία: ανά δήμο, φύλο, επαρχία αλλά και

υπηκοότητα.

Τα στοιχεία της πλατφόρμας προέρχονται από το επίσημο

«Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών Εκτάκτου Ανάγκης» του

Υπουργείου Υγείας και ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά

διαστήματα.
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