
 

 

  
 

 
 

 
Έναρξη λειτουργίας ‘Walk In’ Εμβολιαστικού Κέντρου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου  
 
 

Στη λειτουργία εμβολιαστικού κέντρου “walk-in” 
προχωρά το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Υγείας, την προσεχή Πέμπτη, 5 
Αυγούστου 2021, με στόχο τη διευκόλυνση των 
φοιτητριών/τών του, του προσωπικού του και του 
κοινού για την πρόσβασή τους στον εμβολιασμό και 
στην ενίσχυση της προσπάθειας για εμβολιασμό. 
 
Καλούνται όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας που επιθυμούν  να εμβολιαστούν να 
δηλώσουν ενδιαφέρον στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
www.ucy.ac.cy/walkinconfirm για την όσο το δυνατόν 
καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό. Η κινητή 

μονάδα εμβολιασμού θα λειτουργεί στην πλατεία του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην 
Πανεπιστημιούπολη, από τις 10:00 π.μ έως και τις 12:00 μ.μ.  
 
Η λειτουργία του “walk-in” Εμβολιαστικού Κέντρου αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου για αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης ιδιαίτερα ανάμεσα στη φοιτητική κοινότητα, ενόψει και της 
έναρξης μαθημάτων, το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2021 τον Σεπτέμβριο του 2021, υλοποιώντας την 
απόφαση της Συγκλήτου για δια ζώσης διεξαγωγή των μαθημάτων.  
 
Το “walk-in Εμβολιαστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου θα εξυπηρετεί και μέλη της φοιτητικής 
κοινότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι επόμενες 
ημερομηνίες λειτουργίας θα ανακοινωθούν προσεχώς. 
 
Οι εμβολιασμοί θα αφορούν νέους εμβολιασμούς, δηλαδή άτομα που θα εμβολιαστούν με την 1η δόση του 
εμβολίου και όχι εμβολιασμό με τη 2η δόση και θα τηρείται σειρά προτεραιότητας. Συγκεκριμένα, στο  
Εμβολιαστικό Κέντρo “walk-in” στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα χορηγείται προς το παρόν το εμβόλιο της 
Pfizer/BioNTech. Οι δικαιούχοι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν αποδεικτικό ταυτοποίησης 
(ταυτότητα, διαβατήριο, Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού, κτλ). 
 

Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων 
Τομέας Προώθησης 
και Προβολής 

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεκίνησε περί τα μέσα Ιουλίου 2021 εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
της φοιτητικής κοινότητας για τα οφέλη του εμβολιασμού κατά της νόσου Covid-19. Λαμβάνει επίσης μέτρα 
για προστασία της υγείας των φοιτητών/τριών, του προσωπικού και των επισκεπτών με βάση τα διαρκώς 
μεταβαλλόμενα δεδομένα της πανδημίας του κορωνοϊού, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της 
COVID-19. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του Τομέα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, διενεργεί 
έλεγχο προσκόμισης αποδεικτικού στοιχείου (safe pass) για πρόσβαση στους χώρους του Ιδρύματος, τόσο για 
τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, όσο και για επισκέπτες, σύμφωνα με τα τελευταία διατάγματα του 
Υπουργείου Υγείας.  
 
Σύμφωνα, εξάλλου, με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 7 Ιουλίου 2021, τα 
μαθήματα θα διεξάγονται με φυσική παρουσία κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022. Επιπλέον, η πρόσβαση 
στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου θα επιτρέπεται μόνο σε φοιτητές/φοιτήτριες και μέλη του 
προσωπικού που είναι εμβολιασμένοι, ή έχουν αποδεικτικό ότι έχουν νοσήσει με COVID-19 τους τελευταίους 
έξι μήνες, ή είναι κάτοχοι αρνητικού τεστ PCR ή αρνητικού τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) 
που έγινε το πολύ 72 ώρες πριν την προσέλευση.  
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, τόνισε ότι η προστασία της υγείας 
των φοιτητών/φοιτητριών και του προσωπικού αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. «Ακούμε και 
εμπιστευόμαστε την επιστήμη και προτρέπουμε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητάς μας να 
εμβολιαστούν, ώστε να διασφαλίσουμε την υγεία και την ομαλή επιστροφή όλων μας με φυσική παρουσία 
στο Πανεπιστήμιο μας και στην κανονικότητα. Είναι η ώρα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Επιθυμούμε 
να αποκτήσει ξανά ζωντάνια το πανεπιστήμιο μας με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας, να βρεθούμε ξανά 
μαζί τους δια ζώσης στα αμφιθέατρα, με ασφάλεια. Να επανέλθει η καθημερινή συναναστροφή μεταξύ των 
μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, να υποδεχθούμε δια ζώσης τις νεοεισαχθείσες και τους 
νεοεισαχθέντες φοιτήτριες και φοιτητές μας », κατέληξε.  
 
 
 
 
 
Τέλος Ανακοίνωσης  


