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Ανακοίνωση 
 

Οδηγίες προς τις Σχολές Οδηγών και τους εκπαιδευτές οδηγών με βάση την 
παράγραφο 2.2 (ωπ)του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση 

της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 16) του 2021 
 

 
Κάθε Σχολή Οδηγών που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης σε υποψήφιους οδηγούς και κάθε 
εκπαιδευτής οδηγών καθώς και οι εξεταστές οδηγών, θα πρέπει να εφαρμόζουν τα πιο κάτω: 
 
1. Για την εξέταση (πρακτική δοκιμασία) υποψήφιου οδηγού στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

θα πρέπει να προσκομίζεται, είτε αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει 
πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του 
COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών 
εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης 
στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 και 
νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας 
της αρχικής τους θετικής διάγνωσης. 
 

2. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους του επιβαίνοντες στο όχημα. 
 

3. Πρέπει να γίνεται καθαρισμός/απολύμανση των χερουλιών, χειρολαβών, μεταλλικών 
επιφανειών, καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κλπ του οχήματος, πριν και μετά την 
εκπαίδευση ή την εξέταση (πρακτική δοκιμασία) κάθε εκπαιδευόμενου/εξεταζόμενου. Στο 
τέλος της μέρας γίνεται σχολαστικός καθαρισμός/απολύμανση του οχήματος.  
 

4. Πρέπει να υπάρχει υγρό αντισηπτικό χεριών εντός του κάθε οχήματος, για υποχρεωτική 
χρήση από τον εκπαιδευόμενο/εξεταζόμενο και τον εκπαιδευτή/εξεταστή. 
 

5. Τα συστήματα κλιματισμού/θέρμανσης παραμένουν κλειστά. Επιτρέπεται μόνο η χρήση 
αέρα για σκοπούς αποθάμπωσης του ανεμοθώρακα όταν χρειάζεται και μόνο με αέρα από 
έξω (όχι ανακύκλωση του αέρα). 
 

6. Τα παράθυρα του οχήματος να παραμένουν ανοικτά κατά τη διάρκεια της διαδρομής.  
 

7. Ο μέγιστος αριθμός προσώπων που δύνανται να επιβαίνουν στο όχημα είναι τρία, 
περιλαμβανομένου του εκπαιδευτή και του εκπαιδεύομενου.  
 

8. Οι Σχολές Οδηγών και οι εργαζόμενοι σε αυτές τηρούν την παράγραφο 2.38 του πιο πάνω 
Διατάγματος. Κάθε σχολή οδηγών πρέπει να αναπτύξει σύστημα διαχείρισης πιθανών 
περιστατικών και να ενημερώνει συνεχώς τους εκπαιδευτές της Σχολής για τις Οδηγίες που 
εκδίδει το Υπουργείο Υγείας. Η σχολή πρέπει να εκδώσει οδηγίες στους υπαλλήλους της 
για τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα 
της επιδημίας COVID – 19 (Κορωνοϊό). 
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