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Αριθμός 218
Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΕΩ ΝΟΜΟ, ΚΕΦ. 260
___________________
Δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6(α) (γ) (δ)
Κεθ. 260.
32(Ι) ηνπ 2003
31(Ι) ηνπ 2020.

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην άξζξν 6(α) (γ) (δ) ηνπ πεξί
Λνηκνθαζάξζεσο Νόκνπ, εθδίδεη ην αθόινπζν Δηάηαγκα:

πλνπηηθόο
ηίηινο.

1. Σν παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα
Παξεκπόδηζε Εμάπισζεο ηεο Ψώξαο) Δηάηαγκα (Αξ.1) ηνπ 2020.

Καζνξηζκόο κέηξσλ
κε ζθνπό ηελ
παξεκπόδηζε
ηεο εμάπισζεο ηεο
αζζέλεηαο ηεο
ςώξαο.

2. Επεηδή, ε πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ην ζύζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο
απνηεινύλ επζύλε ηεο Δεκνθξαηίαο θαη κε ζθνπό ηνλ πεξηνξηζκό ηεο εμάπισζεο ηεο
αζζέλεηαο ηεο ςώξαο, ε νπνία έρεη κνιύλεη αξηζκό κεηαλαζηώλ ζην Κέληξν Φηινμελίαο
Πνπξλάξα, θαη γηα λα θαηαζηεί δπλαηό λα ιεθζνύλ όια ηα κέηξα πξόιεςεο γηα ηελ
παξεκπόδηζε ηεο εμάπισζήο ηεο θαη ζηνπο ππόινηπνπο δηακέλνληεο ζην ζπγθεθξηκέλν
Κέληξν Φηινμελίαο θαη εθηόο ηνπ ρώξνπ απηνύ, θαζώο θαη γηα ηελ ζεξαπείαο ηεο, θαη

Επίζεκε
Εθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
19.5.2020.

Επεηδή ν Τπνπξγόο Τγείαο κε Γλσζηνπνίεζή ηνπ πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα
ηεο Δεκνθξαηίαο, θήξπμε ηελ αζζέλεηα ηεο ςώξαο σο επηθίλδπλε κνιπζκαηηθή αζζέλεηα
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3, θαη
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Επίζεκε
Εθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
19.5.2020.

Επεηδή κε Γλσζηνπνίεζε πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο, ην
Τπνπξγηθό πκβνύιην, θήξπμε σο κνιπζκέλε ηνπηθή πεξηνρή από ηε λόζν ηεο ςώξαο,
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο Νόκνπ Κεθ. 260 ην ρώξν πνπ θαηαιακβάλεη
ην Κέληξν Φηινμελίαο Πνπξλάξα, Σεκάρην 143 (κέξνο), Σκήκα 10, Φ/ρ.: 2-221-392 κε
Αξ. Εγγξαθήο: 0/17316 ζηελ Κνηλόηεηα Κνθθηλνηξηκηζηάο, εθδίδνληαη νη αθόινπζνη Καλνληζκνί:
2.1 Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο θαη/ή έμνδνο από ην θέληξν θηινμελίαο Πνπξλάξα νπνηνπδήπνηε
πξνζώπνπ, πιελ ηεο εηζόδνπ ησλ λενεηζεξρνκέλσλ αηηεηώλ αζύινπ:
Ννείηαη όηη, επηηξέπεηαη ε είζνδνο θαη/ή έμνδνο από ηα ελ ιόγσ θέληξα γηα ηνπο εξγαδόκελνπο
θαη ε θαη´ εμαίξεζε είζνδνο θαη/ή έμνδνο γηα αλζξσπηζηηθνύο θαη/ή ηαηξηθνύο ιόγνπο θαη/ή γηα
άιινπο ζνβαξνύο ιόγνπο, όπσο γηα ζθνπνύο πξόζβαζεο ζην Δηθαζηήξην θαηόπηλ ζρεηηθήο
άδεηαο ηνπ Τπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ.
3. Σν παξόλ Δηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρύ, άκεζα, κε ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα
ηεο Δεκνθξαηίαο.

________________________________________________________________________________________________
Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο
1445 Λεπθσζία, Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αληίηππα ηεο Επίζεκεο Εθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα.

