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Αριθμός 90
Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΕΩ ΝΟΜΟ (ΚΕΦ. 260)
___________________
Δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6(γ) θαη (δ)
Κεθ. 260.
32(Ι) ηνπ 2003.

Ο Τπνπξγόο Τγείαο αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρεη ην άξζξν 6(γ) θαη (δ) ηνπ πεξί
Λνηκνθαζάξζεωο Νόκνπ, Κεθ. 260 νη νπνίεο ηνπ εθρωξήζεθαλ κε ηελ Απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ
πκβνπιίνπ κε εκεξνκελία 10.3.2020 εθδίδεη ην αθόινπζν Δηάηαγκα:

πλνπηηθόο
ηίηινο.

1. Σν Δηάηαγκα απηό ζα αλαθέξεηαη ωο ην πεξί Λνηκνθαζάξζεωο (Καζνξηζκόο κέηξωλ γηα
παξεκπόδηζε ηε εμάπιωζεο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID - 19 ) Δηάηαγκα ηνπ 2020, κε αξηζκό 1.

Καζνξηζκόο
κέηξωλ κε
ζθνπό ηελ
παξεκπόδηζε
ηεο εμάπιωζεο
ηεο αζζέλεηαο
ηνπ θνξωλνϊνύ
COVID-19.

2. Με ζθνπό ηελ παξεκπόδηζε ηεο εμάπιωζεο ηεο αζζέλεηαο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19
θαζνξίδνληαη ηα πην θάηω κέηξα από ηηο 10 Μαξηίνπ 2020 κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ 2020:
(η)

Απαγόξεπζε ζπγθεληξώζεωλ θαη παξακνλήο ζηνλ ίδην εληαίν θιεηζηό ρώξν, ηδηωηηθήο ή
δεκόζηαο ρξήζεο άλω ηωλ 75 αηόκωλ ζπλνιηθά κέρξη 31 Μαξηίνπ 2020. Ννείηαη όηη ε
απαγόξεπζε δελ ηζρύεη γηα ζπγθεληξώζεηο πέξαλ ηωλ 75 αηόκωλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ
θαζηεξωκέλε θαη ζπλήζε επηηέιεζε επαγγεικαηηθώλ θαζεθόληωλ θαη δξαζηεξηνηήηωλ
όπωο γξαθεία, εηαηξείεο, βηνκεραλία θηι εθόζνλ ηεξνύληαη νη βαζηθνί Καλόλεο Τγηεηλήο.
Ννείηαη πεξαηηέξω όηη ε απαγόξεπζε δελ ηζρύεη γηα πεξηπηώζεηο ζύληνκεο δηαθίλεζεο
εληόο ηνπ ελ ιόγω ρώξνπ, ή από θαη πξνο απηόλ, όπωο είλαη ηα εκπνξηθά θέληξα, νη
ππεξαγνξέο θαη άιινη ρώξνη ζηνπο νπνίνπο νη επηζθέπηεο ζα δηαθηλνύληαη θαη δελ ζα
παξακέλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζπγθεληξωκέλνη ζηνλ ίδην ρώξν.

(ii)

Aθύξωζε καδηθώλ εθδειώζεωλ, ζπγθεληξώζεωλ, παξειάζεωλ, ζπλαπιηώλ ζε δεκόζηνπο
ρώξνπο,

(iii)

Δηεμαγωγή ηωλ πνδνζθαηξηθώλ αγώλωλ θαη άιιωλ αγώλωλ ρωξίο ηελ παξνπζία ζεαηώλ.
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΩΑΝΝΟΤ,
Τπνπξγόο Τγείαο.
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