Ποιοι θεωρούνται ανεμβολίαστοι από σήμερα – Πόσα πιστοποιητικά έληξαν

Παύει να ισχύει από χθες Δευτέρα το πιστοποιητικό εμβο-λιασμού για όσους
πολίτες δεν προχώρησαν στην τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορoνοϊού. ...

Οι πολίτες που επηρεάζονται από τη λήξη της ολιγοήμερης παράτασης που είχε
δοθεί υπολογίζονται περίπου στις 300.000.
Πρόκειται για εμβολιασμένους πολίτες που παρήλθε το επτάμηνο μετά την
δεύτερη δόση χωρίς να προχωρήσουν στην αναμνηστική ή παρήλθε τρίμηνο από το
μονοδοσικό εμβόλιο χωρίς να υπάρξει επαναληπτική δόση.
Η λήξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού συνεπάγεται απαγόρευση εισόδου σε
κλειστούς χώρους ψυχαγωγίας και διασκέδασης ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι που
εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καλύπτουν πλέον με δικά τους έξοδα
το κόστος των τεστ που απαιτείται για την προσέλευση στην εργασία τους.
Υπενθυμίζεται ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τις παραπάνω περιπτώσεις
θα έληγε αρχικά την 1η Φεβρουαρίου, ωστόσο λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδας»
δόθηκε ολιγοήμερη παράταση από την κυβέρνηση.
Ωστόσο, το παράδοξο είναι πως οι ίδιοι πολίτες δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα
με το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού, καθώς αυτό θα συνεχίσει να ισχύει
για ταξίδια στο εξωτερικό, μιας και έχει ισχύ 9 μηνών για όλες τις χώρες της ΕΕ.
Πού δεν θα έχουν πρόσβαση
Σύμφωνα, λοιπόν, με τη σχετική ΚΥΑ, όσοι δεν έχουν κάνει τρίτη δόση εμβολίου
μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, δεν θα έχουν πρόσβαση σε:

κέντρα διασκέδασης
κλειστούς χώρους εστίασης
θέατρα
κινηματογράφους
μουσεία
εκθέσεις
συνέδρια
γυμναστήρια
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Πρόσβαση με PCR ή rapid test
Παράλληλα, τα μέρη που θα τους επιτρέπεται η πρόσβαση με την επίδειξη
αρνητικού PCR ή rapid test είναι τα εξής:
καταστήματα λιανικού εμπορίου
ανοικτοί (εξωτερικοί) χώροι εστίασης
κομμωτήρια
ιδιωτικοί και δημόσιοι χώροι εργασίας
εκπαίδευση
χώροι παροχής υπηρεσιών αισθητικής και άλλοι με συναφείς δραστηριότητες
χώροι λατρείας

Σε ισχύ για ακόμη μία εβδομάδα τα μέτρα
Ακόμη, από σήμερα Δευτέρα 7η Φεβρουαρίου διατηρούνται σε ισχύ για ακόμη μια
εβδομάδα τα υφιστάμενα μέτρα (ως και τη Δευτέρα 14η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα
6:00).
Από την 31η Ιανουαρίου απελευθερώθηκε το ωράριο λειτουργίας εστιατορίων και
χώρων διασκέδασης, επιτράπηκε ξανά η μουσική, ωστόσο οι χώροι αυτοί
υποχρεούνται να λειτουργούν μόνο με καθήμενους με αποστάσεις και 6 άτομα ανά
τραπέζι το μέγιστο.
Η είσοδος σε εστίαση και διασκέδαση εξακολουθεί να επιτρέπεται μόνο σε πλήρως
εμβολιασμένους και όσους νόσησαν τους τελευταίους 3 μήνες.
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