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9 Μαΐου 2021 

Ενημέρωση σπουδαστών και κηδεμόνων 

 

Αγαπημένοι μας γονείς και φίλοι, 

Ευχόμαστε χρόνια πολλά και να είστε όλοι καλά και υγιείς! Με βάση τα νέα μέτρα που έχουν 
ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση σχετικά με την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-

19), σας ενημερώνουμε για τα πιο κάτω:  
 

➢ Τα μαθήματα μουσικής, χορού, μουσικού θεάτρου και μουσικής προπαιδείας συνεχίζονται με τον ίδιο 
τρόπο και πρόγραμμα που ήταν σε ισχύ πριν από τις διακοπές του Πάσχα (βλ. Ενημέρωση 1/4/2021). 

➢ Υπενθυμίζεται ότι από την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 δεν χρειάζεται έντυπο μετακίνησης. 

➢ Όσον αφορά τα αρνητικά covid tests, σημειώνεται ότι οι σπουδαστές (ανήλικοι και ενήλικες) έχουν 
υποχρέωση να τηρούν το εκάστοτε πρωτόκολλο που ανακοινώνεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Συγκεκριμένα, με βάση το Διάταγμα ημερ. 8/5/21: 

o Σπουδαστές 12-17χρ (μουσικής, χορού, θεάτρου) και ενήλικες σπουδαστές (μουσικής & θεάτρου): 

Απαιτείται η κατοχή είτε (i) αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου για το COVID-19 σε εβδομαδιαία βάση, είτε (ii) πιστοποιητικό εμβολιασμού για το 
COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών 
εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε (iii) αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις 
περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από το COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει 
διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης. 

o Ενήλικες σπουδαστές (χορού): 

Απαιτείται η κατοχή είτε (i) αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου για το COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε (ii) 
πιστοποιητικό εμβολιασμού για το COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει 
παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε (iii) αποδεικτικό 
στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από το COVID-19 και 
νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της 
αρχικής τους θετικής διάγνωσης. 

o Όσον αφορά παιδιά 11χρ. και κάτω, συστήνεται ο εβδομαδιαίος έλεγχος σε προαιρετική όμως 

βάση. 
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και υγιεινής που τηρούνται από την Σχολή 
μας μπορείτε να βρείτε στο https://futureacademyofarts.com/coronavirus. Ευχαριστούμε θερμά για την 
κατανόηση και συνεργασία σας και παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις 
τυχόν χρειαστείτε. 

 

Εκ της Διεύθυνσης 

 

https://bit.ly/39wZiVr
https://futureacademyofarts.com/coronavirus

