ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ COVIDCOVID-19 ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ
Η NIPD Genetics έχει αναλάβει να υλοποιήσει τις επιχορηγηµένες µοριακές εξετάσεις για COVID-19, που
θα διατεθούν από το Υπουργείο Υγείας για τα σχολεία.
Για όσους ενδιαφερόµενους εµπίπτουν στο πρόγραµµα, παρακαλούµε όπως ακολουθήσετε τις πιο κάτω
οδηγίες.

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
Ο∆ΗΓΙΕΣ
1. Επισκεφθείτε τον σύνδεσµο www.nipd.com/articles/blog/mohschools/
2. ∆ιαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες για τις κατηγορίες που εµπίπτουν στο πρόγραµµα αυτό και
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Συµπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία στα πιο κάτω πεδία, και πατήστε το
κουµπί «Καταχώρηση
Καταχώρηση».
Καταχώρηση Στο πεδίο κινητό τηλέφωνο, παρακαλoύµε όπως
καταχωρήσετε έγκυρο κυπριακό αριθµό κινητού τηλεφώνου, στον οποίο θα
σταλούν όλες οι λεπτοµέρειες για τον προγραµµατισµό του ραντεβού
δειγµατοληψίας, καθώς και τα αποτελέσµατα της εξέτασης.
2. Όταν γίνει επιτυχής καταχώρηση, τότε θα εµφανιστεί στο κάτω µέρος της
οθόνης σύνδεσµος µε τη περιγραφή «ΕΝΤΥΠΟ
ΕΝΤΥΠΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ». Πατήστε
στον σύνδεσµο για να κατεβάσετε (download) το έντυπο. Τονίζεται ότι, το
συγκεκριµένο έντυπο απαιτείται από το Υπουργείο και είναι απαραίτητο να
προσκοµισθεί κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας.
3. Παρακαλούµε εκτυπώστε και παρουσιάστε το «ΕΝΤΥΠΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ»
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ στον
υπεύθυνο της σχολικής σας µονάδας. O/η υπεύθυνη πρέπει να συµπληρώσει και
υπογράψει το τµήµα του εντύπου µε τίτλο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ».
4. Για εξεταζόµενους κάτω των 18 ετών, ο γονέας/κηδεµόνας πρέπει να να δώσει
την συγκατάθεση του, συµπληρώνοντας και υπογράφοντας το τµήµα του
εντύπου µε τίτλο «ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗ∆ΕΜΟΝΑ».

ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ:
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

1. Η δειγµατοληψία γίνεται µόνο κατόπιν διευθέτησης ραντεβού. Αφού ολοκληρώσετε την
καταχώρησή σας, θα λάβετε SMS µε τον τόπο και χρόνο του ραντεβού.
2. Κατά το ραντεβού σας, θα πρέπει να έχετε απαραίτητα µαζί σας:
o ∆ελτίο Ταυτότητας.
31 Neas Engomis Str, 2409 Engomi, Nicosia, Cyprus.
Tel: + 357 22266888 www.nipd.com

o «ΕΝΤΥΠΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ» συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τον υπεύθυνο
της σχολικής µονάδας, καθώς και από τον γονέα/κηδεµόνα, όταν οι εξεταζόµενοι
είναι κάτω των 18 ετών.
o Το SMS στο κινητό σας ως αποδεικτικό για το ραντεβού.
3. Εξεταζόµενοι κάτω των 18 ετών πρέπει να συνοδεύονται από το γονέα/κηδεµόνα τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσµατα εκδίδονται εντός 48 ωρών και αποστέλλονται µε SMS και µε email.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Χωρίς όλα τα πιο πάνω ∆ΕΝ θα διεξάγεται δειγµατοληψία. Παρακαλούµε όπως
προσέρχεστε στο σηµείο δειγµατοληψίας 5 λεπτά νωρίτερα από την ώρα του ραντεβού σας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε όπως καλέσε
καλέσετε στο 22 267 899

Σηµεία ∆ειγµατοληψίας
Λευκωσία

Λεµεσός

Λάρνακα

Πάφος

Αµµόχωστος

Χώρος
Στάθµευσης
Νέου
Σταδίου
ΓΣΠ, Λευκωσία

Γερµανικό
Ογκολογικό Κέντρο,
Λεωφόρος Νίκης 1,
Αγ.
Αθανάσιος,
Λεµεσός

Χώρος
Στάθµευσης
Νέου Σταδίου
ΓΣΖ, Λάρνακα

Στάδιο Στέλιος
Κυριακίδη
(Πρώην
Παφιακό),
Λεωφόρος
∆ηµοκρατίας,
Πάφος

Χώρος Στάθµευσης
Σταδίου
Παραλιµνίου
«Τάσος Μάρκου»,
Παραλίµνι

8πµ – 4µµ
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SUBJECT: INFORMATION REGARDING THE MINISTRY OF HEALTH SPONSORED MOLECULAR COVIDCOVID-19
TESTS TO SCHOOLS

NIPD Genetics will be providing sponsored molecular COVID-19 tests to schools as provisioned
by the Ministry of Health.
If you are eligible for this program, please follow the below instructions.
INSTRUCTIONS:
1. Visit www.nipd.com/articles/blog/mohschools
2. Follow the instructions:

1. Please fill-in your personal details in the fields below. In the field mobile number
please enter a valid Cyprus mobile phone number, as it is used for setting up the
appointment and receiving results through SMS. When all fields are entered,
please press the button “Submission
Submission”.
Submission
2. Once you have successfully made your submission, a link will appear at the
bottom of the screen with the description «SAMPLE
SAMPLE COLLECTION FORM». Click on
it, to download the document. This document is required by the Ministry and it is
imperative that you have it with you at the collection point.
3. Please print the «SAMPLE COLLECTION FORM and present it to the school unit’s
representative for filling-in and signing at the section of the document with the title
«SCHOOL UNIT CONFIRMATION»
4. For people under the age of 18, the parent/guardian needs to consent by filling-in
and signing at the section of the document with the title «PARENT/GUARDIAN
CONSENT».

ΑPPOINTMENT - SAMPLE COLLECTION:
1. Sample collection is performed by appointment only. Following your submission, you will
receive an SMS stating the time and place of the appointment.
2. At the time of your appointment,
appointment, you need to bring with you at the collection point:
point:
o ID Card/Passport
o The printout of document «SAMPLE
SAMPLE COLLECTION FORM»
FORM signed by the school unit
representative and the parent/guardian for persons under 18 year of age.
o The SMS on your phone as a proof of the appointment
3. Persons under 18 years of age must be accompanied by their parent/guardian.
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RESULTS:
RESULTS
The results will be sent to you within 48 hours with SMS and email.

ATTENTION: Without all of the above, the collection will NOT be conducted. Please arrive at
the collection point 5 minutes prior of the scheduled time.

NICOSIA
NEW
Stadium
Parking,
Nicosia

LIMASSOL

LARNACA

GSP German Oncology New
Center,
Stadium
Parking,
1 Nikis Ave.,
Larnaca
Agios Athanasios,
4108 Limassol

PAPHOS
GSZ Stelios
Kyriakides
Stadium
Parking
(Old
Pafiako
Stadium),
Democracy
Avenue, Paphos

8am8am- 4pm

For further questions please call 22 267 899
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AMMOHOSTOS
"Tasos Markou"
Paralimni
Stadium Parking,
Paralimni

