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ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορηγημένων εξετάσεων COVID-19 σε  συμμετέχοντες στο 

Πρωτάθλημα της ΚΟΠ, από την NIPD Genetics 
 

English text follows 

 

Η NIPD Genetics έχει αναλάβει την διενέργεια  επιχορηγημένων εξετάσεων COVID-19 σε άτομα που 

συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα της ΚΟΠ. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από 28/09/2020 μέχρι 

20/10/2020. Οι δειγματοληψίες θα γίνονται κατόπιν αίτησης από τον συντονιστή της ομάδας. 

Οδηγίες για τον συντονιστή: 

Ακολουθήστε αυτόν το σύνδεσμο και συμπληρώστε τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως 

υποδεικνύουν οι πιο κάτω οδηγίες: 

 

1. Καταχωρήστε στα πιο κάτω πεδία, τα στοιχεία της ομάδας σας και πατήστε το κουμπί 

«Καταχώρηση». 

 

2. Με την επιτυχή καταχώρηση θα λάβετε μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email) που συμπληρώσατε. Το μήνυμα θα περιέχει οδηγίες για την αίτηση των ατόμων 

(εξεταζόμενων). 

 

3. Ως υπεύθυνος επικοινωνίας, θα κατεβάσετε (download) τα έντυπα που χρειάζονται για την 

δειγματοληψία και θα τα διανέμετε στα άτομα της ομάδας σας. 

 

Κατά την δειγματοληψία, ο κάθε εξεταζόμενος θα πρέπει να έχει απαραίτητα μαζί του: 

• Δελτίο Ταυτότητας 

• Εκτυπωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ» 

• SMS με το ραντεβού 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χωρίς όλα τα πιο πάνω, ΔΕΝ θα διεξάγεται δειγματοληψία. 

Τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται απευθείας στους εξεταζόμενους με SMS και με email. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο 22 267 899 

 

Σημεία Δειγματοληψίας 

Ώρες Λειτουργίας: Κυριακή-Παρασκευή, 8πμ-4μμ (Εκτός Σαββάτου) 

 

• Λευκωσία - Χώρος Στάθμευσης Νέου Σταδίου ΓΣΠ 

 

• Λάρνακα - Χώρος Στάθμευσης Νέου Σταδίου ΓΣΖ 

 

• Λεμεσός - Χώρος Στάθμευσης (1ο επίπεδο) Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου 

 

• Πάφος - Χώρος Στάθμευσης Σταδίου «Στέλιος Κυριακίδη» (Πρώην Παφιακό) 

 

• Αμμόχωστος - Χώρος Στάθμευσης Σταδίου Παραλιμνίου «Τάσος Μάρκου» 

 

 

 

https://covid19.nipd.com/cfa.php
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English 

 

NIPD Genetics will be providing the sponsored molecular COVID-19 tests to CFA participants and 

athletes as provisioned by the Ministry of Health. The program will last from 28/09/2020 until 

20/10/2020. 

Instructions for the coordinator: 

Follow this link and fill in the necessary information as indicated in the instructions below: 

1. Fill in the fields below with the details of your team and click on the “Submit” button. 

 

2. Upon successful submission you will receive an email, at the email address you provided, 

with instructions on how to apply for the persons who intended to get tested. 

 

3. As the contact person for your team, you will download, print and distribute to the persons 

all the forms necessary for the sample collection. 

At the time of collection they need to bring with them at the collection point: 

 

• ID Card/Passport 

• The printout of document «SAMPLE COLLECTION FORM»  

• The SMS with the appointment 

 

ATTENTION: Without all of the above the collection will NOT be conducted. 

The results will be sent directly to the tested persons, with SMS and email. 

For more information please contact 22 267 899 

 

Sample Collection Points: 

Working hours: Sunday-Friday, 8am-4pm (No collection on Saturdays) 

 

• Nicosia - NEW GSP Stadium Parking 

 

• Limassol - German Oncology Center Parking (Level 1) 

 

• Larnaca - New GSZ Stadium Parking 

 

• Paphos - "Stelios Kyriakides" Stadium Parking (Old Pafiako Stadium) 

 

• Famagusta - "Tasos Markou" Paralimni Stadium Parking 

 

 

https://covid19.nipd.com/cfa.php

