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വീടുകളില് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്ക് െമര്പിക്കുന്നു  

ഇറ്റലിയിലുും ഇറാനിലുും പുതിയ കകസുകള് റികപാര്ട്ട് സെയ്യസപടുന്നതും കരാഗും 
വയാപിക്കുന്നതും കണകിസലടുത്ത് ചെന, ക ാക്ാുംഗ്, തായ് ലൻഡ്, െിുംഗപ്പൂര്, ജപാൻ, 
ദക്ഷിണ സകാറിയ, വിയറ്റ്നാും, കനപാള്, ഇകതാകനഷ്യ, മകലഷ്യ എന്നിവയ്ക്ക് പുറകമ 
ഇറാൻ, ഇറ്റലി എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്ന് കനരിട്ടുള്ള ചൈറ്റുകളിലൂസട വരുന്ന യാത്രകാസര 
കൂടി പരികശാധികാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ രാജയങ്ങളില് നിന്നുും വരുന്ന എല്ലാ ആളുകളുും 
നിര്കേശങ്ങള് പാലികണും. റിപബ്ലിക് ഓഫ് സകാറിയ, ഇറാൻ, ഇറ്റലി എന്നിവിടങ്ങളില് 
നിന്ന് വരുന്നവകരാ 2020 സഫബ്രുവരി 10 മുതല് അത്തരും യാത്രാ െരിത്രമുള്ളവകരാ 
ഇതയയിസലത്തുകമ്പാള് 14 ദിവെകത്തക് നിരീക്ഷണത്തില് തടകരണ്ടതാണ്. കരാഗ 
ലക്ഷണമില്ലാത്തവര് 14 ദിവെും വീടുകളില്നിരീക്ഷണത്തില് തടരണും. 
കരാഗലക്ഷണമുള്ളവര് ജില്ലകളിസല ഐകൊകലഷ്ൻ ൌകരയമുള്ള  ആശുപത്രികളുമായി 
ബന്ധസപടണും. 

തീയതി: 02/03/2020 

59 കലാക രാജയങ്ങളില് കകാവിഡ്-19 കരാഗും പടര്ന്നുപിടിക്കുന്നതിനാല് കലാകാകരാഗയ 
െുംഘടന സപാതജനാകരാഗയ അടിയതരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.ഈ 
ൊ െരയത്തില് കരാഗബാധസയ്ക്കതിസര ജാഗ്രതയും നിരീക്ഷണവും ശക്തിസപടുത്തി.  

െുംസ്ഥാനസത്ത വിവിധ ജില്ലകളിലായി 293 കപര് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് . ഇവരില് 276 
കപര് വീടുകളിലുും, 17 കപര് ആശുപത്രികളിലുും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. 

െുംശയാസ്പദമായവരുസട 504 ൊമ്പിളുകള് എൻ. ഐ. വി യില് പരികശാധനയ്ക്ക് 

അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 493 ൊമ്പിളുകളുസട പരികശാധനാ ഫലും സനഗറ്റിവ് ആണ്. 
നിലവില് ആശുപത്രിയില് പ്രകവശിപികസപട്ട ആരുകടയും ആകരാഗയനിലയില് ആശ്യ്ക്ക് 
വകയില്ല. 

കകാവിഡ്-19 കരാഗബാധസയ്ക്കതിസര ജാഗ്രതാ നിര്കേശും പുറസപടുവിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല് 
ജനങ്ങള് വയക്തി ശുെിതവവും, പരിെര ശുെിതവവും പാലികകണ്ടതാണ്.  തമ്മുകമ്പാഴും, 
ചുമയ്ക്കുകമ്പാഴും വായും, മൂക്കുും തൂവാലസകാണ്ട് മൂകടണ്ടതും, ഇടയ്ക്കിസട ചകകള് കൊപ്പും, 
സവളളവും ഉപകയാഗിച്ച് കഴകകണ്ടതമാണ്.  കരാഗബാധിത പ്രകദശങ്ങളില് നിന്നുും 
മടങ്ങിസയത്തിയവര് 19/02/2020 സല പരിഷ്്കരിച്ചമാര്ഗനിര്കേശങ്ങള് പ്രകാരും 
വീടുകളില് തസന്ന തടകരണ്ടതും സപാത ഇടങ്ങള് െന്ദര്ശിക്കുന്നത് ഒഴിവാകകണ്ടതമാണ്.  
(Home Isolation) 

അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

• ആകരാഗയ വകുപ് ജീവനകാര്ക്കുും മറ്റ് ഇതര വകുപ് ജീവനകാര്ക്കുുംകവണ്ട 46 
പരിശീലന െ ായികള് വിഡികയാ രൂപത്തില് തയ്യാറാകി “കകരള സ ല്ത്ത്  
ഓണ്ചലൻ സെയിനിുംഗ് ” എന്ന ആകരാഗയവകുപിസന്റ യടുബ് ൊനലില് 
ഉള്സപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.(https://www.youtube.com/c/keralahealthonlinetraining). 

http://www.dhs.kerala.gov.in/
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• െുംസ്ഥാന കണ്കൊള്  റൂമുും  ജില്ല കണ്കൊള് റൂമുകളുും തമ്മില്   പ്രാധാനയകമറിയ 
വിവരങ്ങള് ചകമാറുന്നതിനുും വിശകലനും സെയ്യുന്നതിനുും  ഏകജാലക െുംവിധാനും 
ഏര്സപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

• െുംസ്ഥാന തലത്തിലുും എല്ലാ ജില്ലകളിലുും അവശയ മാനവവിഭവകശഷ്ി ഉറപ്പ 
വരുത്താനായള്ള ടീമുകസള വിനയെിച്ചു. വിമാനത്താവള നിരീക്ഷണത്തിനുും, 
ആശുപത്രി നിരീക്ഷണത്തിനുും ഗതാഗത െുംവിധാനും ഉറപ്പ വരുത്താനുും കവണ്ട 
മാനവവിഭവകശഷ്ി എല്ലാ ജില്ലകളിലുും ഉറപ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

• എല്ലാ ജില്ലകളികലയും തിരസെടുകസപട്ട ആശുപത്രികളില് മതിയായ ഭൗതിക 
ൊ െരയങ്ങളുും പ്രകതയക െികിത്സാ ൌകരയങ്ങളുും ഉറപ്പ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

• സകാകറാണാ ചവറെ്  കരാഗബാധ െുംശയിക്കുന്ന കുടുുംബങ്ങള്ക് മാനെിക 

പിന്തുണ പ്രദാനും സെയ്യുന്നതിന് കവണ്ടി െുംസ്ഥാനസത്താട്ടാസക 215 അുംഗങ്ങസള 
വിവിധ ജില്ലകളിലായി വിനയെിച്ചിട്ടുണ്ട്.3646 സടലികഫാണിക് സകൗണ്െിലിുംഗ് 
കെവനങ്ങള് ഇത് വസര ലഭയമാകി. 
 

ജില്ല 
ആസക 

നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള 
ആളുകളുസട എണ്ണും 

വീടുകളില് 
നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള 
ആളുകളുസട എണ്ണും 

ആശുപത്രികളില് 
നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള 
ആളുകളുസട എണ്ണും 

നിരീക്ഷണത്തില് 
നിന്നുും ഇന്ന് 

ഒഴിവാകിയവരുസട 
എണ്ണും 

തിരുവനതപുരും 28 25 3 8 
സകാല്ലും 9 8 1 0 
പത്തനുംതിട്ട 3 2 1 0 
ഇടുകി 5 5 0 3 
കകാട്ടയും 35 35 0 2 
ആലപ്പഴ 9 9 0 1 
എറണാകുളും 80 78 2 0 
തൃശൂര് 52 46 6 4 
പാലകാട്  9 8 1 0 
മലപ്പറും 6 6 0 2 
കകാഴികകാട് 9 7 2 0 
വയനാട് 4 4 0 0 
കണ്ണൂര് 22 22 0 0 
കാെര്കഗാഡ്  22 21 1 0 
ആസക 293 276 17 20 

 

 


