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മീഡിയ ബുള്ളറ്റിന് 

തീയതി: 03/02/2020 

ല ാക രാജ്യങ്ങളിൽ ലനാവൽ സകാലറാണ വവറസ് ലരാഗം പടര്ന്നു 
പിടിക്കുന്നതിനാൽ ല ാകാലരാഗയ െംഘടന സപാതുജ്നാലരാഗയ 
അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്പഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.  ഈ ൊഹചരയത്തിൽ 
ലരാഗബാധയ്ക്സക്കതിസര ജ്ാപ്ഗതയും നിരീക്ഷണവും ശക്തിസെടുത്തി.  
ലരാഗബാധിത പ്പലദശങ്ങളിൽ നിന്നും െംസ്ഥാനസത്ത വിവിധ 

ജ്ി ലകളി ായി 2239 ലപര് എത്തിലച്ചര്ന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ 2155 ലപര് 
വീടുകളി ും, 84 ലപര് ആശുപപ്തികളി ും നിരീക്ഷണത്തി ാണ്.  

െംശയാസ്പദമായവരുസട 140 ൊമ്പിളുകള്  എൻ. ഐ. വി യിൽ 

പരിലശാധനയ്ക്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 46  ൊമ്പിളുകളുസട 
പരിലശാധനാ ഫ ം സനഗറ്റിവ് ആണ്. വുഹാനിൽ നിന്നും 
തിരിസച്ചത്തിയ കാെറലഗാഡ് ജ്ി ലയിസ  ഒരു വിദയാര്ഥിക്ക്  കൂടി 
ലനാവൽ സകാലറാണാ വവറസ് ബാധയുള്ളതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
വിദയാര്ഥിയുസട ആലരാഗയനി  തൃപ്തികരമാണ്. നി വിൽ 
ആശുപപ്തിയിൽ പ്പലവശിെിക്കസെട്ട ആരുലടയും ആലരാഗയനി യിൽ 
ആശങ്കയ്ക്ക്ക് വകയി ല.   െംസ്ഥാന ആലരാഗയവകുെ് 
ആസ്ഥാനത്തി ും, എ ലാ ജ്ി ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളി ും സകാലറാണ 
കൺലപ്ടാള് റൂം െജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.   എ ലാ ജ്ി ലകളി ും സകാലറാണ 
വവറസ് ലരാഗബാധ െംശയിക്കുന്നവരുസട തുടര്ചികിൽെയ്ക്ക്കായി 
െജ്ജമാക്കിയിട്ടുളള ആശുപപ്തികളുസട വിവരം പ്പെിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.   
ആ െുഴ എൻ. ഐ. വി യുണിറ്റിൽ ൊമ്പിളുകള് 
പരിലശാധിക്കാനുള്ള െംവിധാനം ഏര്സെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ചീഫ് സെസപ്കട്ടറിയുസട ലനതൃതവത്തിൽ കൂടിയ ലേറ്റ് ഡിൊസ്സ്റ്റ്റര്  
മാലനജ്സമന്് അലതാറിറ്റി അപക്സസ് കമ്മിറ്റി ലയാഗത്തിൽ 
സകാലറാണ ലരാഗ ബാധ വയാപനസത്ത െംസ്ഥാന ദുരന്തമായി 
പ്പഖ്യാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു .കൂടാസത സകാലറാണ വവറസ് 
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ബാധസയ ഫ പ്പദമായി നിയപ്ന്തിക്കാനുള്ള നടപടികള്  
െവീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു .   

 സകാലറാണ വവറസ് ലരാഗബാധയ്ക്സക്കതിസര ജ്ാപ്ഗതാ നിര്ലേശം 
പുറസെടുവിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ജ്നങ്ങള് വയക്തി ശുചിതവവും, 
പരിെര ശുചിതവവും പാ ിലക്കണ്ടതാണ്.  തുമ്മുലമ്പാഴും, 
ചുമയ്ക്ക്കുലമ്പാഴും വായും, മൂക്കും തൂവാ  സകാണ്ട് മൂലടണ്ടതും, 
ഇടയ്ക്ക്കിസട വകകള് ലൊെും, സവളളവും ഉപലയാഗിച്ച് 
കഴുലകണ്ടതുമാണ്.  ലരാഗബാധിത പ്പലദശങ്ങളിൽ നിന്നും 
മടങ്ങിസയത്തിയവര് ലരാഗ ക്ഷണങ്ങള് പ്പകടമസ ലങ്കി ും 
ഇന്തയയിസ ത്തി 28 ദിവെങ്ങള് കഴിയുന്നതുവസര വീടുകളിൽത്തസന്ന 
തുടലരണ്ടതും സപാതു ഇടങ്ങള് െന്ദര്ശിക്കുന്നത് 
ഒഴിവാലക്കണ്ടതുമാണ്.  (Home Isolation) 

സപാതു ജ്നങ്ങള്ക്ക് െംശയ നിവാരണത്തിനായി െംസ്ഥാന 
ത ത്തി ും ജ്ി ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളി ും 24 മണിക്കുര് പ്പവര്ത്തിക്കുന്ന 
ലകാള് സെന്ററുകള് െജ്ജമാണ്. 
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ആശുരപ്തിേ
ളില് അഡ്മിറ്റ്  
ആയവ ുടെ 
എണ്ണും 

തി ുവനന്ത
രു ും 

174 
168 6 1 

ടേോല്ലും 201 194 7 0 
രത്തനുംതിട്ട 70 69 1 1 
ഇെുക്കി 26 26 0 0 
രേോട്ടയും 79 79 0 0 
ആല്പ്പുഴ 152 142 10 1 
എറണോേുളും 297 285 12 1 
തൃശൂര് 189 165 24 2 
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രോല്ക്കോട് 123 119 4 1 
മല്പ്പുറും 343 330 13 3 
രേോഴിരക്കോട് 310 306 4 1 
വയനോട് 42 42 0 0 
േണ്ണൂര് 147 145 2 0 
േോസര്രഗോഡ് 86 85 1 1 
ആടേ 2239 2155 84 12 

 


