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തദ്ദേശ െവയംഭരണ വകുപ്പ് ദ്ദനതൃതവം നല്കകുന്ന മാത്രകാപരമായ ദ്ദെവനങ്ങള്ക് 
െമര്പ്പണം   

തീയതി: 09/02/2020 

25 ദ്ദ ാക രാജ്യങ്ങളില്ക ദ്ദനാവല്ക സകാദ്ദറാണ വവറെ് ദ്ദരാഗം പടര്ന്നു 
പിടിക്കുന്നതിനാല്ക ദ്ദ ാകാദ്ദരാഗയ െംഘടന സപാതുജ്നാദ്ദരാഗയ അടിയന്തരാവസ്ഥ 
പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.  ഈ ൊഹചരയത്തില്ക ദ്ദരാഗബാധസെതിസര ജ്ാഗ്രതയം 

നിരീക്ഷണവം ശക്തിസപ്പടുത്തി.  െംസ്ഥാനസത്ത വിവിധ ജ്ില്ലകളി ായി 3252 ദ്ദപര് 

നിരീക്ഷണത്തി ാണ് . ഇവരില്ക 3218 ദ്ദപര് വീടുകളിലം, 34 ദ്ദപര് ആശുപത്രികളിലം 

നിരീക്ഷണത്തി ാണ്.  െംശയാസ്പദമായവരുസട 345 ൊമ്പിളുകള് എൻ. ഐ. വി യില്ക 

പരിദ്ദശാധനെ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില്ക 326 ൊമ്പിളുകളുസട പരിദ്ദശാധനാ ഫ ം സനഗറ്റിവ് 
ആണ്. നി വില്ക ആശുപത്രിയില്ക പ്രദ്ദവശിപ്പികസപ്പട്ട ആരുദ്ദടയം ആദ്ദരാഗയനി യില്ക 
ആശങ്കെ് വകയില്ല.   വഹാനില്ക നിന്ന് ദ്ദകരളത്തിസ ത്തിയ മറ്റുള്ളവരുസട പരിദ്ദശാധന 
ഫ ം സനഗറ്റീവ് ആണ്. 07/02/2020ന്  വചനയിസ  കുൻമിംഗ് പ്രദ്ദദശത്ത് നിന്ന് 
എത്തിയ ആളുകളുസട പരിദ്ദശാധന ഫ ം സനഗറ്റീവ് ആണ്   

 സകാദ്ദറാണ വവറെ് ദ്ദരാഗബാധസെതിസര ജ്ാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശം 
പുറസപ്പടുവിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്ക ജ്നങ്ങള് വയക്തി ശുചിതവവം, പരിെര ശുചിതവവം 
പാ ിദ്ദകണ്ടതാണ്.  തുമ്മുദ്ദമ്പാഴം, ചുമയ്ക്കുദ്ദമ്പാഴം വായം, മൂക്കും തൂവാ  സകാണ്ട് മൂദ്ദടണ്ടതും, 
ഇടെിസട വകകള് ദ്ദൊപ്പം, സവളളവം ഉപദ്ദയാഗിച്ച് കഴദ്ദകണ്ടതുമാണ്.  ദ്ദരാഗബാധിത 
പ്രദ്ദദശങ്ങളില്ക നിന്നും മടങ്ങിസയത്തിയവര് ദ്ദരാഗ ക്ഷണങ്ങള് പ്രകടമസല്ലങ്കിലം 
ഇന്തയയിസ ത്തി 28 ദിവെങ്ങള് കഴിയന്നതുവസര വീടുകളില്കത്തസന്ന തുടദ്ദരണ്ടതും സപാതു 
ഇടങ്ങള് െന്ദര്ശിക്കുന്നത് ഒഴിവാദ്ദകണ്ടതുമാണ്.   

സപാതു ജ്നങ്ങള്ക് െംശയ നിവാരണത്തിനായി െംസ്ഥാന ത ത്തിലം ജ്ില്ലാ 
ആസ്ഥാനങ്ങളിലം 24 മണിക്കുര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ദ്ദകാള് സെന്ററുകള് െജ്ജമാണ്. 

വീടുകളിലം ആശുപത്രികളിലം കഴിയന്ന എല്ലാ വയക്തികള്ക്കും ഒരു പ്രദ്ദചാദന െദ്ദന്ദശം 
എെ്.എം.എെ് ആയി അയച്ചു. 

വീടുകളില്ക 28 ദിവെം നിരീക്ഷണ കാ ാവധി പൂര്ത്തിയാകിയതായി റിദ്ദപ്പാര്ട്ട്  സചയ്തവര് 
അതാത് പ്രദ്ദദശസത്ത  പി എച്ച് െി/ ആശുപത്രികളിസ   ഐദ്ദൊദ്ദ ഷൻ നിര്ദ്ദേശിച്ച 
ദ്ദ ാക്ടര്മാസര െമീപിച്ച് മാത്രം അവരവരുസട നിരീക്ഷണ കാ ാവധി 
പൂര്ത്തിയാകിയതായി ഉറപ്പ് വരുദ്ദത്തണ്ടതാണ്.  ഇത്തരത്തില്ക നിരീക്ഷണ കാ ാവധി 
പൂര്ത്തിയാകി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിദ്ദ ക് യാത്ര ദ്ദപാകാൻ തയ്യാര് എടുക്കുന്നവര് അതാത് 
രാജ്യങ്ങളുസട വഗ ് വ ൻെ് പരിദ്ദശാധിച്ച് തീരുമാനം എടുദ്ദകണ്ടതാണ്. 

വീടുകളില്ക നിരീക്ഷണത്തില്ക തുടരുന്ന  വചന, െിംഗപ്പൂര് , ജ്പ്പാൻ , തായ്   ാൻ ്  , 
സകാറിയ, മദ്ദ ഷയ, വിയറ്റ്നാം എന്നി രാജ്യങ്ങളില്ക നിന്ന് അല്ലാസത മറ്റ് രാജ്യങ്ങളില്ക നിന്ന് 
വന്നവര്ക്  നിരീക്ഷണ കാ ാവധി അവൊനിപ്പികാവന്നതും എന്നാല്ക എസന്തങ്കിലം 
ദ്ദരാഗ  ക്ഷണങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം എത്രയം ദ്ദവഗം അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയമായി 
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ബന്ധസപസടണ്ടതുമാണ് . 1/2/2020 പുറത്തിറകിയ nCoV 2019 ദ്ദകെ് സ ഫനിഷൻ 
പ്രകാരം 5 a, 5b എന്നിവയില്ക വചന അല്ലാത്ത മറ്റ് രാജ്യങ്ങള് എന്നത് 
ദ്ദ ാകാദ്ദരാഗയെംഘടനയസട പരാമര്ശത്തില്ക  സകാദ്ദറാണ വവറെ്  ഒരാളില്ക നിന്ന് 
മസറ്റാരാളിദ്ദ ക് പകരുന്ന രാജ്യങ്ങളുസട പട്ടിക (വചന, െിംഗപ്പൂര് , ജ്പ്പാൻ , തായ്  
 ാൻ ്  , സകാറിയ, മദ്ദ ഷയ, വിയറ്റ്നാം ) ആകി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദമരിക, ഫ്രാൻെ് ,  
ജ്ര്മനി, യ സക  എന്നി രാജ്യങ്ങളില്ക നിന്ന് വരുന്നവര്, ദ്ദരാഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 
വയക്തികളുമായി െമ്പര്കത്തില്ക ഏര്സപ്പടുകദ്ദയാ അസല്ലങ്കില്ക ആ രാജ്യങ്ങളില്ക ഒരാളില്ക 
നിന്ന് മസറ്റാരാളിദ്ദ ക്  ദ്ദരാഗം പകരുന്നതായി  സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രദ്ദദശങ്ങളില്ക നിദ്ദന്നാ 
വരുകയാസണങ്കില്ക മാത്രം 28 ദിവെം വീടുകളില്ക നിരീക്ഷണത്തില്ക കഴിദ്ദയണ്ടതാണ്. ഈ 
കാ യളവില്ക ഇവര് ആദ്ദരാഗയപരമായ മുൻകരുതലകള് എടുദ്ദകണ്ടതാണ്. 

അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

• ആദ്ദരാഗയ വകുപ്പിസന്റ പരിശീ ന പരിപാടികള് പഞ്ചായത്ത് ത ത്തില്ക 
നടത്തുന്നതിനും വീടുകളില്ക നിരീക്ഷണത്തില്ക ഇരിക്കുന്നവര്ക് പിന്തുണയം 
മാര്ഗനിര്ദ്ദദശങ്ങള് നല്കകുന്നതിനും മൃഗ െംരക്ഷണ വകുപ്പിസന്റ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
എദ്ദകാപ്പിപ്പിക്കുനതിനും  തദ്ദേശ െവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വളസര വ ിയ പങ്ക് 
വഹിച്ചു. ഇതിന് പുറസമ പഞ്ചായത്ത് ജ്ന പ്രതിനിധികള് വഹാൻ നിന്ന് 
മടങ്ങിസയത്തിയ വരുസട കുടുംബങ്ങള്ക് നല്കകിയ പിന്തുണ, സകൌണ്െി ിംഗ് , 
സപാതു പരിപാടികള് ഒഴിവാകണം എന്ന്  അഭയര്ഥന എന്നിവ സകാദ്ദറാണ ദ്ദരാഗ 
നിയന്ത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക് ഉര്ജ്ജം നല്കകി. 

• ആദ്ദരാഗയ വകുപ്പ് ജ്ീവനകാര്ക്കും മറ്റ് ഇതര വകുപ്പ് ജ്ീവനകാര്ക്കും  ദ്ദവണ്ട 
ഇരുപത്തിനാ ് പരിശീ ന െഹായികള് വി ിദ്ദയാ രൂപത്തില്ക തയ്യാറാകി “ദ്ദകരള 
സഹല്കത്ത്  ഓണ്വ ൻ സെയിനിംഗ് ” എന്ന ആദ്ദരാഗയവകുപ്പിസന്റ യടുബ് ചാന ില്ക 

ഉള്സപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (https://www.youtube.com/c/keralahealthonlinetraining). 
• െംസ്ഥാന കണ്ദ്ദൊള്  റൂമും  ജ്ില്ല കണ്ദ്ദൊള് റൂമുകളും തമില്ക   പ്രാധാനയദ്ദമറിയ 
വിവരങ്ങള് വകമാറുന്നതിനും വിശക നം സചയ്യുന്നതിനും  ഏകജ്ാ ക െംവിധാനം 
ഏര്സപ്പടുത്തി 

• െംസ്ഥാന ത ത്തിലം എല്ലാ ജ്ില്ലകളിലം അവശയ മാനവവിഭവദ്ദശഷി ഉറപ്പ 
വരുത്താനായള്ള ടീമുകസള വിനയെിച്ചു. വിമാനത്താവള നിരീക്ഷണത്തിനും, ആശുപത്രി 
നിരീക്ഷണത്തിനും ഗതാഗത െംവിധാനം ഉറപ്പ വരുത്താനും ദ്ദവണ്ട 
മാനവവിഭവദ്ദശഷി എല്ലാ ജ്ില്ലകളിലം ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

• എല്ലാ ജ്ില്ലകളിദ്ദ യം തിരസെടുകസപ്പട്ട ആശുപത്രികളില്ക മതിയായ ഭൌതിക 
ൊഹചരയങ്ങളും പ്രദ്ദതയക ചികിത്സാ സെൌകരയങ്ങളും ഉറപ്പ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

• സകാദ്ദറാണാ വവറെ്  ദ്ദരാഗബാധ െംശയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക് മാനെിക 

പിന്തുണ പ്രദാനം സചയ്യുന്നതിന് ദ്ദവണ്ടി െംസ്ഥാനസത്താട്ടാസക 215 അംഗങ്ങസള 

വിവിധ ജ്ില്ലകളി ായി വിനയെിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2656 സട ിദ്ദഫാണിക് സകൌണ്െി ിംഗ് 
ദ്ദെവനങ്ങള് ഇത് വസര  ഭയമാകി. 
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ജ്ില്ല 

ദ്ദരാഗബാധിത 
പ്രദ്ദദശങ്ങളില്ക 
നിന്നും 

ദ്ദകരളത്തില്ക 
എത്തിയവരുസട 

എണ്ണം 

വീടുകളില്ക 
നിരീക്ഷണത്തിലള്ള 
ആളുകളുസട എണ്ണം 

ആശുപത്രികളില്ക 
നിരീക്ഷണത്തിലള്ള 
ആളുകളുസട എണ്ണം 

ഇന്ന് 
ആശുപത്രികളില്ക 
അ ്മിറ്റ്  
ആയവരുസട 
എണ്ണം 

തിരുവനന്തപുരം 327 320 7 1 
സകാല്ലം 300 300 0 0 
പത്തനംതിട്ട 92 92 0 0 
ഇടുകി 42 42 0 0 
ദ്ദകാട്ടയം 113 113 0 0 
ആ പ്പഴ 253 251 2 0 
എറണാകുളം 380 379 1 1 
തൃശൂര് 301 294 7 2 
പാ കാട്  162 160 2 0 
മ പ്പറം 418 410 8 0 
ദ്ദകാഴിദ്ദകാട് 389 386 3 2 
വയനാട് 70 70 0 0 
കണ്ണൂര് 307 305 2 0 
കാെര്ദ്ദഗാ ്  98 96 2 0 
ആസക 3252 3218 34 6 

 


