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പ ൊതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള അറിയിപ്പ്  

തീയതി: 27/03/2020 

199 ല ൊക രൊജയങ്ങളിൽ ലകൊവിഡ്-19 ലരൊഗം  ടർന്നു ിടിുന്നതിനൊൽ ല ൊകൊലരൊഗയ 
സംഘടന ലകൊവിഡ്-19 ലരൊഗപെ മഹൊമൊരിയൊയി പ്രഖ്യൊ ിച്ചിരിുന്നു.ലകരള 
സർകൊർ, 20.03.2020ന് ലകൊവിഡ്-19 സംസ്ഥൊന ദുരന്തമൊയി പുനഃപ്രഖ്യൊ നം 
നടത്തുകയുണ്ടൊയി. ഈ സൊഹചരയെിൽ ലരൊഗബൊധപെതിപരജൊഗ്രതയും നിരീക്ഷണവം 
ശക്തിപപ്പടുെി.   

 

വീട്/ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

1897 പ   കർച്ചവയൊധി ലരൊഗ നിയമെിപ  (ലകന്ദ്ര നിയമം3)2, 3, 4 വകുപ്പുകള്ക്ക നൽകിയിട്ടുള്ള 
അധികൊരങ്ങള്ക്കവിനിലയൊഗിച്ച് ലകൊവിഡ് 19- പെ വയൊ ന നിയന്ത്രണെിനം 
നിർലേശങ്ങള്ക്കകർശനമൊയി  ൊ ിുന്നതിനം ലകരള സർകൊർ 21-3-2020നലകരള 
 കർച്ചവയൊധികള്ക്ക, ലകൊവിഡ് -19 നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്ക , 2020ചട്ടങ്ങള്ക്ക പുറപപ്പടുവിച്ചിരിുന്നു.. 

COVID-19 ബൊധിത രൊജയങ്ങളിൽ നിന്നും യൊത്രൊ ചരിത്രമുള്ളവർ അപെങ്കിൽ അെരം 
യൊത്രകൊരുമൊയി സമ്പർകം പു ർത്തുന്ന വയക്തികള്ക്ക, വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണെിൽ തുടരൊന് 
അഭ്യർത്ഥിുന്നു. ആ ിംഗനം അപെങ്കിൽ ഹസ്തദൊനം ല ൊപ  സ്പർശിച്ചു പകൊണ്ടുള്ള സൊമൂഹിക 
ആശംസകള്ക്ക ഒഴിവൊുക. നിങ്ങളുപട മുഖ്ം, മൂക്, കണ്ണുകള്ക്ക എന്നിവ സ്പർശിുന്നത് ഒഴിവൊുക. 
തുമ്മുലമ്പൊഴം, ചുമയ്ക്കുലമ്പൊഴം വൊയും, മൂും തൂവൊ  പകൊണ്ട് മൂലടണ്ടതും, ഇടെിപട കകകള്ക്ക ലസൊപ്പും, 
പവളളവം ഉ ലയൊഗിച്ച് കഴലകണ്ടതുമൊണ്. ലകൊവിഡ്-19 ലരൊഗ ക്ഷണങ്ങള്ക്ക ഉള്ളവരും  അവപര 
 രിചരിുകയും പചയ്യുന്ന ആളുകള്ക്ക മൊത്രലമ മൊസ്ക് ധരിലകണ്ടതുള്ളു. മൊസ്ക് ഉ ലയൊഗിുന്നവർ 
അത് ഉ ലയൊഗിലകണ്ട മൊർഗങ്ങള്ക്കമനസ്സി ൊകി ഉ ലയൊഗിലകണ്ടതും, 
ഉ ലയൊഗലശഷംമൊസ്കുകള്ക്ക ശൊസ്ത്രീയമൊയി തപന്ന സംസ്കരിലകണ്ടതുമൊണ്. പ ൊതുജനങ്ങള്ക്ക N-95 
മൊസ്കുകള്ക്ക ഉ ലയൊഗിലകണ്ടതിെ 

• ആലരൊഗയവകുപ്പിപെ പവബ് കസറ്റിൽ ലഷൊപ്പിംഗ്  മൊളുകള്ക്ക,ബൂട്ടി  ൊർളറുകള്ക്ക ബൊർബർ 
ലഷൊപ്പുകള്ക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽജീവനകൊർ  ൊ ിലകണ്ട മൊർഗനിർലദശങ്ങള്ക്ക 
പുതിയതൊയിനൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

• ആലരൊഗയ വകുപ്പ് ജീവനകൊർും മറ്റ് ഇതര വകുപ്പ് ജീവനകൊർും, പ ൊതുജനങ്ങള്ക്കും  
ലവണ്ട  രിശീ ന സഹൊയികള്ക്ക, ആലരൊഗയ അവലബൊധന സലേശങ്ങള്ക്ക വിഡിലയൊ 
രൂ െിൽ തയ്യൊറൊകി “ലകരള പഹൽെ്  ഓണ്ക ന് പെയിനിംഗ് ” എന്ന 
ആലരൊഗയവകുപ്പിപെ യുടുബ് ചൊന ിൽ ഉള്ക്കപപ്പടുെിയിട്ടുണ്ട്.  

https://www.youtube.com/c/keralahealthonlinetraining 

മൊർഗ്ഗനിർലേശങ്ങള്ക്ക 
പകൊവിഡ് 19 ഇടകൊ  ചികിത്സൊ മൊർഗ്ഗനിർലേശങ്ങള്ക്ക, വൊക്സിലനഷനൊയുള്ള 
മൊർഗ്ഗനിർലേശങ്ങള്ക്ക, ഗർഭ്ിണികള്ക്കും ല ബർ റം ചികിത്സുമുള്ള മൊർഗ്ഗനിർലേശങ്ങള്ക്ക, 
 ക്ഷണങ്ങളിെൊെ ദവിതീയ സമ്പർകം പു ർെിയ ആലരൊഗയ പ്രവർെകരുപട നിരീക്ഷണ 
മൊർഗനിർലദശങ്ങള്ക്ക എന്നിവ പുതിയതൊയി പുറെിറകി.  
 

http://www.dhs.kerala.gov.in/
mailto:controlroomdhskerala@gmail.com
https://www.youtube.com/c/keralahealthonlinetraining


 

ലകൊള്ക്ക പസെർ നമ്പർ:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
ദിശ: 0471-2552056, 1056 

• സംസ്ഥൊനപെ വിവിധ ജിെകളി ൊയി 110299 ല ർ നിരീക്ഷണെി ൊണ്  

• ഇവരിൽ109683 ല ർ വീടുകളിലം, 616ല ർ ആശു ത്രികളിലം നിരീക്ഷണെി ൊണ്. 

സൊമ്പിള്ക്ക  രിലശൊധന 

• ലരൊഗ ക്ഷണങ്ങള്ക്ക ഉള്ള 5679 വയക്തികളുപട സൊമ്പിള്ക്ക  രിലശൊധനെ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• ഇതിൽ 4448 സൊമ്പിളുകളുപട  രിലശൊധനൊ ഫ ം പനഗറ്റിവ് ആണ്. 

 രിലശൊധനൊ ഫ ം 

• ലകരളെിൽ ഇന്നപ  വപര ലരൊഗബൊധ സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയി ൊയിരുന്നവരുപട 
എണ്ണം 125  ആയിരുന്നു. 

• ഇന്ന് ലകരളെിൽ 39 ല ർക്  ലരൊഗം സ്ഥിരികരിച്ചു. കൊസറലഗൊഡ് ജിെയിൽ 
നിന്നുള്ള 34 ല ർും,  കണ്ണൂർ ജിെയിൽ നിന്നുള്ള  2 ല ർും, തൃശ്ശൂർ, ലകൊഴിലകൊട്, 
പകൊെം  എന്നി ജിെകളിൽ നിന്നും ഓലരൊരുെർും ആണ് ലരൊഗം സ്ഥിരികരിച്ചത്. 

• അങ്ങപന ഇന്ന് 164  ല ർ ചികിത്സയി ൊണ്. 

അനബന്ധ പ്രവർെനങ്ങള്ക്ക 

• നിരീക്ഷണെിലള്ള വയക്തികളുപട വർധിചു വരുന്ന എണ്ണം കണകൊകി കൂടുതൽ 
ലകൊവിഡ് പകയർ പസെറുകള്ക്ക ആരംഭ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലകരളെിൽ തൊമസം അെൊെ 
ടൂറിസ്റ്റുകള്ക്ക, മറ്റു യൊത്രകൊർ എന്നിവരുപട ഐലസൊപ ഷന്  ഉലദശിച്ചു ആണ് ഈ 
ലകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക. ഇതിൽ മറ്റു സംസ്ഥൊനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവപര കൂടി 
തൊമസിപ്പിുന്നതൊയിരിും.  

• പകൊലറൊണൊ കവറസ്  ലരൊഗബൊധ സംശയിുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്കക് മൊനസിക 
 ിന്തുണ പ്രദൊനം പചയ്യുന്നതിന് ലവണ്ടി സംസ്ഥൊനപെൊട്ടൊപക 679 അംഗങ്ങപള 
വിവിധ ജിെകളി ൊയി വിനയസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 56243 പട ിലഫൊണിക് കൗണ്സി ിംഗ് 
ലസവനങ്ങള്ക്ക ഇത് വപര  ഭ്യമൊകി. 

• ആലരൊഗയ പ്രവർെകർ, ആലരൊഗയലസന, സന്നധ പ്രവർെകർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന 
സ്കവൊഡുകള്ക്ക രൂ ീകരിച്ച് ഗൃഹ സേർശനം നടെി നിരീക്ഷണെിലള്ള 
വയക്തികളുമൊയി ശക്തമൊയ ആശയവിനിമയം ഉറപ്പൊുന്നതൊണ്.  

• സംസ്ഥൊന ത െിലം എെൊ ജിെകളിലം അവശയ മൊനവവിഭ്വലശഷി ഉറപ്പു 
വരുെൊനൊയുള്ള ടീമുകപള വിനയസിച്ചു.  

• എെൊ ജിെകളില യും തിരപെടുകപപ്പട്ട ആശു ത്രികളിൽ മതിയൊയ ഭ്ൗതിക 
സൊഹചരയങ്ങളും പ്രലതയക ചികിത്സൊ സൗകരയങ്ങളും ഉറപ്പു വരുെിയിട്ടുണ്ട്. 

• ലകൊവിഡ്-19പനതിരൊയ ല ൊരൊട്ടെിൽ ആലരൊഗയവകുപ്പുമൊയി കകലകൊർകൊന് 
ആലരൊഗയപ്രവർെകപര ഞങ്ങള്ക്ക ക്ഷണിുന്നു.ആശു ത്രികള്ക്ക, വീടുകള്ക്ക, 
വിമൊനെൊവളങ്ങള്ക്ക, തുറമുഖ്ങ്ങള്ക്ക, പറയിൽലവ ലേഷനകള്ക്ക, ബസ് ലേഷനകള്ക്ക 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ സന്നധ ലസവനം നടത്തുന്നതിന് തൊപഴ നൽകിയിരിുന്ന  ിങ്ക് 
ഉ ലയൊഗിച്ച് നിങ്ങള്ക്കും ലചരൊം. തൊൽപ്പരയമുള്ള ആലരൊഗയ പ്രവർെകർക് ഈ 
ലഫൊമിൽ വിശദൊംശങ്ങള്ക്ക പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പികൊം. ആലരൊഗയകുടുംബലക്ഷമ വകുപ്പ്ഉടന് 
തപന്ന നിങ്ങപള ബന്ധപപ്പടുന്നതൊയിരിും. 

വരൂ, ഞങ്ങലളൊപടൊപ്പം അണി ലചരൂ 
 

https://forms.gle/3FtcS7ovp1YGG9539 

 
അനബന്ധം-1: ജിെകളിൽ നിരീക്ഷണെിൽ ഉള്ളവരുപട വിവരങ്ങള്ക്ക 

https://forms.gle/3FtcS7ovp1YGG9539


 

ലകൊള്ക്ക പസെർ നമ്പർ:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
ദിശ: 0471-2552056, 1056 

ജിെ 
ആപക 

നിരീക്ഷണെിലള്ള 
ആളുകളുപട എണ്ണം 

വീടുകളിൽ 
നിരീക്ഷണെിലള്ള 
ആളുകളുപട എണ്ണം 

ആശു ത്രികളിൽ 
നിരീക്ഷണെിലള്ള 
ആളുകളുപട എണ്ണം 

ഇന്ന് അഡ്മിറ്റ്  
പചയ്യപപ്പട്ടവരുപട 

എണ്ണം 

തിരുവനന്തപുരം 11024 10923 101 13 

പകൊെം 17021 17008 13 7 

 െനംതിട്ട 6975 6951 24 8 

ഇടുകി 1538 1533 5 2 

ലകൊട്ടയം 3207 3200 7 0 

ആ പ്പുഴ 5620 5600 20 4 

എറണൊകുളം 3919 3884 35 10 

തൃശൂർ 13455 13408 47 6 

 ൊ കൊട്  5366 5324 42 16 

മ പ്പുറം 11346 11256 90 24 

ലകൊഴിലകൊട് 10474 10437 37 4 

വയനൊട് 4269 4264 5 1 

കണ്ണൂർ 10128 10041 87 14 

കൊസർലഗൊഡ്  5957 5854 103 3 

ആപക 110299 109683 616 112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അനബന്ധം-1: ലരൊഗബൊധ സ്ഥിരീകരിചിട്ടുള്ളവരുപട ക്രമം 



 

ലകൊള്ക്ക പസെർ നമ്പർ:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
ദിശ: 0471-2552056, 1056 

 
തീയതി 

ലരൊഗബൊധ 
സ്ഥിരീകരിച്ച 
വയക്തികളുപട 
എണ്ണം 

ജിെ നി വിപ  
അവസ്ഥ  രൊമർശം 

 
3 

തൃശൂർ 
ആ പ്പുഴ 
കൊസറലഗൊഡ് 

പനഗറ്റീവ് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

9.03.2020 5 
4  െനംതിട്ട ല ൊസിറ്റീവ് 

ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

1  െനംതിട്ട പനഗറ്റീവ് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

9.03.2020 1 ഏറണൊകുളം ല ൊസിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

10.03.2020 8 
 െനംതിട്ട – 4 

ല ൊസിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം ലകൊട്ടയം – 2 

ഏറണൊകുളം -2 

12.03.2020 2 കണ്ണൂർ -1 
 തൃശൂർ -1 

പനഗറ്റീവ് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

13.03.2020 3 
തിരുവനന്തപുരം -1 പനഗറ്റീവ് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

തിരുവനന്തപുരം -3 ല ൊസിറ്റീവ് 
ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

15.03.2020 2 തിരുവനന്തപുരം -1 
ഇടുകി – 1 

ല ൊസിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

16.03.2020 3 
മ പ്പുറം-2 
കൊസറലഗൊഡ്-1 ല ൊസിറ്റീവ് 

ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

19.03.2020 1 കൊസറലഗൊഡ്-1 ല ൊസിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

 
20.03.2020 12 ഏറണൊകുളം-6 

കൊസറലഗൊഡ്-6 ല ൊസിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം  

 
21.03.2020 12 

ഏറണൊകുളം-3 
കണ്ണൂർ -3 
കൊസറലഗൊഡ്-6 

ല ൊസിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

 
 

22.03.2020 
15 

ഏറണൊകുളം-2 
മ പ്പുറം-2 
ലകൊഴിലകൊട്-2 
കണ്ണൂർ -4 
കൊസറലഗൊഡ്-5 

ല ൊസിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

23.03.2020 28 

 െനംതിട്ട-1 
തൃശൂർ -1 
ഏറണൊകുളം-2 
കണ്ണൂർ -5 
കൊസറലഗൊഡ്-19 

ല ൊസിറ്റീവ് 
ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

24.03.2020 14 

തിരുവനന്തപുരം-1 
ആ പ്പുഴ-1 
ലകൊട്ടയം-1 
എറണൊകുളം-1 
 ൊ കൊട് -1 
മ പ്പുറം-1 
ലകൊഴിലകൊട്-2 
കൊസറലഗൊഡ്-6 

ല ൊസിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

25.03.2020 9 

ലകൊഴിലകൊട്-1 
 ൊ കൊട് -2 
എറണൊകുളം-3 
 െനംതിട്ട- 2 
ഇടുകി- 1 

ല ൊസിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 



 

ലകൊള്ക്ക പസെർ നമ്പർ:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
ദിശ: 0471-2552056, 1056 

 
തീയതി 

ലരൊഗബൊധ 
സ്ഥിരീകരിച്ച 
വയക്തികളുപട 
എണ്ണം 

ജിെ നി വിപ  
അവസ്ഥ  രൊമർശം 

26.03.2020 19 

കണ്ണൂർ - 9 
കൊസറലഗൊഡ്-3 
മ പ്പുറം -3  
ഇടുകി- 1 
തൃശൂർ -2 
വയനൊട്-1 
 

ല ൊസിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

27.03.2020 39 

കൊസറലഗൊഡ്-34 
കണ്ണൂർ - 2 
തൃശൂർ -1 
ലകൊഴിലകൊട്-1 
പകൊെം -1 

ല ൊസിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

 
• ഇതുവപര 176 ലരൊഗികളി ൊണ് ലരൊഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.  
• ഇതിൽ 164 ല ർ ചികിത്സയി ൊണ്.  

 
ആശു ത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ്  പചയ്തിരിുന്നവരുപട ജിെതിരിച്ചുള്ളകണക് 

ജിെ ജിെയിൽ ചികിത്സയിലള്ളവരുപട എണ്ണം മറ്റ് ജിെകൊർ 

തിരുവനന്തപുരം 5 1മ പ്പുറം 

 െനംതിട്ട 9 - 

ആ പ്പുഴ 1 - 

ലകൊട്ടയം 5 2  െനംതിട്ട 

ഏറണൊകുളം 15 4 വിലദശികള്ക്ക, 2  കണ്ണൂർ, 1മ പ്പുറം 

തൃശൂർ 4 - 

 ൊ കൊട്   3 - 

മ പ്പുറം 7 - 

ലകൊഴിലകൊട് 9 1 കണ്ണൂർ, 2 കൊസർലഗൊഡ്  

കണ്ണൂർ 26 3 കൊസർലഗൊഡ് 

കൊസറലഗൊഡ് 76 - 

ഇടുകി 2 - 

വയനൊട് 1  

പകൊെം 1  

ആപക 164  

 


