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പഩൊതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള അറിയിര്മ് ് 

1897യപറയഩകർച്ചഴയൊധ്യരയൊഗയന്മഭതൄ്പറയ (രകന്ദ്രയന്മഭം3)2, 3, 4യഴകുപ്പുകള്ക്കയനൽക്മ്ട്ടുള്ള അറിയ
ിധ്കൊയങ്ങള്ക്കഴ്ന്രമൊഗ്ച്ച്യ രകൊഴ്ഡ്യ 19-യ പെയ ഴയൊഩനയ ന്മന്ത്രണതൄ്നംയ
ന്ർരേവങ്ങള്ക്കകർവനഭൊമ്യ ഩൊറ്ുന്നത്നംയ രകയലയ ഷർക്കൊർയ 21-3-2020നരകയലയ
ഩകർച്ചഴയൊധ്കള്ക്ക, രകൊഴ്ഡ്യ-19 ന്മന്ത്രണങ്ങള്ക്ക , 2020ചട്ടങ്ങള്ക്കയപുരപ ടുഴ്ച്ച്യ്ുന്നു.. 

COVID-19യ ഫൊധ്തയ യൊജയങ്ങല്ൽയ ന്ന്നുംയ മൊത്രൊയ ചയ്ത്രമുള്ള അറിഴർയ ിപെങ്ക്ൽയ ിതൄയംയ
മൊത്രക്കൊരുഭൊമ്യ ഷമ്പർക്കംയ പുറർതന്നയ ഴയക്ത്കള്ക്ക, ഴീടുകല്ൽയ ന്യീക്ഷണതൄ്ൽയ തുടയൊന്യ
ിബയർത്ഥ്ുന്നു.യആറ്ംഗനംയിപെങ്ക്ൽയസസ്തദൊനംയ രഩൊപറയസ്പർവ്ച്ചുയ പകൊണ്ടുള്ള അറിയഷൊമൂസ്കയ
ആവംഷകള്ക്കയള്ഴൊുക.യന്ങ്ങളുപടയമുഖം, മൂക്ക്, കണ്ണുകള്ക്കയഎന്ന്ഴയസ്പർവ്ുന്നത്യള്ഴൊുക.യ
തുമ്മുരമ്പൊഴം, ചുഭയ്ക്കുരമ്പൊഴംയഴൊയം, മൂുംയതൂഴൊറയപകൊണ്ട്യമൂരടണ്ടതും, ഇടയ്ക്ക്പടയകകകള്ക്കയരഷൊപ്പും, 
പഴലലവംയഉഩരമൊഗ്ച്ച്യകഴരകണ്ടതുഭൊണ്.യരകൊഴ്ഡ്-19യരയൊഗറക്ഷണങ്ങള്ക്കയഉള്ള അറിഴരുംയയിഴപയയ
ഩയ്ചയ്ുകയംയപചയ്യുന്നയആളുകള്ക്കയഭൊത്രരഭയഭൊസ്ക്യധയ്രക്കണ്ടതുള്ളു.യഭൊസ്ക്യഉഩരമൊഗ്ുന്നഴർയ
ിത്യ ഉഩരമൊഗ്രക്കണ്ടയ ഭൊർഗങ്ങള്ക്കഭ നസ്സ്റൊക്ക്യ ഉഩരമൊഗ്രക്കണ്ടതും, ഉഩരമൊഗരവശം 
ഭൊസ്കുകള്ക്കയ വൊസ്ത്രീമഭൊമ്യ തപന്നയ ഷംസ്കയ്രക്കണ്ടതുഭൊണ്.യ പഩൊതുജനങ്ങള്ക്ക N-95യ ഭൊസ്കുകള്ക്കയ
ഉഩരമൊഗ്രക്കണ്ടത്െ 

 ആരയൊഗയയഴകു ്യജീഴനക്കൊർുംയഭഇതര്യഇതയയഴകു ്യജീഴനക്കൊർും,യപഩൊതുജനങ്ങള്ക്കുംയയ
രഴണ്ടയഩയ്വീറനയഷസൊമ്കള്ക്ക,യആരയൊഗയയിഴരഫൊധനയഷരേവങ്ങള്ക്കയഴ്ഡ്രമൊയ
രൂഩതൄ്ൽയതയ്യൊരൊക്ക്യ“രകയലയപസൽതൄ്യഒണ്കറന്യപെമ്ന്ംഗ്” എന്നയ
ആരയൊഗയഴകു ്പെയയടുഫ്യചൊനറ്ൽയഉള്ക്കപ ടുതൄ്മ്ട്ടുണ്ട്.  

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

ഭൊർഗ്ഗന്ർരേവങ്ങള്ക്ക 

COVID -19, COVID ആശുഩത്ര്കല്പറയ ഭൊനഴയ ഴ്ബഴയ രവശ്യ കകകൊയയംയ പചയ്യുന്നത്നള്ള അറിയ
ഭൊർഗ്ഗന്ർരേവം, 12.03.20യ ന്യ പ്രഷ്ദ്ധീകയ്ച്ചയ ന്റഴ്പറയ ര്സ്ക്യ ിഷപെെ്യ ഗ്ര്ഡ്പനയ
ിട്സ്ഥൊനഭൊക്ക്യ COVID-19യ നള്ള അറിയ പടസ്റ്്ംഗ്, ന്യീക്ഷണം, ആശുഩത്ര്യ ിഡ്ഭ്ശന്,യ
ഡ്ഷ്ചൊർജ്യ എന്ന്ഴയ്ക്കുള്ള അറിയ പുതുക്ക്മയ ഭൊർഗ്ഗന്ർരേവങ്ങള്ക്കുള്ള അറിയിനഫന്ധം, ആശുഩത്ര്കപലയ
COVID  ആശുഩത്ര്കള്ക്കരറക്ക്യഭൊറ്റുന്നത്നള്ള അറിയരപരന്ഷ്യകഗഡ്യരകൊഴ്ഡ്യപകമർയപഷെര്ൽയ
രയൊഗ്കപലയ ിഡ്ഭ്ഇതര്യ പചയ്യുന്നത്നള്ള അറിയ ഭൊർഗ്ഗന്ർരേവങ്ങള്ക്ക, രകൊഴ്ഡ്പസ്റ്്യ കറന്യ ച്ക്ത്സയ
രകന്ദ്രങ്ങല്ൽയ രയൊഗ്പമയ ിഡ്ഭ്ഇതര്യ പചയ്യുന്നത്നള്ള അറിയ ഭൊർഗ്ഗന്ർരേവം,യ ദന്തഷംയക്ഷണയ
ക്രഭീകയണങ്ങല്ൽയ ഷവീകയ്രക്കണ്ടയ ിണുഫൊധയ ന്മന്ത്രണയ മുന്കരുതരൃകള്ക്കുള്ള അറിയ
ഭൊർഗ്ഗന്ർരേവം, ഩ്ഩ്ഇയപടയ ഉഩരമൊഗപതൄുര്ച്ചുള്ള അറിയ ഭൊർഗ്ഗന്ർരേവങ്ങള്ക്ക, രകൊഴ്ഡ്യ -19യ
രയൊഗന്ർണമതൄ്നംയ ന്യീക്ഷണതൄ്നഭൊമ്യ രൊഩ്ഡ്യ ഡമരനൊസ്റ്്ക്യ ക്റ്റുകള്ക്കയ
ഉഩരമൊഗ്ുന്നത്നള്ള അറിയ ഭൊർഗ്ഗന്ർരേവങ്ങള്ക്ക, രഷ്ഡെ്ഷ്യ യ ിരഷൊഷ്രമശപെയ
ഭൊർഗ്ഗന്ർരേവങ്ങള്ക്ക,യപകൊഴ്ഡ്യ19യഇടക്കൊറയച്ക്ത്സൊയഭൊർഗ്ഗന്ർരേവങ്ങള്ക്ക, ഴൊക്സ്രനശനൊയള്ള അറിയ
ഭൊർഗ്ഗന്ർരേവങ്ങള്ക്ക, ഗർബ്ണ്കള്ക്കയ യ രറഫർയ റംയ ച്ക്ത്സുമുള്ള അറിയ ഭൊർഗ്ഗന്ർരേവങ്ങള്ക്ക, 
റക്ഷണങ്ങല്െൊതൄയ ദവ്തീമയ ഷമ്പർക്കംയ പുറർതൄ്മയ ആരയൊഗയയ പ്രഴർതൄകരുപടയ ന്യീക്ഷണയ
ഭൊർഗ്ഗന്ർരേവങ്ങള്ക്ക, എന്ന്ഴയ പുത്മതൊമ്യ പുരതൄ്രക്ക്യ ഇഴയ ആരയൊഗയഴകു ്പെയ
പഴഫ്യകഷഇതര്ൽയറബയഭൊണ്യ.യ 

 



രകൊള്ക്കയയപഷെർയയനമ്പർയ:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
ദ്വ:യ0471-2552056, 1056 

തീമത്:യ05/04/2020 

207യ രറൊകയ യൊജയങ്ങല്ൽയ രകൊഴ്ഡ്-19യ രയൊഗംയ ഩടർന്നു ഩ്ട്ുന്നത്നൊൽയ രറൊകൊരയൊഗയയ
ഷംഘടനയ രകൊഴ്ഡ്-19യ രയൊഗപതൄയ ഭസൊഭൊയ്മൊമ്യ പ്രഖയൊഩ്ച്ച്രുന്നു.യ രകയലയ ഷർക്കൊർയ,യ
20.03.2020ന്യ രകൊഴ്ഡ്-19യ ഷംസ്ഥൊനയ ദുയന്തഭൊമ്യ പുനഃപ്രഖയൊഩനംയ നടതകയണ്ടൊമ്.യ ഈയ
ഷൊസചയയതൄ്ൽയരയൊഗഫൊധപയ്ക്കത്പയയജൊഗ്രതയംയന്യീക്ഷണവംയവക്ത്പ ടുതൄ്.യയ 

ഴീട്/ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണം 

 ഷംസ്ഥൊനപതൄയഴ്ഴ്ധയജ്െകല്റൊമ്യ158617  രഩർയന്യീക്ഷണതൄ്റൊണ്യ 

 ഇഴയ്ൽയ 157841 രഩർയഴീടുകല്രൃം, 776 രഩർയആശുഩത്ര്കല്രൃംയന്യീക്ഷണതൄ്റൊണ്. 

ഷൊമ്പ്ള്ക്കയയഩയ്രവൊധന 

 രയൊഗറക്ഷണങ്ങള്ക്കയയഉള്ള അറി 10221 ഴയക്ത്കളുപടയഷൊമ്പ്ള്ക്കയയഩയ്രവൊധനയ്ക്ക്യിമച്ച്ട്ടുണ്ട്. 

 ഇത്ൽയ 9300 ഷൊമ്പ്ളുകളുപടയഩയ്രവൊധനൊയപറംയപനഗഇതര്ഴ്യആണ്. 

ഩയ്രവൊധനൊയപറം 

 രകയലതൄ്ൽയഇന്നപറയ ഴപയയ രയൊഗഫൊധയസ്ഥ്യ്കയ്ച് ച്ക്ത്സമ്റൊമ്രുന്നഴരുപടയഎണ്ണംയ
254യയആമ്രുന്നു. 

 ഇന്ന്യരകയലതൄ്ൽയയ8യരഩർക്ക്യയരയൊഗംയസ്ഥ്യ്കയ്ച്ചു.രകൊള്രക്കൊട്യജ്െമ്ൽയയന്ന്നുംയ5യരഩർും,യയ
ഩതൄനംത്ട്ട,യകണ്ണൂർയ,യകൊഷരരഗൊഡ്യ യജ്െകല്ൽയയന്ന്നുംയഒരയൊരുതൄർക്ക്യ യഴീതവംയ യആണ്യ
രയൊഗംയസ്ഥ്യ്കയ്ച്ചത്. 

 ഇന്ന്യ രകയലതൄ്ൽയയ 6യ രഩരുപടയ ഩയ്രവൊധനൊപറംയ പനഗഇതരീഴ്യആമ്ട്ടുണ്ട്.യ കണ്ണൂർയയ ജ്െമ്ൽയയ
ന്ന്നുംയ 4 രഩരുപടയംയത്രുഴനന്തപുയം (ഭറപ്പുരംയഷവരദവ്)  രകൊള്രക്കൊട്യ ജ്െകല്ൽയയന്ന്നുംയയ
ഒരയൊരുതൄരുരടയംയഩയ്രവൊധനൊപറംയആണ്യയപനഗഇതരീഴ്യആമതു. 

 ഇന്ന്യ256യരഩർയയച്ക്ത്സമ്റൊണ്. 

ിനഫന്ധയപ്രഴർതൄനങ്ങള്ക്ക 

 ന്യീക്ഷണതൄ്രൃള്ള അറിയഴയക്ത്കളുപടയഴർദ്ധ്ചുയഴരുന്നയഎണ്ണംയകണക്കൊക്ക്യതലടുതൽയയരകൊഴ്ഡ്യ
പകമർയയ പഷെറുകള്ക്കയയ ആയംബ്ച്ച്ട്ടുണ്ട്.യ രകയലതൄ്ൽയയ തൊഭഷംയ ിെൊതൄയ ടൂര്സ്റ്റുകള്ക്ക,യ ഭറ്റുയ
മൊത്രക്കൊർയയഎന്ന്ഴരുപടയഐരഷൊപറശന്യയ യ ഉരദവ്ച്ചുയആണ്യഈയരകന്ദ്രങ്ങള്ക്കയ.യഇത്ൽയയ ഭറ്റുയ
ഷംസ്ഥൊനങ്ങല്ൽയയന്ന്ന്യഴരുന്നഴപയയതലട്യതൊഭഷ് ്ുന്നതൊമ്യ്ും.യ 

 ഭൊനഷ്ക-ഷൊമൂസ്കയ ഩ്ന്തുണയ നൽകുന്നത്നൊമ്യ 1015യ ഭൊനഷ്കൊരയൊഗയയ പ്രഴർതൄകർയയ
ജ്െൊയ ിട്സ്ഥൊനതൄ്ൽയയ എെൊയ ജ്െകല്രൃംയ പ്രഴർതൄ്ുന്നു, ഇഴർയയ ന്യീക്ഷണതൄ്രൃള്ള അറിയ
162515യ ഴയക്ത്കള്ക്കക്ക്യ പടറ്കസണ്ഷ്റ്ങ്ങ്യ രഷഴനങ്ങള്ക്കയയ നൽക്മ്ട്ടുണ്ട്.യ തലടൊപതയ
ഭരനൊരയൊഗയ ച്ക്ത്സമ്ൽയയ ഇയ്ുന്നഴർയ,യ ബ്ന്നരവശ്യ കുട്ട്കള്ക്കയ യ ിത്ഥ്യ പതൊള്റൊല്കള്ക്കയ
എന്ന്ഴർുംയ കഷരക്കൊരഷൊശയൽയ ഷര ൊർട്ട്യ രകൊളുകള്ക്കയ നൽകുന്നു.യ പകൊരരൊണയ
രയൊഗന്മന്ത്രണയ പ്രഴർതൄനങ്ങല്ൽയ പ്രഴർതൄ്ുന്നഴരുപടയ ഭൊനഷ്കയ ഷമ്മർേംയ
റഘൂകയ്ുന്നത്നംയ പടറ്കസണ്ഷ്റ്ങ്ങ്യ നൽകുന്നു.യ ഇത്നയ പുരരഭയ കമ്മിണ്ഇതര്യ
ഡീിഡ്ക്ഷപെയഏരകൊഩനവംയനടതന്നു. 

 ആരയൊഗയയ പ്രഴർതൄകർയ,യ ആരയൊഗയരഷന,യ ഷന്നദ്ധയ പ്രഴർതൄകർയയ എന്ന്ഴയടങ്ങുന്നയ
സ്കവൊഡുകള്ക്കയയ രൂഩീകയ്ച്ച്യ ഗൃസയ ഷേർവനംയ നടതൄ്യ ന്യീക്ഷണതൄ്രൃള്ള അറിയ ഴയക്ത്കളുഭൊമ്യ
വക്തഭൊമയആവമഴ്ന്ഭമംയഉര ൊുന്നതൊണ്.യ 

 ഷംസ്ഥൊനയതറതൄ്രൃംയഎെൊയജ്െകല്രൃംയിഴവയയഭൊനഴഴ്ബഴരവശ്യഉരപ്പുയഴരുതൄൊനൊയള്ള അറിയ
ടീമുകപലയഴ്നയഷ്ച്ചു.യ 

 എെൊയ ജ്െകല്രറയംയ ത്യപെടുക്കപ ട്ടയ ആശുഩത്ര്കല്ൽയയ ഭത്മൊമയ ബസത്കയ
ഷൊസചയയങ്ങളുംയപ്രരതയകയച്ക്ത്സൊയഷസകയയങ്ങളുംയഉരപ്പുയഴരുതൄ്മ്ട്ടുണ്ട്. 



രകൊള്ക്കയയപഷെർയയനമ്പർയ:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
ദ്വ:യ0471-2552056, 1056 

 രകൊഴ്ഡ്-19യ നഭൊമ്യഫന്ധപ ട്ട്യ ജനങ്ങള്ക്കക്ക്യആധ്കൊയ്കയ ഴ്ഴയങ്ങള്ക്ക നൽകുന്നത്നം യ
കൃതയഭൊമയ രഫൊധഴത്കയണംയ നടതന്നത്നഭൊമ്യ യ ഴൊട്ട്ഷൊ ്ൽയ പ്രഴർതൄ്ുന്നയ
ഷംരഴദനൊത്മകയചൊഇതര്യരഫൊട്ട്യആരയൊഗയയഭന്ത്ര്യപക.പകയകവറജയടീച്ചർയയപുരതൄ്രക്ക്. 

 9072220183എന്നയനമ്പര്റൊണ്യചൊഇതര്യരഫൊട്ട്യപ്രഴർതൄ്ുന്നത്.യചൊഇതര്യരഫൊട്ട്യഴള്യരകൊഴ്ഡ്-
19 പനുര്ച്ചുള്ള അറിയ ിധ്കൊയ്കയ ഴ്ഴയങ്ങള്ക്കയ ിര്രമണ്ടഴർയ 9072220183യ എന്നയ നമ്പർയ
പഭൊകഫറ്ൽയ രഷഴ്യ പചയ്യുകയംയ തുടർന്ന്യആയ നമ്പര്രറക്ക്യ ഴൊട്ട്യ ഷൊ ്രൄപടയ രുയ സൊമ്യ
ിമുകയംയ പചയ്യുക.യ ഴ്വദയ ഴ്ഴയങ്ങള്ക്കക്കൊമ്യ ആരയൊഗയയ ഴകു ്യ പഴഫ്കഷഇതര്യ
ഷേർവ്ുക. http://dhs.kerala.gov.in/ 

 രകൊഴ്ഡ്-19യ പനത്യൊമയ രഩൊയൊട്ടതൄ്ൽയ ആരയൊഗയഴകുപ്പുഭൊമ്യ കകരകൊർക്കൊന്യ
ആരയൊഗയപ്രഴർതൄകപയയ ങങ്ങള്ക്കയയ ക്ഷണ്ുന്നു.ആശുഩത്ര്കള്ക്കയ,യ
ഴീടുകള്ക്കയ,ഴ്ഭൊനതൄൊഴലങ്ങള്ക്ക,യ തുരമുഖങ്ങള്ക്ക,യ പരമ്ൽരഴയ രസ്റ്ശനകള്ക്ക, ഫഷ്യ രസ്റ്ശനകള്ക്കയ
എന്ന്ഴ്ടങ്ങല്ൽയയ ഷന്നദ്ധയ രഷഴനംയ നടതന്നത്ന്യ തൊപളയ നൽക്മ്യ്ുന്നയ റ്ങ്ക്യ
ഉഩരമൊഗ്ച്ച്യ ന്ങ്ങള്ക്കുംയ രചയൊം.യ തൊൽ യയമുള്ള അറിയആരയൊഗയയ പ്രഴർതൄകർക്ക്യഈയ രപൊഭ്ൽയ
ഴ്വദൊംവങ്ങള്ക്കയപൂയ് ്ച്ച്യഷഭർ ്ക്കൊം.യആരയൊഗയകുടുംഫരക്ഷഭയഴകു ്ഉടന്യതപന്നയന്ങ്ങപലയ
ഫന്ധപ ടുന്നതൊമ്യ്ും. 

ഴരൂ,യങങ്ങരലൊപടൊ ംയിണ്യരചരൂ 
https://forms.gle/3FtcS7ovp1YGG9539 

ിനഫന്ധം-1:യജ്െകല്ൽയയന്യീക്ഷണതൄ്ൽയയഉള്ള അറിഴരുപടയഴ്ഴയങ്ങള്ക്ക 

ജ്െ 
ആപകയ

ന്യീക്ഷണതൄ്രൃള്ള അറി 
ആളുകളുപടയഎണ്ണം 

ഴീടുകല്ൽയയ
ന്യീക്ഷണതൄ്രൃള്ള അറി 
ആളുകളുപടയഎണ്ണം 

ആശുഩത്ര്കല്ൽയ 
ന്യീക്ഷണതൄ്രൃള്ള അറി 
ആളുകളുപടയഎണ്ണം 

ഇന്ന്യിഡ്ഭ്ഇതര്യയ
പചയ്യപ ട്ടഴരുപടയ

എണ്ണം 

ത്രുഴനന്തപുയം 17748 17646 102 18 

പകൊെം 12670 12661 9 3 

ഩതൄനംത്ട്ട 7697 7683 14 5 

ഇടുക്ക് 3608 3600 8 0 

രകൊട്ടമം 3326 3324 2 0 

ആറപ്പുള 8502 8487 15 8 

എരണൊകുലം 1183 1142 41 9 

തൃശൂർയ 14501 14463 38 6 

ഩൊറക്കൊട്യ 18531 18502 29 6 

ഭറപ്പുരം 16850 16694 156 61 

രകൊള്രക്കൊട് 21934 21899 35 13 

ഴമനൊട് 10906 10898 8 1 

കണ്ണൂർയ 10430 10343 87 15 

കൊഷർരഗൊഡ്യ 10731 10499 232 43 

ആപക 158617 157841 776 188 

 

https://forms.gle/3FtcS7ovp1YGG9539


രകൊള്ക്കയയപഷെർയയനമ്പർയ:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
ദ്വ:യ0471-2552056, 1056 

ിനഫന്ധം-2:യരയൊഗഫൊധയസ്ഥ്യീകയ്ച്ട്ടുള്ള അറിഴരുപടയക്രഭം 

 
തീമത് 

രയൊഗഫൊധയ
സ്ഥ്യീകയ്ച്ച 
ഴയക്ത്കളുപടയ
എണ്ണം 

ജ്െ 
ന്റഴ്പറയ
ിഴസ്ഥ ഩയൊഭർവം 

 
3 

തൃശൂർയ 
ആറപ്പുള 
കൊഷരരഗൊഡ് 

പനഗഇതരീഴ് ഡ്ഷ്ചൊർജ്യപചമ്തു 

9.03.2020 5 ഩതൄനംത്ട്ട പനഗഇതരീഴ്യ ഡ്ഷ്ചൊർജ്യപചമ്തു 

9.03.2020 1 
ഏരണൊകുലം(കണ്ണൂർയയ
ഷവരദവ്) പനഗഇതരീഴ് ഡ്ഷ്ചൊർജ്യപചമ്തു 

10.03.2020 8 

രകൊട്ടമം – 2  
ഩതൄനംത്ട്ട – 3യ
ഏരണൊകുലം -2യ
(കണ്ണൂർയയഷവരദവ്കള്ക്കയ) 

പനഗഇതരീഴ്  

ഩതൄനംത്ട്ട – 1 രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണം 

12.03.2020 2 കണ്ണൂർയ -1 
തൃശൂർയ -1 

പനഗഇതരീഴ് ഡ്ഷ്ചൊർജ്യപചമ്തു 

13.03.2020 3 ത്രുഴനന്തപുയം -3     
(1 ഴ്രദവ്) പനഗഇതരീഴ് ഡ്ഷ്ചൊർജ്യപചമ്തു 

15.03.2020 2 ത്രുഴനന്തപുയം -1 
ഇടുക്ക്യ–യ1(ഴ്രദവ്) 

പനഗഇതരീഴ് ഡ്ഷ്ചൊർജ്യപചമ്തു 

16.03.2020 3 
ഭറപ്പുരം-1 
കൊഷരരഗൊഡ്-1 രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണം 

ഭറപ്പുരം-1 പനഗഇതരീഴ്  

19.03.2020 1 കൊഷരരഗൊഡ്-1 രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണം 

 
20.03.2020 

12 
ഏരണൊകുലം-4 
കൊഷരരഗൊഡ്-6 രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണംയ 

ഏരണൊകുലം-2 പനഗഇതരീഴ് ഡ്ഷ്ചൊർജ്യപചമ്തു 

 
21.03.2020 12 

ഏരണൊകുലം-3 
കൊഷരരഗൊഡ്-5 

രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണം 

കണ്ണൂർയ -3 
കൊഷരരഗൊഡ്-1 പനഗഇതരീഴ് ഡ്ഷ്ചൊർജ്യപചമ്തു 

 
 

22.03.2020 
15 

ഏരണൊകുലം-1യ 
ഭറപ്പുരം-2 
കണ്ണൂർയ -3 
കൊഷരരഗൊഡ്-5 

രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണം 

ഏരണൊകുലം-1യ രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ന്യയൊതനൊമ്യ 
രകൊള്രക്കൊട്-2 
കണ്ണൂർയ-1 

പനഗഇതരീഴ് ഡ്ഷ്ചൊർജ്യപചമ്തു 

23.03.2020 28 

ഩതൄനംത്ട്ട-1 
തൃശൂർയ -1 
ഏരണൊകുലം-2 
കണ്ണൂർയ -3 
കൊഷരരഗൊഡ്-18 

രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണം 

കണ്ണൂർയ -2 
കൊഷരരഗൊഡ്-1 പനഗഇതരീഴ് ഡ്ഷ്ചൊർജ്യപചമ്തു 

24.03.2020 14 

ത്രുഴനന്തപുയം-1 
ആറപ്പുള-1 
എരണൊകുലം-1 
ഩൊറക്കൊട്യ-1 
ഭറപ്പുരം-1 
രകൊള്രക്കൊട്-2 
കൊഷരരഗൊഡ്-6 

രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണം 

രകൊട്ടമം-1 പനഗഇതരീഴ്  



രകൊള്ക്കയയപഷെർയയനമ്പർയ:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
ദ്വ:യ0471-2552056, 1056 

 
തീമത് 

രയൊഗഫൊധയ
സ്ഥ്യീകയ്ച്ച 
ഴയക്ത്കളുപടയ
എണ്ണം 

ജ്െ ന്റഴ്പറയ
ിഴസ്ഥ 

ഩയൊഭർവം 

25.03.2020 9 

രകൊള്രക്കൊട്-1 
ഩൊറക്കൊട്യ-2 
എരണൊകുലം-3 
ഩതൄനംത്ട്ട-യ2 

രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണം 

ഇടുക്ക്-യ1 പനഗഇതരീഴ്  

26.03.2020 19 

കണ്ണൂർയ -6 
കൊഷരരഗൊഡ്-2 
ഭറപ്പുരംയ-2യ 
തൃശൂർയ -2 
ഴമനൊട്-1 

രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണം 

കണ്ണൂർയ -3 
ഇടുക്ക്-യ1 
കൊഷരരഗൊഡ്-1 
ഭറപ്പുരം-1 

പനഗഇതരീഴ് ഡ്ഷ്ചൊർജ്യപചമ്തു 

27.03.2020 39 

കൊഷരരഗൊഡ്-33 
കണ്ണൂർയ -2 
തൃശൂർയ -1 
പകൊെംയ-1 

രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണം 

രകൊള്രക്കൊട്-1 
കൊഷരരഗൊഡ്-1 പനഗഇതരീഴ് ഡ്ഷ്ചൊർജ്യപചമ്തു 

28.03.2020 6 

ത്രുഴനന്തപുയം-1യ 
പകൊെം-1 
ഩൊറക്കൊട്യ-1യ 
കൊഷരരഗൊഡ്-1 
ഭറപ്പുരംയ-1 

രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണം 

ത്രുഴനന്തപുയം-1 പനഗഇതരീഴ് ഡ്ഷ്ചൊർജ്യപചമ്തു 

29.03.2020 20 

കണ്ണൂർയ -2 
കൊഷരരഗൊഡ്-7യ
എരണൊകുലം-1 
തൃശൂർയയ-1 
ഩൊറക്കൊട്യ-യ1 
ഭറപ്പുരംയ-1 

രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണം 

ത്രുഴനന്തപുയം-യ1യ രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ന്യയൊതനൊമ് 
കണ്ണൂർയ -6 പനഗഇതരീഴ് ഡ്ഷ്ചൊർജ്യപചമ്തു 

30.03.2020 32 

കൊഷരരഗൊഡ്-17 
കണ്ണൂർയ -8 
ഴമനൊട്-2യ 
ഇടുക്ക്-2 

രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണം 

കണ്ണൂർയ -3 പനഗഇതരീഴ് ഡ്ഷ്ചൊർജ്യപചമ്തു 

31.03.2020 7യ 

ത്രുഴനന്തപുയം-2യ
കൊഷരരഗൊഡ്-2യ
പകൊെംയ-1യ 
തൃശൂർയയ-1 
കണ്ണൂർയ-1 

രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണം 



രകൊള്ക്കയയപഷെർയയനമ്പർയ:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
ദ്വ:യ0471-2552056, 1056 

 
തീമത് 

രയൊഗഫൊധയ
സ്ഥ്യീകയ്ച്ച 
ഴയക്ത്കളുപടയ
എണ്ണം 

ജ്െ ന്റഴ്പറയ
ിഴസ്ഥ 

ഩയൊഭർവം 

01.04.2020 24യ 

കൊഷരരഗൊഡ്-12 
എരണൊകുലം-3യ
ത്രുഴനന്തപുയം-2 
തൃശൂർയയ-2 
ഭറപ്പുരം-2  
കണ്ണൂർയ-2 
ഩൊറക്കൊട്യ-യ1 

രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണം 

02.04.2020 21 

കൊഷരരഗൊഡ്-8 
ഇടുക്ക്-യ5 
പകൊെംയ-2 
ത്രുഴനന്തപുയം-1 
ഩതൄനംത്ട്ട-1 
തൃശൂർയയ-1 
ഭറപ്പുരം-1 
രകൊള്രക്കൊട്-1 
കണ്ണൂർയ-1 

രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണം 

03.04.2020 9 
കൊഷരരഗൊഡ്-7 
കണ്ണൂർയ-1 
തൃശൂർയയ-1 

രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണം 

04.04.2020 11 

കൊഷരരഗൊഡ്-6 
പകൊെംയ-1 
ആറപ്പുള-1 
എരണൊകുലം-1യ
ഩൊറക്കൊട്യ-യ1 
കണ്ണൂർയ-1 

രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണം 

05.04.2020 8 

രകൊള്രക്കൊട്-5 
ഩതൄനംത്ട്ട-1 
കണ്ണൂർയ-1 
കൊഷരരഗൊഡ്-1 

രഩൊഷ്ഇതരീഴ് ആശുഩത്ര്യന്യീക്ഷണം 

 
 ഇതുഴപയയ314 രയൊഗ്കല്റൊണ്യരയൊഗംയസ്ഥ്യീകയ്ച്ച്ട്ടുള്ള അറിത്.യ 
 ഇത്ൽയയ256 രഩർയയച്ക്ത്സമ്റൊണ്.യ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



രകൊള്ക്കയയപഷെർയയനമ്പർയ:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
ദ്വ:യ0471-2552056, 1056 

ിനഫന്ധം-3:ആശുഩത്ര്മ്ൽയയിഡ്ഭ്ഇതര്യയപചയ്ത്യ്ുന്നഴരുപടയജ്െത്യ്ച്ചുള്ള അറി കണക്ക് 

ജ്െ ജ്െമ്ൽയയച്ക്ത്സമ്രൃള്ള അറിഴരുപടയഎണ്ണം ഭഇതര്യജ്െക്കൊർയ 

ത്രുഴനന്തപുയം 8 1യപകൊെം 

പകൊെം 5  

ഩതൄനംത്ട്ട 6 - 

ആറപ്പുള 2 - 

ഇടുക്ക് 7  

ഏരണൊകുലം 18 3 ഴ്രദവ്കള്ക്കയ,യ2യയകണ്ണൂർയ,യ1ഭറപ്പുരം 

തൃശൂർയ 10 - 

ഩൊറക്കൊട്യയ 7 - 

ഭറപ്പുരം 11 - 

രകൊള്രക്കൊട് 11 1യകണ്ണൂർയ,യ1കൊഷർരഗൊഡ്യ 

ഴമനൊട് 3യ  

കണ്ണൂർയ 49 18യകൊഷർരഗൊഡ് 

കൊഷരരഗൊഡ് 119 - 

ആപക 256  
 


