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തീയതി : 28/6/2020 

ക രള പ ര്ച്ചവ്യോധി ള്, ക ോവ്ിഡ് -19 നിയന്ത്രണങ്ങള്, 2020 ചട്ടങ്ങള് 

1897സെ പ ര്ച്ചവ്യോധി കരോഗ നിയമത്തിസെ (ക ന്ദ്ര നിയമം3) 2, 3, 4 വ്കുപ്പു ള് നൽ ിയിട്ടുള്ള 
അധി ോരങ്ങള്വ്ിനികയോഗിച്ച് ക ോവ്ിഡ്-19 സന്റ വ്യോപന നിയന്ത്രണത്തിനം നിര്കേശങ്ങള്  ര്ശനമോയി 
പോെിക്കുന്നതിനം ക രള െര്ക്കോര് മോര്ച്ച്  21ന്ക രള പ ര്ച്ചവ്യോധി ള്, ക ോവ്ിഡ് -19 നിയന്ത്രണങ്ങള്, 

2020ചട്ടങ്ങള് പുറസെടുവ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 

  
മോര്ഗ്ഗനിര്കേശങ്ങള് 

• കപോെിറ്റീവ്് ക സു ളുസെയം, മരണങ്ങളുസെയം വ്ിവ്രങ്ങള് അനബന്ധമോയി കചര്ത്തിരിക്കുന്നു. 

• സറയിൽകവ് െര്വ്യിെന്സ്മോര്ഗനിര്കേശം. 

• ക ോവ്ിഡ്-19 RT-PCRസെന്റിനൽ െര്വ്യിെന്സ്മോര്ഗനിര്കേശം. 

• ക ോവ്ിഡ്-19 RT-PCR പൂള്ഡ് സെസ്റ്ിംഗ് മോര്ഗനിര്കേശം. 

• സെന്റിനൽ െര്വ്യിെന്സ്െ്, കരോഗം സ്ഥിരീ രിച്ചവ്രുസെ തുെര് പരികശോധന എന്നിവ്യ്ക്കുള്ള പരികശോധന 
മോര്ഗനിര്കദശങ്ങള് .G.O.(Rt)No.857/2020/H&FWD 

• ക ോം  വോറന്റന്റന്സ് െംബന്ധിച്ച വ്ിശദമോയ മോര്ഗനിര്കദശങ്ങള് G.O.(Rt)No.857/2020/H&FWD 

  

• ആെിംഗനം,  സ്തദോനം മുതെോയ സ്പര്ശിച്ചു സ ോണ്ടുള്ള െോമൂ ി  ആശംെ ള് ഒഴിവ്ോക്കു . നിങ്ങളുസെ 
മുഖം, മൂക്ക്,  ണ്ണു ള് എന്നിവ് സ്പര്ശിക്കുന്നത് ഒഴിവ്ോക്കു .  

• തുമ്മുകമ്പോഴം, ചുമയ്ക്കുകമ്പോഴം വ്ോയം, മൂക്കും തൂവ്ോെ സ ോണ്ട് മൂകെണ്ടതും, ഇെയ്ക്കിസെ ന്റ  ള് കെോപ്പും, 
സവ്ളളവം ഉപകയോഗിച്ച്  ഴക ണ്ടതുമോണ്.  

• ക ോവ്ിഡ്-19പെര്ന്നു പിെിക്കുന്ന െോ ചരയത്തിൽ എല്ലോവ്രുംമോസ്കു ള് ഉപകയോഗികുന്നതോണ് 
അഭി ോമയം. സപോതുജനങ്ങള് N-95മോസ്കു ള് ഉപകയോഗികക്കണ്ടതില്ല.  

• ആകരോഗയ വ്കുെ് ജീവ്നക്കോര്ക്കും മറ്റ് ഇതര വ്കുെ് ജീവ്നക്കോര്ക്കും, സപോതുജനങ്ങള്ക്കും  കവ്ണ്ട 
പരിശീെന െ ോയി ള്, ആകരോഗയ അവ്കബോധന െകേശങ്ങള്എന്നിവ് വ്ിഡികയോ രൂപത്തിൽ 
തയ്യോറോക്കി “ക രള സ ൽത്ത്  ഓണ്ന്റെന്സ് സെയിനിംഗ് ” എന്ന ആകരോഗയവ്കുെിസന്റ യെുബ് ചോനെിൽ 
ഉള്സെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

  
ക ോം  വോറന്റന്റന്സ് മോര്ഗ്ഗനിര്കേശങ്ങള് 

ഇതരെംസ്ഥോനങ്ങളിൽ നിന്ന് മെങ്ങിവ്രുന്ന എല്ലോവ്സരയം ന്റവ്ദയപരികശോധനയ്ക്കു വ്ികധയമോകക്കണ്ടതും 
കരോഗെക്ഷണമുള്ളവ്സര തുെര് പരികശോധന ള്ക്കും ചി ിത്സയ്ക്കുമോയി ആശുപത്രിയിൽ 

പ്രകവ്ശിെികക്കണ്ടതുമോണ്. ആര്.റ്റി.പി.െി.ആര്. പരികശോധനഫെം സനഗറ്റീവ്് ആകുന്നവ്സരയം, 
ന്റവ്ദയപരികശോധനോ െമയത്ത് കരോഗെക്ഷണങ്ങള് പ്ര െിെിക്കോത്ത ഇതര െംസ്ഥോനത്ത് നിന്ന് 
വ്രുന്നവ്സരയം വ്കരയം 14 (പതിനോെ്) ദിവ്െകത്തക്ക് ക ോം  വോറന്റന്റനിൽ അയകക്കണ്ടതോണ്. ഇങ്ങസന 

ക ോം  വോറന്റന്റനിൽ പോര്െിക്കസെടുന്നവ്ര് പിന്നീെ് കരോഗെക്ഷണങ്ങള് പ്ര െിെിക്കു യോസണങ്കിൽ 

അവ്സര ആര്.റ്റി.പി.െി.ആര്. പരികശോധനയ്ക്ക് വ്ികധയമോകക്കണ്ടതും തുെര്നെപെി ള് 

ന്റ സക്കോകള്ളണ്ടതുമോണ്. എന്നോൽ അകതെമയം ഇങ്ങസന G.O.(Rt) No. 857/2020/H&FWD പ്ര ോരമുള്ള 

ക ോം  വോറന്റന്റന്സ് നിബന്ധന ള് പോെിക്കോന്സ്  ഴിയോത്ത െോ ചരയമുസണ്ടങ്കിൽ അവ്ര്ക്ക് െര്ക്കോര് 
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ക ോട്ടലു ളിൽ സപയിഡ്  വോറന്റന്റന്സ് ൌ രയകമോ െര്ക്കോര് 

ഏര്സെടുത്തുന്ന ഇന്സ്സ്റ്ിറ്റൂഷണൽ  വോറന്റന്റന്സ് ൌ രയകമോ െവീ രിക്കോവന്നതോണ്.   

http://www.dhs.kerala.gov.in/
mailto:controlroomdhskerala@gmail.com
https://www.youtube.com/c/keralahealthonlinetraining
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216 കെോ  രോജയങ്ങളിൽ ക ോവ്ിഡ്-19 കരോഗം പെര്ന്നുപിെിക്കുന്നതിനോൽ കെോ ോകരോഗയ െംഘെന 
ക ോവ്ിഡ്-19 കരോഗസത്ത മ ോമോരിയോയി പ്രഖയോപിച്ചിരുന്നു. ഈ െോ ചരയത്തിൽ ക രള െര്ക്കോര് 
കരോഗബോധസയ്ക്കതിസര ജോഗ്രതയം നിരീക്ഷണവം ശക്തിസെടുത്തി.   
വ്ീെ്/ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

• െംസ്ഥോനസത്ത വ്ിവ്ിധ ജില്ല ളിെോയി 175734 കപര് നിരീക്ഷണത്തിെോണ് . 

• ഇവ്രിൽ 173123 കപര് വ്ീെ്/ഇന്സ്സ്റ്ിറ്റൂഷണൽ  വോറന്റന്റന്സ്, 2611 കപര് ആശുപത്രി ളിലും 
നിരീക്ഷണത്തിെോണ്. 

െോമ്പിള് പരികശോധന 

• ഇതുവ്സര 169260 വ്യക്തി ളുസെ (െവ ോരയ െോബിസെ െോമ്പിള്,റിപീറ്റ് െോമ്പിള്, ഓസെസന്റഡ്  
ഉള്സെസെ)  െോമ്പിള് പരികശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• ഇതിൽ 4041 െോമ്പിളു ളുസെ പരികശോധനോഫെം വ്രോനണ്ട്. 

• ഇത് കൂെോസത സെന്റിനൽ െര്ന്റവ്െന്സ്െിസന്റ ഭോഗമോയി ആകരോഗയപ്രവ്ര്ത്ത ര്, അതിഥി 
സതോഴിെോളി ള്, െോമൂ ി  െമ്പര്ക്കം കൂടുതലുള്ള വ്യക്തി ള് മുതെോയ ന്റപ്രകയോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പു ളിൽ 
നിന്ന്  45592 െോമ്പിളു ള് കശഖരിച്ചതിൽ 43842 െോമ്പിളു ള് സനഗറ്റീവ്് ആയി. 

• ഐ െി എം ആര്  എറണോകുളം,തൃശൂര് ,പോെക്കോെ്  എന്നീ ജില്ല ളിൽ നെത്തിയ െീകറോ 
െര്വ്യിെന്സ്െിസന്റ ഭോഗമോയി 1193 െോമ്പിളു ള് പരികശോധിച്ചതിൽ 4 എണ്ണം ഐ ജി ജി കപോെിറ്റീവ്് 
ആയി . ഇത് മുന്സ്പ് അണുബോധ ഉണ്ടോയതിസന്റ സൂച മോണ് . 

 

ആസ  
െോമ്പിളു ള് 

റുട്ടീന്സ് 
െോമ്പിള് സെന്റിനൽ പൂള്ഡ് 

സെന്റിനൽ െി ബി നോറ്റ് ട്രൂ നോറ്റ് 

220821 169260 4414 41178 1711 3065 

 
പരികശോധനോ ഫെം 

• ക രളത്തിൽ ഇന്നസെ വ്സര കരോഗബോധ സ്ഥിരീ രിച്ച് ചി ിത്സയിെോയിരുന്നവ്രുസെ എണ്ണം 1939 
ആയിരുന്നു. 

• ഇന്ന് ക രളത്തിൽ 118 കപര്ക്ക് ക ോവ്ിഡ്-19 കരോഗബോധ സ്ഥിരീ രിച്ചു.  ണ്ണൂര് ജില്ലയിൽ നിന്നും 
26 കപര്ക്കും,  തൃശ്ശൂര് ജില്ലയിൽ നിന്നും 17 കപര്ക്കും,  സ ോല്ലം, ആെപ്പുഴ ജില്ല ളിൽ നിന്ന് 10 കപര്ക്ക്  
വ്ീതവം,  തിരുവ്നന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നും 9 കപര്ക്കും,  എറണോകുളം,  ക ോഴികക്കോെ് ജില്ല ളിൽ 
നിന്നും 7 കപര്ക്ക് വ്ീതവം,   ോെര്ക ോെ് ജില്ലയിൽ നിന്നും 6 കപര്ക്കും,  ക ോട്ടയം,  മെപ്പുറം,  വ്യനോെ് 
ജില്ല ളിൽ നിന്ന് 5 കപര്ക്ക് വ്ീതവം,  ഇടുക്കി,  പോെക്കോെ് ജില്ല ളിൽ നിന്ന് 4 കപര്ക്ക് വ്ീതവം,  
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്ന് 3 കപര്ക്കും ആണ് ക ോവ്ിഡ് -19 കരോഗ ബോധ സ്ഥിരീ രിച്ചത്. 

• കരോഗബോധ സ്ഥിരീ രിച്ച്  ചി ിത്സയിെോയിരുന്ന 42 കപരുസെ പരികശോധനോഫെം ഇന്ന് സനഗറ്റീവ്് 
ആയിട്ടുണ്ട്. ക ോഴികക്കോെ് ജില്ലയിൽ നിന്നും 7 കപരുസെയം(പോെക്കോെ്  -1), ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നും 6 
കപരുസെയം,  ആെപ്പുഴ, ക ോട്ടയം,  തൃശൂര്,  ോെറകഗോഡ്  ജില്ല ളിൽ നിന്ന് 5 കപരുസെ വ്ീതവം, 
പോെക്കോെ്  ജില്ലയിൽ നിന്നും 3 കപരുസെയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നും 2 കപരുസെയം,  
തിരുവ്നന്തപുരം,  എറണോകുളം (ക ോട്ടയം ),വ്യനോെ്,  ണ്ണൂര് ജില്ല ളിൽനിന്ന് ഓകരോരുത്തരുസെയം 
പരികശോധനോഫെം ആണ് സനഗറ്റീവ്് ആയത്. 

• നിെവ്ിൽ 2015 കപര് കരോഗം സ്ഥിരീ രിച്ച് ചി ിത്സയിെോണ്. 

• GO (Rt) No. 740/2020/H&FWD തീയതി 19-04-2020 പ്ര ോരവം, GO(Rt) No. 740/2020/H&FWD തീയതി 
20-04-2020പ്ര ോരവം തകേശെവയംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങസള COVID-19 ക ോട്ട്കസ്പോട്ടു ളോയി െര്ക്കോര് 
പ്രഖയോപിച്ചു. െംസ്ഥോന ദുരന്ത നിവ്ോരണ അകതോറിട്ടിയസെ ദിവ്കെനയള്ള റികെോര്ട്ട്  പ്ര ോരം പട്ടി  
പുതുക്കു യം അനബന്ധമോയി കചര്ക്കു യം സചയ്തിട്ടുണ്ട്.  



 

 
ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്: 0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 

ദിശ: 0471-2552056, 1056 
3 

അനബന്ധ പ്രവ്ര്ത്തനങ്ങള് 

• ക രളത്തിൽ ക ോവ്ിഡ്-19 ക സു ള് കൂടുന്നതിനോൽക ോവ്ിഡ്-19  പരികശോധന 

ഊര്ജിതമോക്കുന്നതിസന്റ ഭോഗമോയി ഒറ്റ ദിവ്െം  സ ോണ്ട് മൂവ്ോയിരം വ്യക്തി ളുസെ െോമ്പിളു ൽ 

ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയോറോം തീയതി പരികശോധന നെത്തി. 

• അെിയന്തിര െവഭോവ്മുള്ള െോമ്പിളു ള് (അെിയന്തിര ശസ്ത്രക്രിയ, കരോഗെക്ഷണങ്ങളുള്ള  ആകരോഗയ 

പ്രവ്ര്ത്ത ര്, ഗുരുതര കരോഗമുള്ളവ്ര്, ക ോവ്ിഡ് െംശയിക്കസെടുന്ന മരണങ്ങള്) മുതെോയവ് 

പരികശോധിക്കോനോയി Xpert-SARS-CoVപരികശോധനോ  ിറ്റു ള് ഐ.െി.എം.ആറിൽ  നിന്നും 

െഭയമോക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

• ക രളത്തിൽ തോമെം അല്ലോത്ത ടൂറിസ്റ്റു ള്, മറ്റു യോത്രക്കോര് എന്നിവ്രുസെ ഐകെോസെഷന്സ് 

ഉകദശിച്ചു ക ോവ്ിഡ് സ യര് സെന്ററു ള്ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മറ്റു െംസ്ഥോനങ്ങളിൽനിന്ന് 

വ്രുന്നവ്സര കൂെി തോമെിെിക്കുന്നതോയിരിക്കും.  

• ‘ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒെമുണ്ട് ’ - മോനെി -െോമൂ ി  പിന്തുണ നൽകുന്നതിനോയി ന്റെ യോെിസ്റ്് ള്, 
ന്റെ യോെി ് കെോഷയൽ വ്ര്ക്കര്മോര്, ക്ലിനിക്കൽ ന്റെകക്കോളജിസ്റ്് ള്, സ ൗണ്െിെര്മോര് 
എന്നിവ്ര് ഉള്സെട്ട 1140 മോനെി ോകരോഗയ പ്രവ്ര്ത്ത ര് ജില്ലോ അെിസ്ഥോനത്തിൽ എല്ലോ 
ജില്ല ളിലും പ്രവ്ര്ത്തിക്കുന്നു, ഇവ്ര്  വോറന്സ്ന്റഡവന്സ്/ ഐകെോസെഷനിൽ  ഴിയന്ന 
വ്യക്തി ള്ക്ക് ന്റെകക്കോ കെോഷയൽ െകെോര്ട്ട് കെവ്നങ്ങള് നൽകുന്നു. ഇതുവ്സര 5,24,062 
കപര്ക്ക് ഇങ്ങസന കെവ്നം നൽ ിയിട്ടുണ്ട്. കൂെോസത മകനോകരോഗ ചി ിത്സയിൽ ഇരിക്കുന്നവ്ര്, 
ഭിന്നകശഷി കുട്ടി ള്, അഥിതി സതോഴിെോളി ള്, ഒറ്റയ്ക്ക്  ഴിയന്ന വ്കയോജനങ്ങള് എന്നിവ്ര്ക്കും 
ന്റെകക്കോകെോഷയൽ െകെോര്ട്ട് ക ോളു ള് നൽകുന്നു. സ ോകറോണ കരോഗനിയന്ത്രണത്തിൽ 
പ്രവ്ര്ത്തിക്കുന്നവ്രുസെ മോനെി  െമ്മര്േo െഘൂ രിക്കുന്നതിനം സെെിസ ൗണ്െിെിംഗ് 
നൽകുന്നു. ഇതുവ്സര എല്ലോ വ്ിഭോഗത്തിനമോയി 12,03,762 ന്റെകക്കോ കെോഷയൽ 
െകെോര്ട്ട്/സ ൗണ്െിെിംഗ് ക ോളു ള് െീം െംസ്ഥോനസമോട്ടോസ  നൽ ി  ഴിഞ്ഞു.  

• ആകരോഗയ പ്രവ്ര്ത്ത ര്, ആകരോഗയകെന, െന്നദ്ധ പ്രവ്ര്ത്ത ര് എന്നിവ്രെങ്ങുന്ന സ്ക്വോഡു ള് 

രൂപീ രിച്ച് ഗൃ  െേര്ശനം നെത്തി നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള വ്യക്തി ളുമോയി ശക്തമോയ 

ആശയവ്ിനിമയം ഉറെോക്കുന്നതോണ്.  

• എല്ലോ ജില്ല ളികെയം തിരസെടുക്കസെട്ട ആശുപത്രി ളിൽ മതിയോയ ഭൗതി  െോ ചരയങ്ങളും 

പ്രകതയ  ചി ിത്സോ ൌ രയങ്ങളും ഉറപ്പു വ്രുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ക രള ആകരോഗയ കുടുംബകക്ഷമ വ്കുെിസന്റ 

െമഗ്ര വ്ിവ്രങ്ങള് ഉള്സപടുന്ന ക രള ആകരോഗയം കപോര്ട്ടൽ(health.kerala.gov.in)ബഹു. 

ആകരോഗയ വ്കുെ് മന്ത്രി പുറത്തിറക്കി. 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
ദിശ: 0471-2552056, 1056     4 

അനബന്ധം1: ജില്ല ളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവ്രുസെ വ്ിവ്രങ്ങള് 

ജില്ല 

ആസ  
നിരീക്ഷണത്തി

ലുള്ള 
ആളു ളുസെ 
എണ്ണം 

വ്ീെ്/ ഇന്സ്സ്റ്ിറ്റൂഷണൽ 
 വോറന്റന്റനിലുള്ള 
ആളു ളുസെ എണ്ണം 

ആശുപത്രി ളിൽ 
നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള 
ആളു ളുസെ എണ്ണം 

ഇന്ന് അഡ്മിറ്റ്  
സചയ്യസെട്ടവ്രു
സെ എണ്ണം 

തിരുവ്നന്തപുരം 19851 19685 166 20 
സ ോല്ലം 9584 9367 217 18 
പത്തനംതിട്ട 5479 5302 177 20 
ഇടുക്കി 4530 4483 47 2 
ക ോട്ടയം 7390 7271 119 13 
ആെപ്പുഴ 7206 7016 190 16 
എറണോകുളം 13866 13651 215 14 
തൃശൂര് 18875 18701 174 25 
പോെക്കോെ്  11031 10746 285 45 
മെപ്പുറം 28065 27674 391 55 
ക ോഴികക്കോെ് 18724 18556 168 43 
വ്യനോെ് 3625 3584 41 6 
 ണ്ണൂര് 20911 20606 305 47 
 ോെര്കഗോഡ്  6597 6481 116 11 

ആസ  175734 173123 2611 335 
 

അനബന്ധം2: കരോഗബോധ സ്ഥിരീ രിചിട്ടുള്ളവ്രുസെ ക്രമം 

 
തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല 
നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ 

പരോമര്ശം 

30.01.2020 1 തൃശൂര്-1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 
02.02.2020 1 ആെപ്പുഴ-1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 
03.02.2020 1  ോെറകഗോഡ്-1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

9.03.2020 6 
പത്തനംതിെ്-5 
ഏറണോകുളം-1 ( ണ്ണൂര് 
െവകദശി) 

സനഗറ്റീവ്്  ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

10.03.2020 8 

ക ോട്ടയം – 2 
പത്തനംതിട്ട – 4  
ഏറണോകുളം -2 ( ണ്ണൂര് 
െവകദശി ള്) 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

12.03.2020 2 
 ണ്ണൂര് -1 
തൃശൂര് -1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

13.03.2020 3 തിരുവ്നന്തപുരം -3      സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

15.03.2020 2 
തിരുവ്നന്തപുരം -1 
ഇടുക്കി – 1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

16.03.2020 3 
മെപ്പുറം-2 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

19.03.2020 1  ോെറകഗോഡ്-1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

 
20.03.2020 

12 
ഏറണോകുളം-6 (1മെപ്പുറം 
െവകദശി) 
 ോെറകഗോഡ്-6 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

 
21.03.2020 

12 
ഏറണോകുളം-3 
 ണ്ണൂര് -3 
 ോെറകഗോഡ്-6 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

 
 

22.03.2020 
15 

ഏറണോകുളം-1  
മെപ്പുറം-2 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
 ണ്ണൂര്-4 
 ോെറകഗോഡ്-5 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

ഏറണോകുളം-1  കപോെിറ്റീവ്് നിരയോതനോയി  



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    5 

 
തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല 
നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ പരോമര്ശം 

23.03.2020 28 

പത്തനംതിട്ട-1 
തൃശൂര് -1 
ഏറണോകുളം-2 
 ണ്ണൂര് -5 
 ോെറകഗോഡ്-19 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

24.03.2020 14 

തിരുവ്നന്തപുരം-1 
ആെപ്പുഴ-1 
ക ോട്ടയം-1 
എറണോകുളം-1 
പോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-1 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
 ോെറകഗോഡ്-6 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

25.03.2020 9 

പത്തനംതിട്ട- 2 
ഇടുക്കി- 1 
എറണോകുളം-3 
പോെക്കോെ് -2 
ക ോഴികക്കോെ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

26.03.2020 19 

 ണ്ണൂര് -9 
ഇടുക്കി- 1 
 ോെറകഗോഡ്-3 
മെപ്പുറം-3 
തൃശൂര് -2 
വ്യനോെ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

27.03.2020 39 

സ ോല്ലം -1 
തൃശൂര് -1 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
 ണ്ണൂര് -2 
 ോെറകഗോഡ്-34 

സനഗറ്റീവ്് 
 ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

28.03.2020 6 

തിരുവ്നന്തപുരം-2  
സ ോല്ലം-1 
പോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം -1 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

29.03.2020 20 

എറണോകുളം-1 
തൃശൂര് -1 
പോെക്കോെ് - 1 
മെപ്പുറം -1 
 ണ്ണൂര് -8 
 ോെറകഗോഡ്-7 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

തിരുവ്നന്തപുരം- 1  കപോെിറ്റീവ്് നിരയോതനോയി 

30.03.2020 32 

ഇടുക്കി-2 
വ്യനോെ്-2 
 ണ്ണൂര് -11 
 ോെറകഗോഡ്-17 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

31.03.2020 7  

തിരുവ്നന്തപുരം-2  
സ ോല്ലം -1 
തൃശൂര് -1 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-2 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

01.04.2020 24  

തിരുവ്നന്തപുരം-2  
എറണോകുളം-3 
തൃശൂര് -2 
പോെക്കോെ് - 1 
മെപ്പുറം-2 
 ണ്ണൂര്-2 
 ോെറകഗോഡ്-12 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    6 

 
തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല 
നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ പരോമര്ശം 

02.04.2020 21 

തിരുവ്നന്തപുരം-1 
സ ോല്ലം -2 
പത്തനംതിട്ട-1 
ഇടുക്കി-5 
തൃശൂര് -1 
മെപ്പുറം-1 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-8 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

03.04.2020 9 
തൃശൂര് -1 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-7 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

04.04.2020 11 

സ ോല്ലം -1 
ആെപ്പുഴ-1 
എറണോകുളം-1 
പോെക്കോെ് - 1 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-6 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

05.04.2020 8 

പത്തനംതിട്ട-1 
ക ോഴികക്കോെ്-5 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

06.04.2020 13 

സ ോല്ലം -1 
പത്തനംതിട്ട-1 
മെപ്പുറം -2 
 ോെറകഗോഡ്-9 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

07.04.2020 8 

സ ോല്ലം -1 
മെപ്പുറം -1 
 ണ്ണൂര്-2 
 ോെറകഗോഡ്-4 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

08.04.2020 9 

പത്തനംതിട്ട-1 
ആെപ്പുഴ-2 
തൃശൂര് -1 
 ണ്ണൂര്-4 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

09.04.2020 12 

തിരുവ്നന്തപുരം-1 
സ ോല്ലം -1 
മെപ്പുറം -2 
 ണ്ണൂര്-4 
 ോെറകഗോഡ്-4 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

10.04.2020 7 
മെപ്പുറം -2   
 ണ്ണൂര്-2 
 ോെറകഗോഡ്-3 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

11.04.2020 10 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
 ണ്ണൂര്-7 
 ോെറകഗോഡ്-2 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

12.04.2020 2 പത്തനംതിട്ട-1 
 ണ്ണൂര്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

13.04.2020 3 
പോെക്കോെ് -1 
 ണ്ണൂര്-2  

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

14.04.2020 8 
ക ോഴികക്കോെ്-3 
 ണ്ണൂര്-4 
 ോെര്കഗോഡ് -1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

15.04.2020 1  ണ്ണൂര്-1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

16.04.2020 7 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
 ണ്ണൂര്-4 
 ോെര്കഗോഡ് -1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

17.04.2020 1 ക ോഴികക്കോെ്-1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

18.04.2020 4 
 ണ്ണൂര്-3 
ക ോഴികക്കോെ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    7 

 
തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല 
നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ പരോമര്ശം 

19.04.2020 2  ണ്ണൂര്-1 
 ോെര്കഗോഡ് -1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

20.04.2020 6  ണ്ണൂര്-6 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

21.04.2020 19 

സ ോല്ലം-1 
പോെക്കോെ് -4 
മെപ്പുറം-1 
 ണ്ണൂര്-10 
 ോെര്കഗോഡ് -3 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

22.04.2020 11 

ക ോട്ടയം-1 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
 ണ്ണൂര്-7 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

മെപ്പുറം -1 കപോെിറ്റീവ്് നിരയോതയോയി 

23.04.2020 10 

ക ോട്ടയം-2 
തിരുവ്നന്തപുരം-1 
സ ോല്ലം-1 
ഇടുക്കി – 4 
ക ോഴികക്കോെ്-2 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

24.04.2020 3  ോെര്കഗോഡ് -3 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

25.04.2020 7 
 ണ്ണൂര്-1 
ക ോട്ടയം-3  
സ ോല്ലം-3 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

26.04.2020 11 ഇടുക്കി –6 
ക ോട്ടയം-5 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

27.04.2020 13 

ഇടുക്കി –4 
ക ോട്ടയം-6 
പോെക്കോെ്  -1 
മെപ്പുറം -1  
 ണ്ണൂര്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

28.04.2020 4 
 ണ്ണൂര് -3 
 ോെര്കഗോഡ് -1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

29.04.2020 10 

തിരുവ്നന്തപുരം –2  
സ ോല്ലം –6  
 ോെര്കഗോഡ് –2 
(1  ണ്ണൂര് െവകദശി) 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

30.04.2020 2 
 ോെര്കഗോഡ്  – 1  
മെപ്പുറം -1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

02.05.2020 2 
വ്യനോെ് -1 
 ണ്ണൂര്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

05.05.2020 3 വ്യനോെ് -3 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

08.05.2020 1 എറണോകുളം -1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

09.05.2020 2 മെപ്പുറം-2 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

10.05.2020 7 

എറണോകുളം-1 
തൃശ്ശൂര്-2 
മെപ്പുറം-1 
വ്യനോെ് -3 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

11.05.2020 7 

പോെക്കോെ് -1 കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

വ്യനോെ്-1 
മെപ്പുറം-1 
 ോെറകഗോഡ്-4 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

12.05.2020 5 
പത്തനംതിട്ട-1 
ക ോട്ടയം -1 
മെപ്പുറം-3 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    8 

 
തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല 
നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ പരോമര്ശം 

13.05.2020 10 

ക ോട്ടയം -1 
പോെക്കോെ് -2 
മെപ്പുറം-3 
ക ോഴികക്കോെ് -1 
വ്യനോെ് -2 
 ണ്ണൂര് -1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

14.05.2020 26 

മെപ്പുറം-1 കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

ഇടുക്കി-1 
പത്തനംതിട്ട-1 
പോെക്കോെ് -3 
മെപ്പുറം-4 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
വ്യനോെ്-3 
 ണ്ണൂര്-2 
 ോെറകഗോഡ്-10 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

15.05.2020 16 

സ ോല്ലം-1 
ആെപ്പുഴ-2 
പോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-4 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
വ്യനോെ് -5 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

16.05.2020 11 

പോെക്കോെ് -1 കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

തൃശ്ശൂര് -1 കപോെിറ്റീവ്് നിരയോതനോയി 
തൃശൂര്-3 
പോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-2 
ക ോഴികക്കോെ്-3 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

17.05.2020 14 

മെപ്പുറം-1 കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

സ ോല്ലം-1 
എറണോകുളം -1 
തൃശ്ശൂര്-1 
പോെക്കോെ് -2 
മെപ്പുറം-3 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
 ണ്ണൂര് -2 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

18.05.2020 29 

ക ോഴികക്കോെ്-1 
ക ോട്ടയം-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

പത്തനംതിട്ട-1 കപോെിറ്റീവ്് നിരയോതയോയി 
തിരുവ്നന്തപുരം-4 
സ ോല്ലം-5 
പത്തനംതിട്ട-1 
ആെപ്പുഴ-2 
ക ോട്ടയം-1 
എറണോകുളം -1 
തൃശൂര്-4 
പോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-1 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
 ണ്ണൂര്-3 
 ോെറകഗോഡ്-2 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

19.05.2020 12 
 ണ്ണൂര്-1 
മെപ്പുറം-2 
പോെക്കോെ് -1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    9 

 
തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല 
നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ പരോമര്ശം 

പത്തനംതിട്ട-1 
ആെപ്പുഴ-1 
തൃശൂര്-1 
മെപ്പുറം-1 
 ണ്ണൂര്-4 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

20.05.2020 24 

പോെക്കോെ് -2 കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപുരം-2 
പത്തനംതിട്ട-2 
ആെപ്പുഴ-1 
എറണോകുളം-1 
തൃശൂര്-2 
പോെക്കോെ് -5 
മെപ്പുറം-4 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
 ണ്ണൂര്-2 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

 ണ്ണൂര്-1 കപോെിറ്റീവ്് നിരയോതയോയി 

21.05.2020 24 

 ോെറകഗോഡ്-1 കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

തിരവ്നന്തപുരം-2 
സ ോല്ലം-2 
ആെപ്പുഴ-2 
ക ോട്ടയം-3 
ഇടുക്കി-1 
തൃശൂര്-3 
പോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-5 
 ണ്ണൂര്-4 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

22.05.2020 42 

പോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

സ ോല്ലം-1 
പത്തനംതിട്ട-1 
ക ോട്ടയം-2 
തൃശൂര്-3 
പോെക്കോെ് -4 
മെപ്പുറം-3 
ക ോഴികക്കോെ്-8 
 ണ്ണൂര്-10 
 ോെറകഗോഡ്-6 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

തൃശൂര്-1 
വ്യനോെ്-1 

കപോെിറ്റീവ്് നിരയോതയോയി 

23.05.2020 62 

പോെക്കോെ് - 2 
ആെപ്പുഴ-1 
 ണ്ണൂര്-2 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപുരം-1 
സ ോല്ലം-2 
ആെപ്പുഴ-4 
ക ോട്ടയം-2 
പോെക്കോെ് -17 
മെപ്പുറം-8 
ക ോഴികക്കോെ്-4 
വ്യനോെ്-1 
 ണ്ണൂര്-14 
 ോെറകഗോഡ്-4 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

24.05.2020 53 

തിരുവ്നന്തപുരം-1 
മെപ്പുറം-1 
ആെപ്പുഴ-1 
എറണോകുളം-2 
സ ോല്ലം-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    10 

 
തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല 
നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ പരോമര്ശം 

തിരുവ്നന്തപുരം-11 
സ ോല്ലം-2 
പത്തനംതിട്ട -2 
ആെപ്പുഴ-3 
എറണോകുളം-2 
പോെക്കോെ് -4 (തൃശ്ശൂര്-1) 
മെപ്പുറം-4 
ക ോഴികക്കോെ് -1 
 ണ്ണൂര്-12 
 ോെറകഗോഡ്-5 
തമിഴ്നോെ്  -1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

25.05.2020 49 

 ോെറകഗോഡ്-2 
പോെക്കോെ് -3 
സ ോല്ലം-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപുരം-5 
പത്തനംതിട്ട-3 
ആെപ്പുഴ-3 
ക ോട്ടയം-2 
ഇടുക്കി-1 
പോെക്കോെ് -2 
ക ോഴികക്കോെ് -4 
 ണ്ണൂര്-10 
 ോെറകഗോഡ്-14 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

26.05.2020 67 

പോെക്കോെ് -1 
 ണ്ണൂര്-1 
എറണോകുളം-2 
മെപ്പുറം-1 
 ോെറകഗോഡ്-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

സ ോല്ലം-4 
ആെപ്പുഴ-3 
എറണോകുളം-3 
തൃശൂര്-4 
ക ോട്ടയം-6 
പോെക്കോെ് -28 
മെപ്പുറം-4 
 ണ്ണൂര്-7 
 ോെറകഗോഡ്-2 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

27.05.2020 40 

 ോെറകഗോഡ്-1 
സ ോല്ലം-1 
എറണോകുളം-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

ക ോഴികക്കോെ് -1 കപോെിറ്റീവ്് നിരയോതനോയി 

സ ോല്ലം-3 
പത്തനംതിട്ട -3 
ആെപ്പുഴ-7 
എറണോകുളം-1 
പോെക്കോെ് -8 
ക ോഴികക്കോെ് -1 
വ്യനോെ്-3 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-9 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

28.05.2020 84 

 ോെറകഗോഡ്-4 
 ണ്ണൂര്-1 
മെപ്പുറം-1 
പത്തനംതിട്ട -1 
ആെപ്പുഴ-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    11 

 
തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല 
നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ പരോമര്ശം 

തിരുവ്നന്തപുരം-7 
സ ോല്ലം-1 
പത്തനംതിട്ട -5 
ക ോട്ടയം-3 
ഇടുക്കി-1 
തൃശൂര്-7 
പോെക്കോെ് -16 
മെപ്പുറം-6 
ക ോഴികക്കോെ് -6 
 ണ്ണൂര്-9 
 ോെറകഗോഡ്-14 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

1 
മെപ്പുറം-1 
സതലുങ്കോന-1 കപോെിറ്റീവ്് നിരയോതനോയി 

29.05.2020 62 

തൃശൂര്-1 
പത്തനംതിട്ട -1 
മെപ്പുറം-2 
എറണോകുളം-1 
വ്യനോെ്-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപുരം-5 
സ ോല്ലം-2 
പത്തനംതിട്ട -4 
ആെപ്പുഴ-3 
ക ോട്ടയം-1 
ഇടുക്കി-1 
തൃശൂര്-5 
എറണോകുളം-3 (തൃശൂര് -1) 
പോെക്കോെ് -14 
മെപ്പുറം-3 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
വ്യനോെ്-1 
 ണ്ണൂര്-7 
 ോെറകഗോഡ്-4 
മറ്റുള്ളവ്ര്-2 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

30.05.2020 58 

തൃശൂര്-1 
പോെക്കോെ് -2 
സ ോല്ലം-2 
ഇടുക്കി-1 
 ോെറകഗോഡ്-1 
തിരുവ്നന്തപുരം-1 
ആെപ്പുഴ-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

ആെപ്പുഴ-1 കപോെിറ്റീവ്് നിരയോതനോയി 

തിരുവ്നന്തപുരം-1 
സ ോല്ലം-2 
ഇടുക്കി-3 
ക ോട്ടയം-1 
എറണോകുളം-4 
തൃശൂര്-9 
പോെക്കോെ് -7 
ക ോഴികക്കോെ്-4 
 ണ്ണൂര്-8 
 ോെറകഗോഡ്-2 
മറ്റുള്ളവ്ര് -7 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

31.05.2020 61 

പോെക്കോെ് -1 
 ോെറകഗോഡ്-1 
 ണ്ണൂര്-1 
സ ോല്ലം-1 
ആെപ്പുഴ-2 
മെപ്പുറം-1 
വ്യനോെ്-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    12 

 
തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല 
നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ പരോമര്ശം 

തിരുവ്നന്തപുരം-4 
സ ോല്ലം-5 
പത്തനംതിട്ട-4 
ആെപ്പുഴ-4 
എറണോകുളം-1 
തൃശ്ശൂര്-3 
പോെക്കോെ് -11 
മെപ്പുറം-2 
വ്യനോെ്-2 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
 ണ്ണൂര്-6 
 ോെറകഗോഡ്-9 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

01.06.2020 57 

മെപ്പുറം-4 
 ോെറകഗോഡ്-3 
തൃശ്ശൂര്-1 
പത്തനംതിട്ട-2 
തിരുവ്നന്തപുരം-1 
എറണോകുളം-1 
ആെപ്പുഴ-1 
ഇടുക്കി-1 
സ ോല്ലം-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപുരം-2 
സ ോല്ലം-4 
പത്തനംതിട്ട-2 
ആെപ്പുഴ-1 
എറണോകുളം-2 
തൃശ്ശൂര്-8 
പോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-10 
 ോെറകഗോഡ്-11 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

02.06.2020 86 

മെപ്പുറം-1 
ആെപ്പുഴ-2 
 ോെറകഗോഡ്-3 
സ ോല്ലം-2 
ക ോട്ടയം-2 
 ണ്ണൂര്-2 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപുരം-1 കപോെിറ്റീവ്് നിരയോതനോയി 

തിരുവ്നന്തപുരം-6 
സ ോല്ലം-6 
പത്തനംതിട്ട-1 
ആെപ്പുഴ-8 
ക ോട്ടയം-4 
എറണോകുളം-3 
തൃശൂര്-6 
പോെക്കോെ് -5 
മെപ്പുറം-15 
ക ോഴികക്കോെ്-5 
വ്യനോെ്-6 
 ണ്ണൂര്-3 
 ോെറകഗോഡ്-6 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

03.06.2020 82 

തിരുവ്നന്തപുരം-2 
മെപ്പുറം-1 
ഇടുക്കി-2 
എറണോകുളം-2 
പോെക്കോെ് -2 
തൃശൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-1 
പത്തനംതിട്ട-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    13 

 
തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല 
നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ പരോമര്ശം 

തിരുവ്നന്തപുരം-12 
സ ോല്ലം-5 
പത്തനംതിട്ട-1 
ആെപ്പുഴ-7 
ക ോട്ടയം-8 
ഇടുക്കി-7 
എറണോകുളം-3 
തൃശൂര്-3 
പോെക്കോെ് -3 
ക ോഴികക്കോെ്-7 
മെപ്പുറം-10 
 ണ്ണൂര്-2 
 ോെറകഗോഡ്-2 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

04.06.2020 94 

പത്തനംതിട്ട-7 
 ോെര്കഗോഡ്-5 
സ ോല്ലം-2 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
മെപ്പുറം-3 
പോെക്കോെ്-1  
 ണ്ണൂര്-1 
തിരുവ്നന്തപുരം-1 
തൃശൂര്-1 
എറണോകുളം-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

സ ോല്ലം-1 
പോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-1 

കപോെിറ്റീവ്് നിരയോതനോയി 

തിരുവ്നന്തപുരം-4 
സ ോല്ലം-8 
പത്തനംതിട്ട-7 
ആെപ്പുഴ-8 
ക ോട്ടയം-5 
എറണോകുളം-1 
തൃശൂര്-3 
പോെക്കോെ്-5 
മെപ്പുറം-4 
ക ോഴികക്കോെ്-8 
വ്യനോെ്-2 
 ണ്ണൂര്-5 
 ോെര്കഗോഡ്-7 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

05.06.2020 111 

പോെക്കോെ് -4 
മെപ്പുറം-3 
പത്തനതിട്ട-1        
എറണോകുളം-2 

തൃശ്ശൂര്-1 
തിരുവ്നന്തപുരം -1 
 ോെറകഗോഡ്-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപുരം -4 
സ ോല്ലം -2 
പത്തനതിട്ട-10 
ആെപ്പുഴ-5 
ക ോട്ടയം-1 
ഇടുക്കി -3 
എറണോകുളം-8 (പത്തനതിട്ട-1,     
തിരുവ്നന്തപുരം -1) 
തൃശ്ശൂര്-7 
പോെക്കോെ് -35 
മെപ്പുറം-15 
ക ോഴികക്കോെ്-4 
വ്യനോെ്-3 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

പോെക്കോെ് -1 ( തമിഴ്നോെ്  െവകദശി) കപോെിറ്റീവ്് തമിഴ്നോട്ടികെക്ക്  കപോയി 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    14 

 
തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല 
നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ പരോമര്ശം 

06.06.2020 108 

സ ോല്ലം-8 
തൃശ്ശൂര്-5 
മെപ്പുറം-3 
 ണ്ണൂര്-5 
പോെക്കോെ് -2 
 ോെറകഗോഡ്-3 
പത്തനംതിട്ട-4 
ആെപ്പുഴ-1 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
തിരുവ്നന്തപുരം-1 
എറണോകുളം-1 
ക ോട്ടയം-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപുരം-2 
സ ോല്ലം-11 
പത്തനംതിട്ട-5 
ആെപ്പുഴ-3 
ക ോട്ടയം-1 
ഇടുക്കി-3 
എറണോകുളം-2 
തൃശ്ശൂര്-11 
പോെക്കോെ് -9 
മെപ്പുറം-9 
ക ോഴികക്കോെ്-3 
 ണ്ണൂര്-7 
 ോെറകഗോഡ്-7 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

07.06.2020 107 

മെപ്പുറം-7 
തൃശ്ശൂര് -10 
പത്തനംതിട്ട-5 
സ ോല്ലം-3 
പോെക്കോെ്-3 
തിരുവ്നന്തപുരം-1 
 ോെര്കഗോഡ്-3 
 ണ്ണൂര്-1 
ഇടുക്കി-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപുരം-3 
സ ോല്ലം-6 
പത്തനംതിട്ട-8 
ആെപ്പുഴ-7 
ക ോട്ടയം-3 
തൃശ്ശൂര് -6 
പോെക്കോെ്-3 
മെപ്പുറം-20 
ക ോഴികക്കോെ്-6 
 ണ്ണൂര്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

08.06.2020 91 

തൃശ്ശൂര് -1 
മെപ്പുറം-4 
 ോെര്കഗോഡ്-6 
സ ോല്ലം-4 
ആെപ്പുഴ-4 
 ണ്ണൂര്-2 
ക ോട്ടയം-1 
എറണോകുളം-2 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപുരം-3 
സ ോല്ലം-1 
പത്തനംതിട്ട-3 
ആെപ്പുഴ-1 
ക ോട്ടയം-2 
എറണോകുളം-1 
തൃശ്ശൂര് -26 
പോെക്കോെ്-1 
മെപ്പുറം-10 
ക ോഴികക്കോെ്-13 
വ്യനോെ്-2 
 ണ്ണൂര്-2 
 ോെര്കഗോഡ്-2 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    15 

 
തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല 
നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ പരോമര്ശം 

09.06.2020 91 

പോെക്കോെ് -2 
ആെപ്പുഴ-2( സ ോല്ലം-1) 
തിരുവ്നന്തപുരം-2 
ക ോട്ടയം-3 
പത്തനംതിട്ട-2 
തൃശൂര്-2 
മെപ്പുറം-3 
വ്യനോെ്-3 
സ ോല്ലം-2 
എറണോകുളം-3 
 ോെറകഗോഡ്-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപുരം-8 
സ ോല്ലം-3 
പത്തനംതിട്ട-4 
ആെപ്പുഴ-9 
ക ോട്ടയം-5 
എറണോകുളം-1 
തൃശൂര്-4 
പോെക്കോെ് -12 
മെപ്പുറം-3 
ക ോഴികക്കോെ്-7 
വ്യനോെ്-3 
  ണ്ണൂര്-5 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

10.06.2020 65 

ക ോഴികക്കോെ്-1 
തൃശൂര്-1 
മെപ്പുറം-2 
തിരുവ്നന്തപുരം-4 
പോെക്കോെ് -4 
സ ോല്ലം-2 
ഇടുക്കി-4 
എറണോകുളം-3 
വ്യനോെ്-3 
 ണ്ണൂര്-3 
പത്തനംതിട്ട-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

തൃശൂര്-1 
 ണ്ണൂര്-1 കപോെിറ്റീവ്് നിരയോതനോയി 

തിരുവ്നന്തപുരം-2 
സ ോല്ലം-1 
പത്തനംതിട്ട-2 
ആെപ്പുഴ-1 
ക ോട്ടയം-3 
എറണോകുളം-1 
തൃശൂര്-7 
പോെക്കോെ് -2 
മെപ്പുറം-5 
ക ോഴികക്കോെ്-9 
വ്യനോെ്-1 
 ണ്ണൂര്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

11.06.2020 83 

തൃശൂര്-4 
പോെക്കോെ് -9 
 ോെറകഗോഡ്-8 
സ ോല്ലം-8 
 ണ്ണൂര്-3 
പത്തനംതിട്ട-4 
എറണോകുളം-2 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

പത്തനംതിട്ട-1 
ക ോട്ടയം-2 
തൃശൂര്-21 
പോെക്കോെ് -4 
മെപ്പുറം-10 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
 ണ്ണൂര്-4 
 ോെറകഗോഡ്-2 

  



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    16 

 
തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല 
നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ പരോമര്ശം 

12.06.2020 78 

തൃശൂര്-1 
മെപ്പുറം-4 
ആെപ്പുഴ-4 
പത്തനംതിട്ട-5 
എറണോകുളം-4 
പോെക്കോെ് -5 
സ ോല്ലം-4 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
 ോെറകഗോഡ്-2 
ക ോട്ടയം-2 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

 ണ്ണൂര്-1 കപോെിറ്റീവ്് നിരയോതനോയി 

തിരുവ്നന്തപുരം-1 
പത്തനംതിട്ട-2 
ആെപ്പുഴ-9 
ക ോട്ടയം-1 
ഇടുക്കി-1 
എറണോകുളം-1 
തൃശൂര്-13 
മെപ്പുറം-9 
ക ോഴികക്കോെ്-3 
 ണ്ണൂര്-2 
 ോെറകഗോഡ്-2 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

13.06.2020 85 

മെപ്പുറം-6 
 ണ്ണൂര്-9 
ക ോഴികക്കോെ്-6 
ആെപ്പുഴ-1 
 ോെറകഗോഡ്-7 
പോെക്കോെ് -4 
എറണോകുളം-5 
ഇടുക്കി-2 
വ്യനോെ്-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

ആെപ്പുഴ-8 
പത്തനംതിട്ട-1 
ക ോട്ടയം-1 
ഇടുക്കി-2 
എറണോകുളം-2 
തൃശൂര്-4 
പോെക്കോെ് -4 
മെപ്പുറം-9 
ക ോഴികക്കോെ്-6 
 ണ്ണൂര്-5 
 ോെറകഗോഡ്-2 

സനഗറ്റീവ്്  

14.06.2020 54 

എറണോകുളം-4 
തൃശൂര്-1 
പോെക്കോെ് -3 
 ോെറകഗോഡ്-3 
തിരുവ്നന്തപുരം-1 
 ണ്ണൂര്-4 
ക ോട്ടയം-2 
മെപ്പുറം-2 
പത്തനംതിട്ട-1 
സ ോല്ലം-1 
വ്യനോെ്-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപുരം-3 
പത്തനംതിട്ട-1 
ഇടുക്കി-2 
ക ോട്ടയം-1 
എറണോകുളം-3 
തൃശൂര്-6 
പോെക്കോെ് -3 
മെപ്പുറം-1 
ക ോഴികക്കോെ്-8 
 ോെറകഗോഡ്-3 

സനഗറ്റീവ്്  



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    17 

 
തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല 
നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ പരോമര്ശം 

15.06.2020 82 

എറണോകുളം-8 
പത്തനംതിട്ട-7 
ക ോട്ടയം-9 
 ണ്ണൂര്-10 
പോെക്കോെ് -7 
മെപ്പുറം-6 
ക ോഴികക്കോെ്-3 
ആെപ്പുഴ-3 
സ ോല്ലം-4 
 ോെറകഗോഡ്-2 
വ്യനോെ്-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

എറണോകുളം-1 കപോെിറ്റീവ്് െവകദശസത്തക്കു തിരിച്ചു കപോയി 

തിരുവ്നന്തപുരം-1 കപോെിറ്റീവ്് നിരയോതനോയി 

പത്തനംതിട്ട-4 
ആെപ്പുഴ-2 
ക ോട്ടയം-1 
ഇടുക്കി-2 
എറണോകുളം-4 
തൃശൂര്-3 
ക ോഴികക്കോെ്-3 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്്  

16.06.2020 79 

മെപ്പുറം-12 
എറണോകുളം-10 
ആെപ്പുഴ-4 
തൃശൂര്-2 
 ണ്ണൂര്-3 
പത്തനംതിട്ട-3 
പോെക്കോെ് -6 
തിരുവ്നന്തപുരം-3 
സ ോല്ലം-4 
ക ോട്ടയം-2 (പത്തനംതിട്ട െവകദശി-1) 
ക ോഴികക്കോെ്-4 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

 ണ്ണൂര്-1 കപോെിറ്റീവ്് നിരയോതനോയി 

തിരുവ്നന്തപുരം-1 
പത്തനംതിട്ട-3 
ആെപ്പുഴ-3 
ക ോട്ടയം-2 
എറണോകുളം-3 
തൃശൂര്-4 
മെപ്പുറം-3 
 ണ്ണൂര്-3 
 ോെറകഗോഡ്-2 

സനഗറ്റീവ്്  

17.06.2020 75 

സ ോല്ലം-11 
മെപ്പുറം-9 
 ോെറകഗോഡ്-8 
തൃശൂര്-7 
പോെക്കോെ് -6 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
എറണോകുളം-4 
ക ോട്ടയം-2 
 ണ്ണൂര്-3 
തിരുവ്നന്തപുരം-3 
വ്യനോെ്-3 
പത്തനംതിട്ട-1 
ആെപ്പുഴ-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

സ ോല്ലം-1 കപോെിറ്റീവ്് നിരയോതനോയി 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    18 

 
തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല 
നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ പരോമര്ശം 

സ ോല്ലം-2 
ക ോട്ടയം-2 
എറണോകുളം-1 
തൃശൂര്-1 
മെപ്പുറം-2 
ക ോഴികക്കോെ്-4 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്്  

18.06.2020 97 

പോെക്കോെ് -12 
സ ോല്ലം-7 
ക ോട്ടയം-8 
പത്തനംതിട്ട-10 
ആെപ്പുഴ-9 
ഇടുക്കി-5 
എറണോകുളം-5 
തൃശൂര്-4 
തിരുവ്നന്തപുരം-5 
ക ോഴികക്കോെ്-5 
 ണ്ണൂര്-4 
 ോെറകഗോഡ്-3 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

സ ോല്ലം-6 
പത്തനംതിട്ട-1 
ക ോട്ടയം-3 
ഇടുക്കി-1 
എറണോകുളം-1 
തൃശൂര്-2 
പോെക്കോെ് -2 
മെപ്പുറം-5 

സനഗറ്റീവ്്  

19.06.2020 118 

മെപ്പുറം-15 
സ ോല്ലം-8 
ആെപ്പുഴ-13 
എറണോകുളം-11 
പോെക്കോെ് -9 
പത്തനംതിട്ട-9 
തിരുവ്നന്തപുരം-8 (സ ോല്ലം െവകദശി-1) 
 ണ്ണൂര്-8 
ക ോട്ടയം-3 
ക ോഴികക്കോെ്-4 
വ്യനോെ്-3 
 ോെറകഗോഡ്-4 
ഇടുക്കി-2 
തൃശൂര്-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

സ ോല്ലം-9 
ക ോട്ടയം-4 
പോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-3 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
വ്യനോെ്-1 

സനഗറ്റീവ്്  

20.06.2020 127 

സ ോല്ലം-24 
പോെക്കോെ് -23 
പത്തനംതിട്ട-16 
ക ോഴികക്കോെ്-9 
ക ോട്ടയം-9 
 ോെറകഗോഡ്-7 
തൃശൂര്-6 
തിരുവ്നന്തപുരം-5 
മെപ്പുറം-5 
വ്യനോെ്-5 
ആെപ്പുഴ-4 
 ണ്ണൂര്-4 
എറണോകുളം-3 
ഇടുക്കി-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

പത്തനംതിട്ട-1 
ക ോട്ടയം-2 
ക ോഴികക്കോെ്-3 

സനഗറ്റീവ്്  
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തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല 
നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ പരോമര്ശം 

21.06.2020 133 

തൃശൂര്-16 
പോെക്കോെ് -15 
സ ോല്ലം-13 
ഇടുക്കി-11 
ആെപ്പുഴ-10 
ക ോട്ടയം-10 
മെപ്പുറം -10 
ക ോഴികക്കോെ്-10 
 ണ്ണൂര്-10 
തിരുവ്നന്തപുരം-8 
പത്തനംതിട്ട-8 
 ോെറകഗോഡ്-6 
എറണോകുളം-5 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപുരം-1 സനഗറ്റീവ്്  

22.06.2020 138 

മെപ്പുറം -17 
പോെക്കോെ് -16 
എറണോകുളം-14 
സ ോല്ലം-13 
ക ോട്ടയം-13 
ആെപ്പുഴ-12 
തൃശൂര്-11 
തിരുവ്നന്തപുരം-11 
 ോെറകഗോഡ്-9 
ക ോഴികക്കോെ്-5 
വ്യനോെ്-5 
പത്തനംതിട്ട-4 
ഇടുക്കി-4 
 ണ്ണൂര്-3 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

തൃശൂര്-1 സനഗറ്റീവ്്  

23.06.2020 141 

പത്തനംതിട്ട-27 
പോെക്കോെ് -27 
ആെപ്പുഴ-18 
തൃശൂര്-13 
എറണോകുളം-13 
മെപ്പുറം -11 
ക ോട്ടയം-8 
ക ോഴികക്കോെ്-5 
 ണ്ണൂര്-6 
തിരുവ്നന്തപുരം-4 
സ ോല്ലം-4 
വ്യനോെ്-2 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

ആെപ്പുഴ-1 
തൃശൂര്-1 
ക ോഴികക്കോെ്-1 

  

24.06.2020 152 

പത്തനംതിട്ട-25 
സ ോല്ലം-18 
 ണ്ണൂര്-17 
പോെക്കോെ് -16 
ആെപ്പുഴ-15 
തൃശൂര്-15 
മെപ്പുറം -10 
എറണോകുളം-8 
ക ോട്ടയം-7 
ഇടുക്കി-6 
 ോെറകഗോഡ്-6 
തിരുവ്നന്തപുരം-4 
ക ോഴികക്കോെ്-3 
വ്യനോെ്-2 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 
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തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല 
നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ പരോമര്ശം 

25.06.2020 123 

പോെക്കോെ് -24 
ആെപ്പുഴ-18 
സ ോല്ലം-13 
പത്തനംതിട്ട-13 
എറണോകുളം-10 
തൃശൂര്-10 
 ണ്ണൂര്-9 
ക ോഴികക്കോെ്-7 
മെപ്പുറം -6 
 ോെറകഗോഡ്-4 
ഇടുക്കി-3 
തിരുവ്നന്തപുരം-2 
ക ോട്ടയം-2 
വ്യനോെ്-2 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

26.06.2020 150 

പോെക്കോെ് -23 
ആെപ്പുഴ-21 
ക ോട്ടയം-18 
സ ോല്ലം-16 
മെപ്പുറം -16 
 ണ്ണൂര്-13 
എറണോകുളം-9 
തിരുവ്നന്തപുരം-7 
തൃശൂര്-7 
ക ോഴികക്കോെ്-7 
വ്യനോെ്-5 
പത്തനംതിട്ട-4 
ഇടുക്കി-2 
 ോെറകഗോഡ്-2 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

27.06.2020 195 

മെപ്പുറം -47 
പോെക്കോെ് -25 
തൃശൂര്-22 
ക ോട്ടയം-15 
എറണോകുളം-14 
ആെപ്പുഴ-13 
സ ോല്ലം-12 
 ണ്ണൂര്-11 
 ോെറകഗോഡ്-11 
ക ോഴികക്കോെ്-8 
പത്തനംതിട്ട-6 
വ്യനോെ്-5 
തിരുവ്നന്തപുരം-4 
ഇടുക്കി-2 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

28.06.2020 118 

 ണ്ണൂര്-26 
തൃശൂര്-17 
സ ോല്ലം-10 
ആെപ്പുഴ-10 
തിരുവ്നന്തപുരം-9 
എറണോകുളം-7 
ക ോഴികക്കോെ്-7 
 ോെറകഗോഡ്-6 
ക ോട്ടയം-5 
മെപ്പുറം -5 
വ്യനോെ്-5 
ഇടുക്കി-4 
പോെക്കോെ് -4 
പത്തനംതിട്ട-3 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണം 

 
• ഇതുവ്സര 4189 കരോഗി ളിെോണ് കരോഗം സ്ഥിരീ രിച്ചിട്ടുള്ളത്.  
• ഇതിൽ 2015  കപര് ചി ിത്സയിെോണ്. 
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അനബന്ധം3: ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ്  സചയ്തിരിക്കുന്നവ്രുസെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള  ണക്ക് 

ജില്ല ജില്ലയിൽ ചി ിത്സയിലുള്ള 
കരോഗി ളുസെ  എണ്ണം മറ്റ് ജില്ലക്കോര് 

തിരുവ്നന്തപുരം 96 സ ോല്ലം -7, മെപ്പുറം -1, പോെക്കോെ് -1, പത്തനംതിട്ട-2, ആെപ്പുഴ-1, 

സ ോല്ലം 189  

പത്തനംതിട്ട 165 ആെപ്പുഴ-1 

ആെപ്പുഴ 165 പത്തനംതിട്ട-1 

ക ോട്ടയം 121 പത്തനംതിട്ട-4, ഇടുക്കി-1 

ഇടുക്കി 46  

എറണോകുളം 173 
സ ോല്ലം-2,ആെപ്പുഴ-4,പോെക്കോെ് -3, തൃശ്ശൂര് -3, മെപ്പുറം -1,   ക ോട്ടയം-3, 
 ണ്ണൂര്-1, ക ോഴികക്കോെ് -1,മറ്റുളവ്ര് -22 

തൃശ്ശൂര് 153  

പോെക്കോെ്  261  

മെപ്പുറം 224 
 തൃശ്ശൂര്-2, പോെക്കോെ് -3,  ക ോഴികക്കോെ് -1, ക ോട്ടയം-2,  ണ്ണൂര്-1, 
തിരുവ്നന്തപുരം-1 

ക ോഴികക്കോെ് 88 വ്യനോെ്-3, മെപ്പുറം -1, മറ്റുളവ്ര് -1 

വ്യനോെ് 43  

 ണ്ണൂര് 179 ക ോഴികക്കോെ് -3,  ോെറകഗോഡ്-12, മെപ്പുറം-4, എറണോകുളം-1, തൃശ്ശൂര്-1 

 ോെറകഗോഡ് 112  

ആസ  2015  
 

അനബന്ധം 4: മരണമെെവ്രുസെ വ്ിവ്രങ്ങള് 

Sl. 
No 

District Age 
Date of 
Arrival 

Date of 
Result 

Date of 
Death 

Travel 
history 

Remarks 

1 എറണോകുളം 69 16-03-20 22-03-20 28-03-20 Import Comorbidity present 
2 തിരുവ്നന്തപുരം 68 - 29-03-20 31-03-20 Contact Comorbidity present 
3 മെപ്പുറം 4 months - 22-04-20 24-04-20 Contact Comorbidity present 

4 തൃശ്ശൂര് 73 19-05-20 22-05-20 21-05-20 Import Brought dead, Comorbidity 
present 

5 വ്യനോെ് 53 20-05-20 22-05-20 24-05-20 Import Comorbidity present 
6  ണ്ണൂര് 62 - 20-05-20 25-05-20 Contact Comorbidity present 

7 തിരുവ്നന്തപുരം 68 22-05-20 28-05-20 27-05-20 Import Telangana native, 
Comorbidity present 

8 പത്തനംതിട്ട 65 - 18-05-20 29-05-20 Import Comorbidity present 
9 ആെപ്പുഴ 39 26-05-20 30-05-20 29-05-20 Import Comorbidity present 

10 ക ോഴികക്കോെ് 55 20-05-20 27-05-20 31-05-20 import Comorbidity present 
11 തിരുവ്നന്തപുരം 77  02-06-20 02-06-20 Nil Comorbidity present 
12 പോെക്കോെ്  73 22-05-20 04-06-20 02-06-20 import Comorbidity present 
13 മെപ്പുറം 27 22-05-20 04-06-20 02-06-20 import Comorbidity present 
14 സ ോല്ലം 65  04-06-20 31-05-20 Nil - 
15 മെപ്പുറം 61 21-05-20 28-05-20 06-06-20 import Comorbidity present 
16 തൃശ്ശൂര് 41 12-05-20 13-05-20 08-06-20 import Comorbidity present 
17 തൃശ്ശൂര് 87 - 10-06-20 07-06-20 Nil Comorbidity present 
18  ണ്ണൂര് 70 22-05-20 10-06-20 10-06-20 import Comorbidity present 
19  ണ്ണൂര് 71 09-06-20 12-06-20 11-06-20 import Comorbidity present 
20 തിരുവ്നന്തപുരം 67 - 15-06-20 12-06-20 Nil Comorbidity present 
21  ണ്ണൂര് 28 - 16-06-20 18-06-20 Nil - 
22 സ ോല്ലം 68 10-06-20 17-06-20 23-06-20 Import Comorbidity present 
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Annexure 5: Summary of positive cases 

Till May 3rd 

Total number of cases reported from January 30 till May 3rd-499 

Total number of cases with travel history-334 

Total number of cases with history of contact with positive case-165 
 

District 
January February March April Till May 3rd 

Total 
Import Import Import Contact Import Contact Import Contact 

TVM   7 3 5 2   17 
KLM   2 1 8 9   20 
PTA   6 6 5    17 
ALP  1 1  3    5 
KTM    3 6 11   20 
IDK   2 3 10 9   24 

EKM   11 3 1 3   18 
TSR 1  6 1 2 3   13 
PKD   5  6 2   13 
MPM   11  12 2   25 
KKD   6  12 6   24 
WYD   3    1  4 
KNR   50  43 27  1 121 
KSD  1 77 31 30 39   178 

Grand Total 1 2 187 51 143 113 1 1 499 
 

May 4th onwards 

Total number of cases reported from May 4th-3690 
Total number of cases with travel history-3360 
Total number of cases with history of contact with positive case-330 
 

District 
May 4th onwards till June 28 

Total 
Contact Import 

  TVM 24 163 187 
KLM 24 276 300 
PTA 2 256 258 
ALP 8 273 281 
KTM 11 186 197 
IDK 9 71 80 
EKM 12 204 216 
TSR 54 305 359 
PKD 47 438 485 
MPM 55 377 432 
KKD 12 212 224 
WYD 21 70 91 
KNR 40 279 319 
KSD 11 250 261 
Grand Total 330 3360 3690 
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അനബന്ധം 6: യോത്രക്കോരുസെ  ണക്ക് ( 28.06.2020 വ്സര) 

Travel 
ആസ  
യോത്രക്കോ
ര് 

വ്ീട്ടിൽ 
നിരീക്ഷണത്തിൽ 

ഇന്സ്സ്റ്ിറ്റൂഷണ
ൽ  വോറന്റന്റന്സ് 

ഐകെോെഷനിൽ 
ഉള്ള യോത്രക്കോര് 

ഗര്ഭിണി
 ള് 

വ്കയോജന
ങ്ങള് 

കുട്ടി ള് 
(<10) 

അന്തോരോഷ്ട്രഎ
യര്കപോര്ട്ട് 93,744 53,638 20,808 1,078 5367 3690 10,973 

അന്തര്കദശിയ 
എയര്കപോര്ട്ട് 45,243 44,933 178 48 - - - 

െീകപോര്ട്ട് 1,621 514 1,101 6 34 3 24 

സചക്ക്കപോസ്റ്് 1,77,326 1,69,777 7,396 153 5759 5287 - 

സറയിൽകവ് 40,316 38,280 1,502 108 - - - 

Total 3,58,250 3,07,142 30,985 1393 11,160 8,980 10,997 

 

അനബന്ധം7: തീവ്രബോധിത പ്രകദശങ്ങള് 

Toll Free 1079, Fax - 0471 2364424. www.sdma.kerala.gov.in 

List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones - 28-6-2020 
GO (Ms) No. 18/2020/DMD dated 17-6-2020 

Sl. No. District 
LSGs needing special 
attention 

Containment Zones 

1 Palakkad Anakkara 13 
2 Palakkad Cheruppulasherry 27 
3 Palakkad Koppam 4, 6, 8 
4 Palakkad Lakkidi Peroor 9 
5 Palakkad Mannarkad (M) 10 
6 Palakkad Parali All Wards 
7 Palakkad Pirayiri 14 
8 Palakkad Pookkottukavu 7 
9 Palakkad Thachampara 5 

10 Palakkad Tharoor 9 
11 Palakkad Thrikkadeeri 10 
12 Palakkad Vilayur 13 
13 Kannur Aalakkod 4 (Sub-ward) 
14 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward) 
15 Kannur Chirakkal 23 (Sub-ward) 
16 Kannur Chittaripparamba 13 (Sub-ward) 
17 Kannur Irikkoor 7 (Sub-ward) 
18 Kannur Iritty (M) 9 (Sub-ward) 

19 Kannur 
Kadannappalli-
Panappuzha 

3, 9, 10 (Sub-ward) 

20 Kannur Kannur (C) 48, 52 (Sub-wards), 51 
21 Kannur Kankol-Alappadamba 6 (Sub-ward) 
22 Kannur Karumathoor 2 (Sub-ward) 
23 Kannur Keezhalloor 4 (Sub-ward) 
24 Kannur Kolacherri 5 (Sub-ward) 
25 Kannur Koothuparamba (M) 25 (Sub-ward) 
26 Kannur Kottayam-Malabar 4, 11 (Sub-ward) 
27 Kannur Madai 6, 7 (Sub-ward) 
28 Kannur Maloor 3, 12 
29 Kannur Mangattidam 4 (Sub-ward) 
30 Kannur Mattannur (M) 7 
31 Kannur Mattool 9, 14 (Sub-ward) 
32 Kannur Mokeri 5 (Sub-ward) 
33 Kannur Munderi 8 (Sub-ward) 
34 Kannur Muzhappilangad 13 (Sub-ward) 
35 Kannur Muzhakunnu All Wards 
36 Kannur Padiyoor All Wards 
37 Kannur Panoor (M) 31 (Sub-ward) 

http://www.sdma.kerala.gov.in/
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38 Kannur Pappinissery 3 (Sub-ward) 
39 Kannur Payyannur (M) 30, 31, 42, 44 (Sub-ward) 
40 Kannur Peralasherry 12 (Sub-ward) 
41 Kannur Peravoor 11 
42 Kannur Ramanthali 11 (Sub-ward) 
43 Kannur Sreekandapuram (M) 26 (Sub-ward) 
44 Kannur Thalasheery (M) 14, 18 (Sub-ward) 
45 Kannur Thillankery All Wards 
46 Kannur Udayagiri 2 (Sub-ward) 
47 Kannur Vengad 1, 3, 12 (Sub-ward) 
48 Kasargode Ajanur 18, 20 
49 Kasargode Bedadkka 8 
50 Kasargode Badiadkka 18 
51 Kasargode Chemnad 13, 18 
52 Kasargode Chengala 13, 17, 19, 20 
53 Kasargode Cheruvathur 3, 6, 9, 16 
54 Kasargode Kanhangad (M) 35, 39, 40 
55 Kasargode Karadka 8, 14 
56 Kasargode Kasargod (M) 9, 22 

57 Kasargode Kinanoor 
 Karinthalam 

6 

58 Kasargode Kodom Belur 1, 7 
59 Kasargode Kumbala 3, 6, 7, 19 
60 Kasargode Madhur 1, 7, 18 
61 Kasargode Madikkai 2 
62 Kasargode Mangalpady 9, 11, 12, 17, 19, 21 
63 Kasargode Manjeshwar 2, 3, 6 
64 Kasargode Meenja 2 
65 Kasargode Mogral Puthur 1 
66 Kasargode Muliyar 14 
67 Kasargode Nileshwar (M) 22 
68 Kasargode Padane 6, 7, 10 
69 Kasargode Pallikkara 5, 18, 19 
70 Kasargode Pullur Periya 1 
71 Kasargode Trikaripur 1, 4 
72 Kasargode Uduma 5, 6 
73 Kasargode Valiyaparamba 4, 7, 12, 13 
74 Kasargode Vorkardy 6 
75 Kollam Panmana 10, 11 
76 Kollam Punalur (M) 3, 5, 7, 12, 33, 34 
77 Kollam Thrikkovilvattom 6, 7, 9 
78 Kollam Mayyanad 9, 15, 16 
79 Kollam Ittiva 17 
80 Kollam Kalluvathukkal 8, 10, 11, 13 
81 Kollam Kollam (C) 42, 44, 45 (Sub-wards) 

82 Kollam Kulathooppuzha 
4 (EMS Colony), 5 (Rose Mala), 6 (Anpath Acer), 
7 (Ambalam), 8 (Chozhiyakkod) 

83 Kollam Aryankavu 1 (Achankovil Temple), 2 (Achankovil), 4 
(Aryankavu), 5  (Aryankavu Temple) 

84 Thrissur Thrissur (C) 3, 32, 35, 36, 39, 48, 49 
85 Thrissur Vellankkallur 14, 15 
86 Thrissur Kunnankulam (M) 7, 8, 11, 15, 19, 20 
87 Thrissur Kattakampal 6, 7, 9 
88 Thrissur Kadavallur 14, 15, 16 
89 Malappuram Parappanangadi (M) 31 
90 Malappuram Tanur 26, 30, 31 
91 Malappuram Vattamkulam All Wards 
92 Malappuram Edappal All Wards 
93 Malappuram Alamkode All Wards 
94 Malappuram Maranchery  All Wards 
95 Malappuram Pulpatta 7 
96 Malappuram Ponnani (M) Except wards 1, 2, 3, 50, 51 
97 Kottayam Chirakkadavu 13 
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98 Kottayam Koruthodu 4 
99 Kottayam Vazhappally 8 

100 Kottayam Ramapuram 8 
101 Kottayam Mutholi 1 
102 Kottayam Thalayazham 12 
103 Kottayam Thrikodithanam 18 
104 Kottayam Kottayam (M) 36 
105 Kottayam Pallikkathodu 8 
106 Kottayam Karukachal 7 
107 Idukki Kumali 14 
108 Idukki Kattappana (M) 5, 8 
109 Idukki Rajakumari 8 
110 Thiruvananthapuram Kattakada 3, 5, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
111 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) 48, 54, 55, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 99 
112 Ernakulam Amballoor 2 
113 Ernakulam Vengola 17 
114 Ernakulam Sreekmoolanagaram 1, 7, 9, 10, 11, 12 
115 Ernakulam Nayarambalam 2, 15 

116 Ernakulam 
Malayattoor-
Neeleswaram 

15 

117 Ernakulam Kochi (C)  
67 (100 m radius around Powerlite Electricals, 
Market Junction) 

118 Ernakulam Parakkadav 8 
119 Alappuzha Alappuzha (M) 50 
120 Alappuzha Pattanakkad 10 
121 Alappuzha Karthikappalli 7 
122 Alappuzha Punnapra South 2 
123 Alappuzha Aroor 1 
124 Alappuzha Chennithala 14 

        
Kannur - Sub-wards as per Orders No. DCKNR/3392/2020/DM-1 dated 23-06-2020 of DDMA 
Kollam - Sub-wards as per Order No DCKLM/1827/2020-DM2 dated 23-6-2020 of DDMA 
Thiruvananthapuram - Sub-wards as per Order No. DDMA/01/2020/Covid/CZ-8 dated 26-6-2020     

LSGs added on 28-6-2020 

Sl. No. District LSGs needing special 
attention 

Containment Zones 

1 Kottayam Kottayam (M) 36 
2 Kottayam Pallikkathodu 8 
3 Kottayam Karukachal 7 
4 Malappuram Vattamkulam All wards 
5 Malappuram Edappal All wards 
6 Malappuram Alankode All wards 
7 Malappuram Ponnani (M) Except wards 1,2,3,50,51 
8 Malappuram Maranchery All wards 
9 Malappuram Pulpatta 7 

10 Alappuzha Aroor 1 
11 Alappuzha Chennithala 14 
12 Ernakulam Parakkadav 8 
13 Ernakulam Kochi (C) 67 

 
*As per Report from Secretary KSDMA on 28.06.2020 

 


