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സ്വീകർത്താവ്,                             15.08.2019 

ജില്ലാ മെഡിക്കല് ഓഫീസ് ർ 

തിരുവനന്തപുരം,മകാല്ലം,പത്തനംതിട്ട,ആല്പ്പുഴ,കകാട്ടയം, ഇടുക്കി,  

എറണാകുളം, ത്തിശ്ശൂർ, പാല്ക്കാട്, െല്പ്പുറം,കകാഴികക്കാട്,വയനാട്,    

കണ്ണൂർ, കാസ്റക ാഡ്. 

സ്ർ/ ൊഡം, 

വിഷയം: കഡാക്സ്ീ കഡ ൊർഗ്ഗനിർകേശം സ്ംബന്ധിച്ച്. 

സ്ൂചന:  15.8.2019 മല് ത്പിൻസ്ിപ്പല് മസ്ത്കട്ടറിയുമട കയാ          

       തീരുൊനം 

 

ത്പളയനാന്തരം െല്ിനജല്വുൊയി കനരിട്ട് സ്മ്പർക്കെുണ്ടായിട്ടുള്ള 

െുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ത്പതികരാധെരുന്നായ "Doxycyclin 100mg" ുളിക 

നിശ്ചിതഅളവില് നല്കുന്നതിമന സ്ംബന്ധിച്ച് വിശദൊയ 

ൊർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ടി കയാമ്പയിൻ ഏറ്റവും ഫല്വത്തായി 

നടപ്പില്ാക്കാൻ   ജില്ലാതല്ത്തില്ും തകേശ്ശീയതല്ത്തില്ും 

ആകരാ യസ്ഥാപനതല്ത്തില്ും ഏകകാപിപ്പികക്കണ്ട ചുെതല്കളും 

കർത്തവയങ്ങളും താമഴ പറയുംവിധം  സ്െയബന്ധിതൊയി 

പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഇതിനാല് നിർകേശിക്കുന്നു. 

 

1)ത്പളയവുൊയി ബന്ധമപ്പട്ട് ഓകരാ ജില്ലകളില്ും ദുരിതാശവാസ് 

കയാംപുകളില് ൊറ്റിപാർപ്പിച്ചിരുന്നവമര സ്ംബന്ധിച്ചും 

ത്പളയനാന്തരരക്ഷാ-ശുചീകരണ ത്പവർത്തനങ്ങളില് ഏർമപ്പട്ടിരുന്നവമര 
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സ്ംബന്ധിച്ചും പഞ്ചായത്ത് /ന രസ്ഭ/െുനിസ്ിപ്പാല്ിറ്റി തിരിച്ചുള്ള 

വിശദൊയ വിവരം ജില്ലാഭരണസ്ംവിധാനവുൊയി ബന്ധമപ്പട്ട് ജില്ലാ 

surveillence ഓഫീസ്ർ (അഡിഷണല് ജില്ലാ മെഡിക്കല് ആഫീസ്ർ / മഡപയൂട്ടി 

ജില്ലാ മെഡിക്കല് ആഫീസ്ർ ) 16/08/2019 രാവിമല് 11െണിക്ക് െുൻപ് 

സ്ംഭരികക്കണ്ടതും വിശകല്നവികധയൊക്കി താമഴ പറയുന്ന  ണങ്ങളാക്കി 

കീഴ്ഘടകസ്ഥാപനകെധാവികൾക്ക് 16/8/2019 2:00pm ന് െുൻപ് 

കകൊകറണ്ടതുൊണ്. 

a) ദുരിതാശ്വാസ ക്ാാംപുകളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയവർ  

b) ദുരിതാശ്വാസ ക്ാാംപുകളിൽ നിലവിൽ തുടരുന്നവർ  

c)പ്പളയനാന്തരരക്ഷാ-ശ്ുചീകരണപ്പവർത്തനങ്ങളിൽ         

ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവർ 

 

2)ദുരിതാശവാസ്കയാംപുകളില് നില്വില് തുടരുന്നവമര സ്ംബന്ധിച്ച് 

ത്പതികരാധ െരുന്ന് വിതരണം സ്െീപആകരാ യസ്ഥാപനങ്ങളുമട 

ഉത്തരവാദിതവം ആയിരിക്കും.ദുരിതാശവാസ്കയാംപുകളില് നിന്നും 

െടങ്ങുന്ന െുറയ്ക്ക്ക് ടി വിവരങ്ങൾ district surveillance unit വഴി തകേശീയ 

തല്ത്തില്ുള്ള ആകരാ യസ്ഥാപനങ്ങളില്,  തുടർ െരുന്ന് വിതരണം 

ഏകകാപിപ്പിക്കുന്ന  തരത്തില് വിവര കകൊറ്റം ഉറപ്പാകക്കണ്ടതാണ്.  

 

3) ദുരിതാശവാസ്കയാംപുകളില് നിന്നും െടങ്ങിമയത്തിവമര കുടുംബകക്ഷ 

ഉപകകത്രതല്ത്തില് ഓകരാ multipurpose workers നും (JHI  & JPHN ) 

അവരവരുമട കസ്വനപരിധിയില് വരുന്ന കുടുംബങ്ങളിമല് അം ങ്ങൾക്ക് 

ത്പതികരാധ െരുന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തില്    ുണകഭാക്താക്കമള വിഭജിച്ച് 

നല്കകണ്ടതും ത്പവർത്തനങ്ങൾ ഏകകാപിപ്പികക്കണ്ടതുൊണ്. 

കെല് ണത്തില്മപ്പടുന്ന  ുണകഭാക്താക്കൾക്ക് ത്പതികരാധ െരുന്ന് ല്ഭയൊയി 

എന്നുള്ളത് അതാത് ആകരാ യ സ്ഥാപനങ്ങളിമല് മെഡിക്കല് 

ആഫീസ്ർൊരുമട ഉത്തരവാദിതവം ആയിരിക്കും. ജില്ലാതല്ത്തില് ആകരാ യ 



സ്ഥാപനങ്ങളുമട കെല്കനാട്ടത്തില് നടക്കുന്ന ടി കയാമ്പയിമന സ്ംബന്ധിച്ച 

കത്കാഡീകൃത വിവരങ്ങൾ ല്ഭയൊകകണ്ടതാണ്.  

4)ത്പളയനാന്തരരക്ഷാ-ശുചീകരണത്പവർത്തനങ്ങളില്  ഏർമപ്പട്ടിരിക്കുന്ന 

ആകരാ യ ത്പവർത്തകർ, സ്ന്നദ്ധ ത്പവർത്തകർ, കസ്നിക / അർദ്ധകസ്നിക 

ത്പവർത്തകർ , ത്പളയ /െല്ിന ജല്വുൊയി സ്ംപർകം വന്ന ആൾക്കാർ 

എന്നിവർക്ക് ശരീരത്തിന്മറ ഏമതങ്കില്ും ഭാ ത്ത്   

െുറിവുകളുമണ്ടങ്കില്    അവർക്ക് കരാ സ്ാധയത കൂടുതല്ാകയാല്  

 തുടർച്ചയായി അഞ്ചു ദിവസ്ം doxycyclin 100mg  ുളിക 02 കനരം  കഴിച്ചു 

എന്നുറപ്പാകക്കണ്ടതുണ്ട്. ആശുപത്തിതല്ത്തില് ത്പളയനാന്തര 

ത്പവർത്തനങ്ങളില് ഏർമപ്പട്ടിരുന്നവമര സ്ംബന്ധിച്ച് വിവരം 

ല്ഭയൊകകണ്ടതും, കെല് വിവരങ്ങൾ കുടുംബകക്ഷെഉപകകത്രതല്ത്തില് 

multipurpose workers (JHI/JPHN) ന്മറ കെല്കനാട്ടത്തില് ആശ ത്പവർത്തകമര 

ത്പകതയകൊയി നിർകേശിച്ച് " DIRECTLY OBSERVED TREATMENT " രീതിയില് 

തുടർച്ചയായി അഞ്ചു ദിവസ്ം doxycyclin 100mg  ുളിക 02 കനരം കഴിച്ചു 

എന്നുറപ്പാകക്കണ്ടതുൊണ് . കെല്  രീതിയില്ുള്ള െരുന്ന് വിതരണം അതാത് 

മെഡിക്കല് ഓഫീസ്ർ തകേശീയൊയി 

ഉറപ്പാകക്കണ്ടതാണ്. കഡാക്സ്ികസ്ക്ലിൻ  ുളിക നല്കുന്നവരുമട കല്ൻ 

ല്ിസ്റ്റ് എല്ലാ ആകരാ യ സ്ഥാപനങ്ങളും കൃതയൊയി 

സ്ൂക്ഷികക്കണ്ടതാണ്.  

           

ആകരാ യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ 


