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സ ാതുജനങ്ങള ാടുള്ള അഭ്യര്ത്ഥന  

 

തീയതി: 09/03/2020 

102 ള ാക രാജയങ്ങ ിൽ ളകാവിഡ്-19 ളരാഗം  ടര്ന്നു  ിടിക്കുന്നതിനാൽ ള ാകാളരാഗയ 
െംഘടന സ ാതുജനാളരാഗയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാ ിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ 
ൊഹചരയത്തിൽ ളരാഗബാധസെതിസര ജാഗ്രതയം നിരീക്ഷണവം ശക്തിസെടുത്തി.  

െംസ്ഥാനസത്ത വിവിധ ജില്ലക ി ായി 1116 ള ര് നിരീക്ഷണത്തി ാണ് . ഇവരിൽ 967 

ള ര് വീടുക ിലം, 149 ള ര് ആശു ത്രിക ിലം നിരീക്ഷണത്തി ാണ്. 

െംശയാസ്പദമായവരുസട 807 ൊമ്പിളുകള് എൻ. ഐ. വി യിൽ  രിളശാധനെ് 

അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 717 ൊമ്പിളുകളുസട  രിളശാധനാ ഫ ം സനഗറ്റിവ് ആണ്.  

ളകന്ദ്ര െര്കാര് സ്ഥാ നങ്ങള്ക്കും ഓഫീസുകള്ക്കും െംസ്ഥാന ത ത്തിൽ 
തസന്ന ളവഗത്തിൽ തീരുമാനങ്ങസ ടുക്കുവാനുള്ള അധികാരം നൽുവാനായി ചിഫ് 
സെക്രട്ടറി ളകന്ദ്ര കാബിസനറ്റ്  സെക്രട്ടറിളയാട് ളദശിയ ത ത്തിൽ നടന്ന 
വീഡിളയാ ളകാണ്ഫറൻെിൽ അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. സടസ്റ്ിംഗ്  ാബുകളുസട എണ്ണം 
വര്ദ്ധിെികാനും ുവവറ്റം, ൌദി അളറബയയം പ്രളവശനത്തിനായി സകാളറാണ 
െര്ട്ടിഫികറ്റ് നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധസെട്ട് മാര്ഗനിര്ളേശങ്ങള് 
പുറസെടുവിക്കുവാനും അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. 

COVID19 ബാധിത രാജയങ്ങ ിൽ നിന്നും യാത്രാ ചരിത്രമുള്ളവര് അസല്ലങ്കിൽ അത്തരം 
യാത്രകാരുമായി െമ്പര്കം പു ര്ത്തുന്ന വയക്തികള്, വീടുക ിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ 
തുടരാൻ അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു. ആ ിംഗനം അസല്ലങ്കിൽ ഹാൻഡ് ളഷക് ള ാസ  സ്പര്ശിച്ചു 
സകാണ്ടുള്ള ൊമൂഹിക ആശംെകള് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുസട മുഖ്ം, മൂക്, കണ്ണുകള് എന്നിവ 
സ്പര്ശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. തുമ്മുളമ്പാഴം, ചുമയ്ക്കുളമ്പാഴം വായം, മൂക്കും തൂവാ  സകാണ്ട് 
മൂളടണ്ടതും, ഇടെിസട വകകള് ളൊപ്പം, സവ  വം ഉ ളയാഗിച്ച് കഴളകണ്ടതുമാണ്. 
ളകാവിഡ് -19 ളരാഗ ക്ഷണങ്ങള് ഉള്ളവരും  അവസര  രിചരിക്കുകയം സചയ്യുന്ന ആളുകള് 
മാത്രളമ മാസ്ക് ധരിളകണ്ടതുള്ളു. മാസ്ക് ഉ ളയാഗിക്കുന്നവര് അത് ഉ ളയാഗിളകണ്ട 
മാര്ഗങ്ങള്  മനസ്സി ാകി ഉ ളയാഗിളകണ്ടതും, ഉ ളയാഗളശഷം മാസ്കുകള് 
ശാസ്ത്രീയമായി തസന്ന െംസ്കരിളകണ്ടതുമാണ്. സ ാതു ജനങ്ങള് N 95 മാസ്കുകള് ഉ ളയാ 
ഗിളകണ്ടതില്ല.    

െവയം നിരീക്ഷണം െമൂഹത്തിസന്റയം ുടുംബത്തിസന്റയം തങ്ങളുസടയം 
നന്മയ്ക്കുള്ള യഥാര്ത്ഥ പ്രാര്ത്ഥനയാണ്. 
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07/03/2020ന് ഇറ്റ ിയിൽ നിന്ന് ളകര ത്തിള ക് മടങ്ങിസയത്തിയ കണ്ണൂര് 
െവളദശിയായ 3 വയസ്സുള്ള ുട്ടിക് ളകാവിഡ് -19 ളരാഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. നി വിൽ 
ആശു ത്രിയിൽ പ്രളവശിെികസെട്ട ആരുളടയം ആളരാഗയനി യിൽ ആശങ്കെ് വകയില്ല. 

ളകാവിഡ്-19 ളരാഗബാധസെതിസര ജാഗ്രതാ നിര്ളേശം പുറസെടുവിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ 
ജനങ്ങള് വയക്തി ശുചിതവവം,  രിെര ശുചിതവവം  ാ ിളകണ്ടതാണ്.  തുമ്മുളമ്പാഴം, 
ചുമയ്ക്കുളമ്പാഴം വായം, മൂക്കും തൂവാ  സകാണ്ട് മൂളടണ്ടതും, ഇടെിസട വകകള് ളൊപ്പം, 
സവ  വം ഉ ളയാഗിച്ച് കഴളകണ്ടതുമാണ്. ളരാഗബാധിത പ്രളദശങ്ങ ിൽ നിന്നും 
മടങ്ങിസയത്തിയവര് വീടുക ിൽ തസന്ന തുടളരണ്ടതും സ ാതു ഇടങ്ങള് െന്ദര്ശിക്കുന്നത് 
ഒഴിവാളകണ്ടതുമാണ്.  (Home Isolation) 

 

അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

• ആളരാഗയ വുെ് ജീവനകാര്ക്കും മറ്റ് ഇതര വുെ് ജീവനകാര്ക്കും ളവണ്ട 63   
 രിശീ ന െഹായികള് വിഡിളയാ രൂ ത്തിൽ തയ്യാറാകി “ളകര  സഹൽത്ത്  
ഓണ്വ ൻ സെയിനിംഗ് ” എന്ന ആളരാഗയവുെിസന്റ യടുബ് ചാന ിൽ 

ഉള്സെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (https://www.youtube.com/c/keralahealthonlinetraining). 
• െംസ്ഥാന കണ്ളൊള്  റൂമും  ജില്ല കണ്ളൊള് റൂമുകളും തമ്മിൽ   പ്രാധാനയളമറിയ 

വിവരങ്ങള് വകമാറുന്നതിനും വിശക നം സചയ്യുന്നതിനും  ഏകജാ ക െംവിധാനം 
ഏര്സെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

• െംസ്ഥാന ത ത്തിലം എല്ലാ ജില്ലക ിലം അവശയ മാനവവിഭ്വളശഷി ഉറപ്പ 
വരുത്താനായള്ള ടീമുകസ  വിനയെിച്ചു. വിമാനത്താവ  നിരീക്ഷണത്തിനും, ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണത്തിനും ഗതാഗത െംവിധാനം ഉറപ്പ വരുത്താനും ളവണ്ട 
മാനവവിഭ്വളശഷി എല്ലാ ജില്ലക ിലം ഉറെ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

• എല്ലാ ജില്ലക ിള യം തിരസെടുകസെട്ട ആശു ത്രിക ിൽ മതിയായ ഭ്ൗതിക 
ൊഹചരയങ്ങളും പ്രളതയക ചികിത്സാ ൌകരയങ്ങളും ഉറപ്പ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

• സകാളറാണാ വവറെ്  ളരാഗബാധ െംശയിക്കുന്ന ുടുംബങ്ങള്ക് മാനെിക 
 ിന്തുണ പ്രദാനം സചയ്യുന്നതിന് ളവണ്ടി െംസ്ഥാനസത്താട്ടാസക 143 അംഗങ്ങസ  

വിവിധ ജില്ലക ി ായി വിനയെിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4205 സട ിളഫാണിക് സകൗണ്െി ിംഗ് 
ളെവനങ്ങള് ഇത് വസര  ഭ്യമാകി. 
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ജില്ല 
ആസക 

നിരീക്ഷണത്തിലള്ള 
ആളുകളുസട എണ്ണം 

വീടുക ിൽ 
നിരീക്ഷണത്തിലള്ള 
ആളുകളുസട എണ്ണം 

ആശു ത്രിക ിൽ 
നിരീക്ഷണത്തിലള്ള 
ആളുകളുസട എണ്ണം 

ഇന്ന് അഡ്മിറ്റ്  
സചയ്യസെട്ടവരുസട 

എണ്ണം 

തിരുവനന്തപുരം 33 22 11 7 

സകാല്ലം 75 66 9 6 

 ത്തനംതിട്ട 53 41 12 2 

ഇടുകി 38 37 1 1 

ളകാട്ടയം 83 79 4 4 

ആ പ്പഴ 71 65 6 3 

എറണാു ം 177 171 6 0 

തൃശൂര് 211 172 39 22 

 ാ കാട്  36 22 14 12 

മ പ്പറം 76 52 24 20 

ളകാഴിളകാട് 72 66 6 2 

വയനാട് 15 14 1 1 

കണ്ണൂര് 83 69 14 4 

കാെര്ളഗാഡ്  93 91 2 1 

ആസക 1116 967 149 85 

 


