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വീടുകളില് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്ക്ക് സമര്ക്പിക്കുന്നു  

ആരരോഗ്യവകുപിന്റെ നിര്ക്രേശങ്ങള് അനുസരിച്ച് വീടുകളില് നിരീക്ഷണത്തില് കഴിഞ്ഞ 
എല്ലോവരരോടുും ഞങ്ങള് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിലവിന്റല സോഹചരയത്തില്, വീടുകളിലുും 
ആശുപത്രികളിലുും നിരീക്ഷണത്തില് കഴിയുന്നതിനുള്ള മോര്ക്ഗരരഖകള് പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഈ മോര്ക്ഗരരഖ അനുസരിച്ച് വയക്തികന്റള നിരീക്ഷണത്തില് നിന്നുും ഒഴിവോരകണ്ടതോണ്. 

വീടുകളില് നിരീക്ഷണത്തില് കഴിഞ്ഞിരുന്ന 130 വയക്തികന്റള പരിഷ്കരിച്ച മോര്ക്ഗരരഖ 
പ്രകോരും ഇന്ന് ഒഴിവോകിയിട്ടുണ്ട്.   

തീയതി: 14/02/2020 

25 ല ാക രാജ്യങ്ങളിൽ ലനാവൽ സകാലറാണ വവറെ് ലരാഗം പടര്ന്നു 

പിടിക്കുന്നതിനാൽ ല ാകാലരാഗയ െംഘടന സപാതുജ്നാലരാഗയ അടിയന്തരാവസ്ഥ 
പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.  ഈ ൊഹചരയത്തിൽ ലരാഗബാധസെതിസര ജ്ാഗ്രതയം 

നിരീക്ഷണവം ശക്തിസെടുത്തി.  െംസ്ഥാനസത്ത വിവിധ ജ്ില്ലകളി ായി 2288 ലപര് 

നിരീക്ഷണത്തി ാണ് . ഇവരിൽ 2272 ലപര് വീടുകളിലം, 16 ലപര് ആശുപത്രികളിലം 

നിരീക്ഷണത്തി ാണ്. െംശയാസ്പദമായവരുസട 408 ൊമ്പിളുകള് എൻ. ഐ. വി യിൽ 

പരിലശാധനെ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 379 ൊമ്പിളുകളുസട പരിലശാധനാ ഫ ം സനഗറ്റിവ് 

ആണ്. നി വിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രലവശിെിക്കസെട്ട ആരുലടയം ആലരാഗയനി യിൽ 
ആശങ്കെ് വകയില്ല. 

 സകാലറാണ വവറെ് ലരാഗബാധസെതിസര ജ്ാഗ്രതാ നിര്ലേശം 
പുറസെടുവിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ജ്നങ്ങള് വയക്തി ശുചിതവവം, പരിെര ശുചിതവവം 
പാ ിലക്കണ്ടതാണ്.  തുമ്മുലമ്പാഴം, ചുമയ്ക്കുലമ്പാഴം വായം, മൂക്കും തൂവാ  സകാണ്ട് മൂലടണ്ടതും, 
ഇടെിസട വകകള് ലൊപ്പം, സവളളവം ഉപലയാഗിച്ച് കഴലകണ്ടതുമാണ്.  ലരാഗബാധിത 
പ്രലദശങ്ങളിൽ നിന്നും മടങ്ങിസയത്തിയവര് 11/02/2020 സ  മാര്ഗനിര്ലേശങ്ങള് പ്രകാരം 
വീടുകളിൽ തസന്ന തുടലരണ്ടതും സപാതു ഇടങ്ങള് െന്ദര്ശിക്കുന്നത് ഒഴിവാലക്കണ്ടതുമാണ്.  
(Home Isolation) 

 

 

അനുബന്ധ പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങള് 

• അധയാപകരുസട െഹായലത്താസട വിദയാഭ്യാെ വകുെ് വിദയാര്ഥികള്ക്കായി 
വളസരയധികം പരിശീ നങ്ങള് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പി.റ്റി.എയസട പിന്തുണലയാസടയാണ്  
ഈ പരിശീ നങ്ങള് നടത്തുന്നത്. 

http://www.dhs.kerala.gov.in/
mailto:controlroomdhskerala@gmail.com
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• ആലരാഗയ വകുെ് ജ്ീവനക്കാര്ക്കും മറ്റ് ഇതര വകുെ് ജ്ീവനക്കാര്ക്കും  ലവണ്ട 43  
പരിശീ ന െഹായികള് വിഡിലയാ രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കി “ലകരള സഹൽത്ത്  
ഓണ്വ ൻ സെയിനിംഗ് ” എന്ന ആലരാഗയവകുെിസന്റ യടുബ് ചാന ിൽ 

ഉള്സെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (https://www.youtube.com/c/keralahealthonlinetraining). 
• െംസ്ഥാന കണ്ലൊള്  റൂമം  ജ്ില്ല കണ്ലൊള് റൂമകളും തമ്മിൽ   പ്രാധാനയലമറിയ 
വിവരങ്ങള് വകമാറുന്നതിനം വിശക നം സചയ്യുന്നതിനം  ഏകജ്ാ ക െംവിധാനം 
ഏര്സെടുത്തി 

• െംസ്ഥാന ത ത്തിലം എല്ലാ ജ്ില്ലകളിലം അവശയ മാനവവിഭ്വലശഷി ഉറപ്പ 
വരുത്താനായള്ള ടീമകസള വിനയെിച്ചു. വിമാനത്താവള നിരീക്ഷണത്തിനം, ആശുപത്രി 
നിരീക്ഷണത്തിനം ഗതാഗത െംവിധാനം ഉറപ്പ വരുത്താനം ലവണ്ട 
മാനവവിഭ്വലശഷി എല്ലാ ജ്ില്ലകളിലം ഉറെ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

• എല്ലാ ജ്ില്ലകളില യം തിരസെടുക്കസെട്ട ആശുപത്രികളിൽ മതിയായ ഭ്ൗതിക 
ൊഹചരയങ്ങളും പ്രലതയക ചികിത്സാ സൌകരയങ്ങളും ഉറപ്പ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

• സകാലറാണാ വവറെ്  ലരാഗബാധ െംശയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്ക് മാനെിക 

പിന്തുണ പ്രദാനം സചയ്യുന്നതിന് ലവണ്ടി െംസ്ഥാനസത്താട്ടാസക 215 അംഗങ്ങസള 

വിവിധ ജ്ില്ലകളി ായി വിനയെിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3619 സട ിലഫാണിക്ക് സകൗണ്െി ിംഗ് 

ലെവനങ്ങള് ഇത് വസര  ഭ്യമാക്കി. 

  

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

രരോഗ്ബോധിത 
പ്രരേശങ്ങളില് 

നിന്നുും 
രകരളത്തില് 

എത്തിയവരുന്റെ 
എണ്ണും 

വീടുകളില് 
നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള 
ആളുകളുന്റെ എണ്ണും 

ആശുപത്രികളില് 
നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള 
ആളുകളുന്റെ എണ്ണും 

നിരീക്ഷണത്തില് 
നിന്നുും ഇന്ന് 

ഒഴിവോകിയവരുന്റെ 
എണ്ണും 

തിരുവനന്തപുരും 297 293 4 51 
ന്റകോല്ലും 174 172 2 8 
പത്തനുംതിട്ട 55 55 0 1 
ഇടുകി 26 26 0 0 
രകോട്ടയും 87 87 0 1 
ആലപ്പുഴ 170 170 0 0 
എറണോകുളും 329 328 1 10 
തൃശൂര്ക് 199 196 3 12 
പോലകോെ്  116 116 0 1 
മലപ്പുറും 269 268 1 22 
രകോഴിരകോെ് 239 236 3 11 
വയനോെ് 50 50 0 2 
കണ്ണൂര്ക് 195 194 1 11 
കോസര്ക്രഗ്ോഡ്  82 81 1 0 
ആന്റക 2288 2272 16 130 

 


