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സ ോതുജനങ്ങക ോടുള്ള അഭ്യര്ത്ഥന 

 

തീയതി: 18/03/2020 

159ക ോ  രോജയങ്ങ ിൽ ക ോവിഡ്-19 കരോഗം  ടര്ന്നു ിടിക്കുന്നതിനോൽ ക ോ ോകരോഗയ 
െംഘടന ക ോവിഡ്-19 കരോഗസെ മഹോമോരിയോയി പ്രഖ്യോ ിച്ചിരിക്കുന്നു.ഈ 
െോഹചരയെിൽ കരോഗബോധസെതിസര ജോഗ്രതയം നിരീക്ഷണവം ശക്തിസെടുെി.   

വീട്/ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

• െംസ്ഥോനസെ വിവിധ ജില്ല  ി ോയി 25603 ക ര് നിരീക്ഷണെി ോണ്  

• ഇവരിൽ 25366 ക ര് വീടു  ിലം,237ക ര് ആശു ത്രി  ിലം നിരീക്ഷണെി ോണ്. 

COVID-19 ബോധിത രോജയങ്ങ ിൽ നിന്നും യോത്രോ ചരിത്രമുള്ളവര് അസല്ലങ്കിൽ അെരം 
യോത്രക്കോരുമോയി െമ്പര്ക്കം പു ര്ത്തുന്ന വയക്തി ള്, വീടു  ിൽ നിരീക്ഷണെിൽ 
തുടരോന് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു. ആ ിംഗനം അസല്ലങ്കിൽ ഹസ്തദോനം ക ോസ  സ്പര്ശിച്ചു 
സ ോണ്ടുള്ള െോമൂഹി  ആശംെ ള് ഒഴിവോക്കു . നിങ്ങളുസട മുഖ്ം, മൂക്ക്,  ണ്ണു ള് 
എന്നിവ സ്പര്ശിക്കുന്നത് ഒഴിവോക്കു . തുമ്മുകമ്പോഴം, ചുമയ്ക്കുകമ്പോഴം വോയം, മൂക്കും തൂവോ  
സ ോണ്ട് മൂകടണ്ടതും, ഇടെിസട ക  ള് കെോപ്പം, സവ  വം ഉ കയോഗിച്ച് 
 ഴക ണ്ടതുമോണ്. ക ോവിഡ്-19 കരോഗ ക്ഷണങ്ങള് ഉള്ളവരും  അവസര 
 രിചരിക്കു യം സചയ്യുന്ന ആളു ള് മോത്രകമ മോസ്ക് ധരികക്കണ്ടതുള്ളു. മോസ്ക് 
ഉ കയോഗിക്കുന്നവര് അത് ഉ കയോഗികക്കണ്ട മോര്ഗങ്ങള്മനസ്സി ോക്കി 
ഉ കയോഗികക്കണ്ടതും, ഉ കയോഗകശഷം മോസ്കു ള് ശോസ്ത്രീയമോയി തസന്ന 
െംസ്കരികക്കണ്ടതുമോണ്. സ ോതുജനങ്ങള് N-95 മോസ്കു ള് ഉ കയോഗികക്കണ്ടതില്ല. 

ക ോവിഡ്-19സനതിരോയ ക ോരോട്ടെിൽ ആകരോഗയവകുപ്പമോയി ക ക ോര്ക്കോന് 
ആകരോഗയപ്രവര്െ സര ഞങ്ങള് ക്ഷണിക്കുന്നു.ആശു ത്രി ള്, വീടു ള്, 
വിമോനെോവ ങ്ങള്, തുറമുഖ്ങ്ങള്, സറയിൽകവ കേഷനു ള്, ബെ് കേഷനു ള് 
എന്നിവിടങ്ങ ിൽ െന്നദ്ധ കെവനം നടത്തുന്നതിന് തോസഴ നൽ ിയിരിക്കുന്ന  ിങ്ക് 
ഉ കയോഗിച്ച് നിങ്ങള്ക്കും കചരോം. തോൽെരയമുള്ള ആകരോഗയ പ്രവര്െ ര്ക്ക് ഈ 
ക ോമിൽ വിശദോംശങ്ങള് പൂരിെിച്ച് െമര്െിക്കോം. ആകരോഗയകുടുംബകക്ഷമ വകുെ്ഉടന് 
തസന്ന നിങ്ങസ  ബന്ധസെടുന്നതോയിരിക്കും. 

വരൂ, ഞങ്ങക ോസടോെം അണി കചരൂ 
https://forms.gle/3FtcS7ovp1YGG9539 

 

http://www.dhs.kerala.gov.in/
mailto:controlroomdhskerala@gmail.com
https://forms.gle/3FtcS7ovp1YGG9539


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

ദിശ: 0471-2552056, 1056 

െോമ്പിള്  രികശോധന 

• കരോഗ ക്ഷണങ്ങള് ഉള്ള 2550 വയക്തി ളുസട െോമ്പിള്  രികശോധനെ് 

അയച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇതിൽ2140 െോമ്പിളു ളുസട  രികശോധനോ   ം സനഗറ്റിവ് ആണ്. 

 രികശോധനോ   ം 

• ക ര െിൽ ഇന്നസ  വസര കരോഗബോധ സ്ഥിരീ രിച്ചവരുസട എണ്ണം 27 ആയിരുന്നു. 

 

നിര്കദശങ്ങള് 

ക ോവിഡ്-19 കരോഗബോധസെതിസര ജോഗ്രതോ നിര്കേശം പുറസെടുവിച്ചിരിക്കുന്നതിനോൽ 
ജനങ്ങള് വയക്തി ശുചിതവവം,  രിെര ശുചിതവവം  ോ ികക്കണ്ടതോണ്.  തുമ്മുകമ്പോഴം, 
ചുമയ്ക്കുകമ്പോഴം വോയം, മൂക്കും തൂവോ സ ോണ്ട് മൂകടണ്ടതും, ഇടെിസട ക  ള് കെോപ്പം, 
സവ  വം ഉ കയോഗിച്ച്  ഴക ണ്ടതുമോണ്.ക ോവിഡ്-19 കരോഗബോധിത പ്രകദശങ്ങ ിൽ 
നിന്നും മടങ്ങിസയെിയവര് വീടു  ിൽ തസന്ന തുടകരണ്ടതും സ ോതു ഇടങ്ങള് 
െന്ദര്ശിക്കുന്നത് ഒഴിവോകക്കണ്ടതുമോണ്.  (Home Isolation) 

അനുബന്ധ പ്രവര്െനങ്ങള് 

• ആകരോഗയ വകുെ് ജീവനക്കോര്ക്കും മറ്റ് ഇതര വകുെ് ജീവനക്കോര്ക്കുംകവണ്ട 80 
 രിശീ ന െഹോയി ള് വിഡികയോ രൂ െിൽ തയ്യോറോക്കി “ക ര  സഹൽെ്  
ഓണ്ക ന് സെയിനിംഗ് ” എന്ന ആകരോഗയവകുെിസന്റ യടുബ് ചോന ിൽ 

ഉള്സെടുെിയിട്ടുണ്ട്(https://www.youtube.com/c/keralahealthonlinetraining). 
• െംസ്ഥോന  ണ്കെോള്  റൂമും  ജില്ല  ണ്കെോള് റൂമു ളും തമ്മിൽ   പ്രോധോനയകമറിയ 

വിവരങ്ങള് ക മോറുന്നതിനും വിശ  നം സചയ്യുന്നതിനും  ഏ ജോ   െംവിധോനം 
ഏര്സെടുെിയിട്ടുണ്ട്. 

• െംസ്ഥോന ത െിലം എല്ലോ ജില്ല  ിലം അവശയ മോനവവിഭ്വകശഷി ഉറപ്പ 
വരുെോനോയള്ള ടീമു സ  വിനയെിച്ചു. വിമോനെോവ  നിരീക്ഷണെിനും, 
ആശു ത്രി നിരീക്ഷണെിനും ഗതോഗത െംവിധോനം ഉറപ്പ വരുെോനും കവണ്ട 
മോനവവിഭ്വകശഷി എല്ലോ ജില്ല  ിലം ഉറെ് വരുെിയിട്ടുണ്ട്. 

• എല്ലോ ജില്ല  ിക യം തിരസെടുക്കസെട്ട ആശു ത്രി  ിൽ മതിയോയ ഭ്ൗതി  
െോഹചരയങ്ങളും പ്രകതയ  ചി ിത്സോ ൌ രയങ്ങളും ഉറപ്പ വരുെിയിട്ടുണ്ട്. 

• െംസ്ഥോന ത െിൽ ക ോള് സെന്ററിസന്റ പ്രവര്െനം ശക്തിസെടുെോനോയി മൂന്ന് 
നമ്പരു ള് കൂടി പ്രവര്െനം തുടങ്ങി. ഇകതോസട ആറു സഹൽെ് ക ന് 
നമ്പറു  ോണ് പ്രവര്െനെിൽ ഉള്ളത്.  

• സ ോകറോണോ കവറെ്  കരോഗബോധ െംശയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്ക് മോനെി  

 ിന്തുണ പ്രദോനം സചയ്യുന്നതിന് കവണ്ടി െംസ്ഥോനസെോട്ടോസ  133അംഗങ്ങസ  

വിവിധ ജില്ല  ി ോയി വിനയെിച്ചിട്ടുണ്ട്.11832സട ിക ോണിക്ക് സ ൗണ്െി ിംഗ് 
കെവനങ്ങള് ഇത് വസര  ഭ്യമോക്കി. 

 

  

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


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

ദിശ: 0471-2552056, 1056 

അനുബന്ധം-1: ജില്ല  ിൽ നിരീക്ഷണെിൽ ഉള്ളവരുസട വിവരങ്ങള് 

ജില്ല 
ആസ  

നിരീക്ഷണെിലള്ള 
ആളു ളുസട എണ്ണം 

വീടു  ിൽ 
നിരീക്ഷണെിലള്ള 
ആളു ളുസട എണ്ണം 

ആശു ത്രി  ിൽ 
നിരീക്ഷണെിലള്ള 
ആളു ളുസട എണ്ണം 

ഇന്ന് അഡ്മിറ്റ്  
സചയ്യസെട്ടവരുസട 

എണ്ണം 

തിരുവനന്തപുരം 2414 2350 64 3 

സ ോല്ലം 758 751 7 4 

 െനംതിട്ട 2900 2884 16 2 

ഇടുക്കി 442 442 0 0 

ക ോട്ടയം 1311 1304 7 0 

ആ പ്പഴ 1901 1893 8 4 

എറണോകു ം 1012 989 23 4 

തൃശൂര് 2717 2684 33 8 

 ോ ക്കോട്  309 280 29 9 

മ പ്പറം 3834 3821 13 6 

ക ോഴികക്കോട് 4953 4945 8 4 

വയനോട് 433 433 0 0 

 ണ്ണൂര് 2239 2218 21 10 

 ോെര്കഗോഡ്  380 372 8 3 

ആസ  25603 25366 237 57 



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

ദിശ: 0471-2552056, 1056 

അനുബന്ധം-1: കരോഗബോധ സ്ഥിരീ രിചിട്ടുള്ളവരുസട ക്രമം 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 

വയക്തി ളുസട എണ്ണം 
ജില്ല 

നി വിസ  
അവസ്ഥ 

 രോമര്ശം 

3 
തൃശൂര് 
ആ പ്പഴ 
 ോെറകഗോഡ് 

സനഗറ്റീവ് 
ഡിെ്ചോര്ജ് 
സചയ്തു 

5  െനംതിട്ട ക ോെിറ്റീവ് 
ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

1 ഏറണോകു ം ക ോെിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

8 
 െനംതിട്ട – 4 

ക ോെിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

ക ോട്ടയം – 2 
ഏറണോകു ം -2 

2 
 ണ്ണൂര് -1 

ക ോെിറ്റീവ് 
ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം തൃശൂര് -1 

3 തിരുവനന്തപുരം -3 ക ോെിറ്റീവ് 
ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

2 
തിരുവനന്തപുരം -1 
ഇടുക്കി – 1 

ക ോെിറ്റീവ് 
ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

3 
മ പ്പറം-2 
 ോെറകഗോഡ്-1 

ക ോെിറ്റീവ് 
ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

നി വിൽ 27 കരോഗി  ി ോണ് കരോഗം സ്ഥിരീ രിച്ചിട്ടുള്ളത് 
 

ജില്ല നി വിൽ ചി ിത്സയിലള്ളവരുസട എണ്ണം 
തിരുവനന്തപുരം 4 
 െനംതിട്ട 9 
ക ോട്ടയം 2 
ഏറണോകു ം 3 
തൃശൂര് 1 
മ പ്പറം 2 
 ണ്ണൂര് 1 
ഇടുക്കി 1 
 ോെറകഗോഡ് 1 

ആസ  24 
 


