
 

COVID-19 OUTBREAK CONTROL AND PREVENTION STATE CELL 
HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT 

GOVT. OF KERALA 

Landline: 0471-2302160      Mobile:9072315151 

Website:www.dhs.kerala.gov.in  Email:controlroomdhskerala@gmail.com 
 

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

ദിശ: 0471-2552056, 1056 

സ ോതുജനങ്ങള്ുള്ള അറിയിപ്പ് 

തീയതി: 25/03/2020 

195 ക ോ  രോജയങ്ങളിൽ ക ോവിഡ്-19 കരോഗം  ടര്ന്നു ിടിുന്നതിനോൽ ക ോ ോകരോഗയ 
െംഘടന ക ോവിഡ്-19 കരോഗസെ മഹോമോരിയോയി പ്രഖ്യോ ിച്ചിരിുന്നു.ക രള 
െര്കോര്, 20.03.2020ന് ക ോവിഡ്-19 െംസ്ഥോന ദുരന്തമോയി പുനഃപ്രഖ്യോ നം 
നടത്തു യുണ്ടോയി. ഈ െോഹചരയെിൽ കരോഗബോധസെതിസര ജോഗ്രതയും 
നിരീക്ഷണവം ശക്തിസപ്പടുെി.   

1897 സ    ര്ച്ചവയോധി കരോഗ നിയമെിസ  (ക ന്ദ്ര നിയമം3)2, 3, 4 വകുപ്പു ള് നൽ ിയിട്ടുള്ള 
അധി ോരങ്ങള്വിനികയോഗിച്ച് ക ോവിഡ് 19- സന്റ വയോ ന നിയന്ത്രണെിനം 
നിര്കേശങ്ങള് ര്ശനമോയി  ോ ിുന്നതിനം ക രള െര്കോര് 21-3-2020നക രള 
  ര്ച്ചവയോധി ള്, ക ോവിഡ് -19 നിയന്ത്രണങ്ങള് , 2020ചട്ടങ്ങള് പുറസപ്പടുവിച്ചിരിുന്നു.. 

COVID-19 ബോധിത രോജയങ്ങളിൽ നിന്നും യോത്രോ ചരിത്രമുള്ളവര് അസെങ്കിൽ അെരം 
യോത്രകോരുമോയി െമ്പര്കം പു ര്ത്തുന്ന വയക്തി ള്, വീടു ളിൽ നിരീക്ഷണെിൽ തുടരോന് 
അഭ്യര്ത്ഥിുന്നു. ആ ിംഗനം അസെങ്കിൽ ഹസ്തദോനം ക ോസ  സ്പര്ശിച്ചു സ ോണ്ടുള്ള െോമൂഹി  
ആശംെ ള് ഒഴിവോു . നിങ്ങളുസട മുഖ്ം, മൂക്,  ണ്ണു ള് എന്നിവ സ്പര്ശിുന്നത് ഒഴിവോു . 
തുമ്മുകമ്പോഴം, ചുമയ്ക്കുകമ്പോഴം വോയും, മൂും തൂവോ  സ ോണ്ട് മൂകടണ്ടതും, ഇടെിസട ക  ള് കെോപ്പും, 
സവളളവം ഉ കയോഗിച്ച്  ഴക ണ്ടതുമോണ്. ക ോവിഡ്-19 കരോഗ ക്ഷണങ്ങള് ഉള്ളവരും  അവസര 
 രിചരിു യും സചയ്യുന്ന ആളു ള് മോത്രകമ മോസ്ക് ധരികകണ്ടതുള്ളു. മോസ്ക് ഉ കയോഗിുന്നവര് 
അത് ഉ കയോഗികകണ്ട മോര്ഗങ്ങള്മനസ്സി ോകി ഉ കയോഗികകണ്ടതും, 
ഉ കയോഗകശഷംമോസ്കു ള് ശോസ്ത്രീയമോയി തസന്ന െംസ്കരികകണ്ടതുമോണ്. സ ോതുജനങ്ങള് N-95 
മോസ്കു ള് ഉ കയോഗികകണ്ടതിെ 

• ആകരോഗയവകുപ്പിസന്റ സവബ് കെറ്റിൽ കഷോപ്പിംഗ്  മോളു ള്,ബൂട്ടി  ോര്ളറു ള് ബോര്ബര് 
കഷോപ്പു ള് എന്നിവിടങ്ങളിൽജീവനകോര്  ോ ികകണ്ട മോര്ഗനിര്കദശങ്ങള് 
പുതിയതോയിനൽ ിയിട്ടുണ്ട്. 

• ആകരോഗയ വകുപ്പ് ജീവനകോര്ും മറ്റ് ഇതര വകുപ്പ് ജീവനകോര്ും, സ ോതുജനങ്ങള്ും  
കവണ്ട  രിശീ ന െഹോയി ള്, ആകരോഗയ അവകബോധന െകേശങ്ങള് വിഡികയോ 
രൂ െിൽ തയ്യോറോകി “ക രള സഹൽെ്  ഓണ്ക ന് സെയിനിംഗ് ” എന്ന 
ആകരോഗയവകുപ്പിസന്റ യുടുബ് ചോന ിൽ ഉള്സപ്പടുെിയിട്ടുണ്ട്.  

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

മോര്ഗ്ഗനിര്കേശങ്ങള് 
സ ോവിഡ് 19 ഇടകോ  ചി ിത്സോ മോര്ഗ്ഗനിര്കേശങ്ങള്, വോക്സികനഷനോയുള്ള 
മോര്ഗ്ഗനിര്കേശങ്ങള്, ഗര്ഭ്ിണി ള്ും ക ബര് റം ചി ിത്സുമുള്ള മോര്ഗ്ഗനിര്കേശങ്ങള്, 
 ക്ഷണങ്ങളിെോെ ദവിതീയ െമ്പര്കം പു ര്െിയ ആകരോഗയ പ്രവര്െ രുസട നിരീക്ഷണ 
മോര്ഗനിര്കദശങ്ങള് എന്നിവ പുതിയതോയി പുറെിറകി.  
 

http://www.dhs.kerala.gov.in/
mailto:controlroomdhskerala@gmail.com
https://www.youtube.com/c/keralahealthonlinetraining


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

വീട്/ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

• െംസ്ഥോനസെ വിവിധ ജിെ ളി ോയി 76542 ക ര് നിരീക്ഷണെി ോണ്  

• ഇവരിൽ 76010  ക ര് വീടു ളിലം, 532 ക ര് ആശു ത്രി ളിലം നിരീക്ഷണെി ോണ്. 

െോമ്പിള്  രികശോധന 

• കരോഗ ക്ഷണങ്ങള് ഉള്ള  4902 വയക്തി ളുസട െോമ്പിള്  രികശോധനെ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• ഇതിൽ 3465  െോമ്പിളു ളുസട  രികശോധനോ ഫ ം സനഗറ്റിവ് ആണ്. 

 രികശോധനോ ഫ ം 

• ക രളെിൽ ഇന്നസ  വസര കരോഗബോധ സ്ഥിരീ രിച്ച് ചി ിത്സയി ോയിരുന്നവരുസട 
എണ്ണം 105 ആയിരുന്നു.  

• ഇന്ന് ക രളെിൽ 9 ക ര്ക്  കരോഗം സ്ഥിരി രിച്ചു.  ോ കോട്   നിന്നുള്ള  രണ്ടു 
വയക്തി ള്ും എറണോകുളത്തു നിന്നുള്ള മൂന്ന് ക ര്ും  െനംതിട്ടയിൽ നിന്നുള്ള 
രണ്ടുക ര്ും ഇടുകിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരോള്ും ക ോഴികകോട് ജിെയിൽ നിന്നുള്ള 
ഒരോള്ും ആണ് കരോഗം സ്ഥിരി രിച്ചത്. 

• തിരുവനന്തപുരത്തും (വികദശ സ ൌരന്) തൃശൂരും ചി ിത്സയി ോയിരുന്ന ഓകരോ 
വയക്തി സള ഇന്ന് ആശു ത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു.   

• അങ്ങസന ഇന്ന് 112 ക ര് ചി ിത്സയി ോണ്. 

അനബന്ധ പ്രവര്െനങ്ങള് 

• നിരീക്ഷണെിലള്ള വയക്തി ളുസട വര്ധിചു വരുന്ന എണ്ണം  ണകോകി കൂടുതൽ 
ക ോവിഡ് സ യര് സെന്ററു ള് ആരംഭ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക രളെിൽ തോമെം അെോെ 
ടൂറിസ്റ്റു ള്, മറ്റു യോത്രകോര് എന്നിവരുസട ഐകെോസ ഷന്  ഉകദശിച്ചു ആണ് ഈ 
ക ന്ദ്രങ്ങള്. ഇതിൽ മറ്റു െംസ്ഥോനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവസര കൂടി 
തോമെിപ്പിുന്നതോയിരിും.  

• സ ോകറോണോ കവറെ്  കരോഗബോധ െംശയിുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക് മോനെി  
 ിന്തുണ പ്രദോനം സചയ്യുന്നതിന് കവണ്ടി െംസ്ഥോനസെോട്ടോസ  375അംഗങ്ങസള 
വിവിധ ജിെ ളി ോയി വിനയെിച്ചിട്ടുണ്ട്.35312സട ികഫോണിക്  ൌണ്െി ിംഗ് 
കെവനങ്ങള് ഇത് വസര  ഭ്യമോകി. 

• ആകരോഗയ പ്രവര്െ ര്, ആകരോഗയകെന, െന്നധ പ്രവര്െ ര് എന്നിവരടങ്ങുന്ന 
സ്കവോഡു ള് രൂ ീ രിച്ച് ഗൃഹ െേര്ശനം നടെി നിരീക്ഷണെിലള്ള 
വയക്തി ളുമോയി ശക്തമോയ ആശയവിനിമയം ഉറപ്പോുന്നതോണ്.  

• െംസ്ഥോന ത െിലം എെോ ജിെ ളിലം അവശയ മോനവവിഭ്വകശഷി ഉറപ്പു 
വരുെോനോയുള്ള ടീമു സള വിനയെിച്ചു.  

• എെോ ജിെ ളിക യും തിരസെടുകസപ്പട്ട ആശു ത്രി ളിൽ മതിയോയ ഭ്ൌതി  
െോഹചരയങ്ങളും പ്രകതയ  ചി ിത്സോ െൌ രയങ്ങളും ഉറപ്പു വരുെിയിട്ടുണ്ട്. 

• ക ോവിഡ്-19സനതിരോയ ക ോരോട്ടെിൽ ആകരോഗയവകുപ്പുമോയി ക ക ോര്കോന് 
ആകരോഗയപ്രവര്െ സര ഞങ്ങള് ക്ഷണിുന്നു.ആശു ത്രി ള്, വീടു ള്, 
വിമോനെോവളങ്ങള്, തുറമുഖ്ങ്ങള്, സറയിൽകവ കേഷന ള്, ബെ് കേഷന ള് 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ െന്നധ കെവനം നടത്തുന്നതിന് തോസഴ നൽ ിയിരിുന്ന  ിങ്ക് 
ഉ കയോഗിച്ച് നിങ്ങള്ും കചരോം. തോൽപ്പരയമുള്ള ആകരോഗയ പ്രവര്െ ര്ക് ഈ 
കഫോമിൽ വിശദോംശങ്ങള് പൂരിപ്പിച്ച് െമര്പ്പികോം. ആകരോഗയകുടുംബകക്ഷമ വകുപ്പ്ഉടന് 
തസന്ന നിങ്ങസള ബന്ധസപ്പടുന്നതോയിരിും. 



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

വരൂ, ഞങ്ങകളോസടോപ്പം അണി കചരൂ  https://forms.gle/3FtcS7ovp1YGG9539 
അനബന്ധം-1: ജിെ ളിൽ നിരീക്ഷണെിൽ ഉള്ളവരുസട വിവരങ്ങള് 

ജിെ 
ആസ  

നിരീക്ഷണെിലള്ള 
ആളു ളുസട എണ്ണം 

വീടു ളിൽ 
നിരീക്ഷണെിലള്ള 
ആളു ളുസട എണ്ണം 

ആശു ത്രി ളിൽ 
നിരീക്ഷണെിലള്ള 
ആളു ളുസട എണ്ണം 

ഇന്ന് അഡ്മിറ്റ്  
സചയ്യസപ്പട്ടവരുസട 

എണ്ണം 

തിരുവനന്തപുരം 6409 6315 94 16 

സ ോെം 1192 1186 6 0 

 െനംതിട്ട 4461 4440 21 1 

ഇടുകി 1224 1221 3 1 

ക ോട്ടയം 2688 2681 7 1 

ആ പ്പുഴ 5592 5574 18 4 

എറണോകുളം 3308 3274 34 3 

തൃശൂര് 12081 12044 37 11 

 ോ കോട്  5420 5384 36 8 

മ പ്പുറം 10515 10460 55 44 

ക ോഴികകോട് 9980 9937 43 10 

വയനോട് 1911 1908 3 0 

 ണ്ണൂര് 7967 7886 81 14 

 ോെര്കഗോഡ്  3794 3700 94 9 

ആസ  76542 76010 532 122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/3FtcS7ovp1YGG9539


ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
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അനബന്ധം-1: കരോഗബോധ സ്ഥിരീ രിചിട്ടുള്ളവരുസട ക്രമം 

 
തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വയക്തി ളുസട 
എണ്ണം 

ജിെ നി വിസ  
അവസ്ഥ 

 രോമര്ശം 

 
3 

തൃശൂര് 
ആ പ്പുഴ 
 ോെറകഗോഡ് 

സനഗറ്റീവ് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

9.03.2020 5  െനംതിട്ട ക ോെിറ്റീവ് 
ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

9.03.2020 1 ഏറണോകുളം ക ോെിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

10.03.2020 8 
 െനംതിട്ട – 4 

ക ോെിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

ക ോട്ടയം – 2 
ഏറണോകുളം -2 

12.03.2020 2 
 ണ്ണൂര് -1 
 തൃശൂര് -1 സനഗറ്റീവ് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

13.03.2020 3 
തിരുവനന്തപുരം -1 സനഗറ്റീവ് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

തിരുവനന്തപുരം -3 ക ോെിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

15.03.2020 2 
തിരുവനന്തപുരം -1 
ഇടുകി – 1 ക ോെിറ്റീവ് 

ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

16.03.2020 3 മ പ്പുറം-2 
 ോെറകഗോഡ്-1 

ക ോെിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

19.03.2020 1  ോെറകഗോഡ്-1 ക ോെിറ്റീവ് 
ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

 
20.03.2020 

12 ഏറണോകുളം-6 
 ോെറകഗോഡ്-6 

ക ോെിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം  

 
21.03.2020 

12 
ഏറണോകുളം-3 
 ണ്ണൂര് -3 
 ോെറകഗോഡ്-6 

ക ോെിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

 
 

22.03.2020 
15 

ഏറണോകുളം-2 
മ പ്പുറം-2 
ക ോഴികകോട്-2 
 ണ്ണൂര് -4 
 ോെറകഗോഡ്-5 

ക ോെിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

23.03.2020 28 

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

ക ോെിറ്റീവ് ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

24.03.2020 14 

തിരുവനന്തപുരം-1 
ആ പ്പുഴ-1 
ക ോട്ടയം-1 
എറണോകുളം-1 
 ോ കോട് -1 
മ പ്പുറം-1 
ക ോഴികകോട്-2 
 ോെറകഗോഡ്-6 

ക ോെിറ്റീവ് 
ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

25.03.2020 9 

ക ോഴികകോട്-1 
 ോ കോട് -2 
എറണോകുളം-3 
 െനംതിട്ട- 2 
ഇടുകി- 1 

ക ോെിറ്റീവ് 
ആശു ത്രി 
നിരീക്ഷണം 

 



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

• ഇതുവസര 118 കരോഗി ളി ോണ് കരോഗം സ്ഥിരീ രിച്ചിട്ടുള്ളത്.  
• ഇതിൽ 112  ക ര് ചി ിത്സയി ോണ്.  
• 6 ക ര്  രികശോധന ഫ ം സനഗറ്റീവ് ആയതിസന തുടര്ന്ന് ഡിെ്ചോര്ജ് ആയി. 
 

 
ആശു ത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ്  സചയ്തിരിുന്നവരുസട ജിെതിരിച്ചുള്ള ണക് 

ജിെ ജിെയിൽ ചി ിത്സയിലള്ളവരുസട എണ്ണം 

തിരുവനന്തപുരം 4 

 െനംതിട്ട 10 

ആ പ്പുഴ 1 

ക ോട്ടയം 5 

ഏറണോകുളം 20 

തൃശൂര് 1 

 ോ കോട്   3 

മ പ്പുറം 5 

ക ോഴികകോട് 6 

 ണ്ണൂര് 15 

 ോെറകഗോഡ് 41 

ഇടുകി 1 
ആസ  112 

 


