
െകാേറാണ ൈവറസ്സ് പ്രതിേരാധത്തിനായി സ്സ
aറിേയണ്ടത് eെന്താെക്ക ?

ഭയവും ആശങ്കയും a  േവണ്ടത് .........ജഗ്രതേയാടുകൂടിയ 

പ്രതിേരാധമാണ് ആവശയ്ംപ്രതിേരാധമാണ ആവശയ്ം 



മധയ് ൈചനയിെല പ്രധാന വയ്ാവസായിക േകന്ദ്രമായി aറിയെപ്പടുന്ന oന്നാണ് യ് യ പ്ര യ് യ ന്ദ്ര യ യ ടു
തുറമുഖ നഗരമായ വുഹാൻ. ഏതാണ്ട് 11 ദശലക്ഷേത്താളം ആളുകൾ 

aധിവസിക്കുന്ന വുഹാനിൽ നിന്ന് പ്രതിദിനം േവയ്ാമ മാർഗം യാത്ര െചയയ്ുന്നവരുെട 
eണ്ണം തെന്ന മുപ്പതിനായിരത്തിേലെറ വരും.

െപെട്ടന്നാണ് കാരണെമെന്തന്നറിയാത്ത ഏതാനും നയ്ൂേമാണിയ േകസുകൾ ട്ട ഏ യ്ൂ സു
വുഹാനിൽ നിന്ന് േലാകാേരാഗയ് സംഘടനയ്ക്ക് റിേപ്പാർട്ട് െച െപ്പട്ടത്. നാലു 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിേപ്പാർട്ട് െച െപ്പട്ട േകസുകളുെട eണ്ണം 44 ആയി വർധിച്ചു.



പുതിയ iനം െകാേറാണ ൈവറസ് ആണ് ഈ നയ്ൂേമാണിയ പു യ്ൂ

പകർച്ചവയ്ാധിക്ക് കാരണെമന്ന് ൈചനയിെല നാഷനൽ െഹൽത്ത് 

കമ്മീഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു

േലാകാേരാഗയ് സംഘടന ഈ പുതിയ iനം ൈവറസിെന നാമകരണം െചയ്തത്േലാകാേരാഗയ് സംഘടന ഈ പുതിയ iനം ൈവറസിെന നാമകരണം െചയ്തത 

േനാവൽ െകാേറാണ ൈവറസ്സ് (2019 nCOV)eന്നായിരുന്നു.  

ിൽ ൾiന്തയ്യിൽ iത് വെര oരാൾക്ക് മാത്രേമ െകാേറാണ ൈവറസ്സ് ബാധ 

സ്ഥിതീകരിചിട്ടുള്ളൂ.  



വുഹാൻ സിറ്റിക്കടുത്ത oരു കടൽ വിഭവ / മത്സയ്മാംസ മാർക്കറ്റുമായുള്ളവുഹാൻ സിറ്റിക്കടുത്ത oരു കടൽ വിഭവ / മത്സയ്മാംസ മാർക്കറ്റുമായുള്ള 

സമ്പർക്കമാണ് ഈ പകർച്ചവയ്ധിയ്ക്ക് നിദാനമായെതന്ന് ൈചനയിെല ആേരാഗയ് 

വകുപ്പ് കെണ്ടത്തി.

 േലാകാേരാഗയ് സംഘടനയുെട 31 ജനുവരി 2020 aവസ്ഥാ പഠന റിേപ്പാർട്ട് യ് യു ട്ട

പ്രകാരം േലാകത്ത് 9826 േരാഗ നിർണ്ണയം uറപ്പായ േരാഗികൾ uണ്ട്. 

ൈചനയിൽ മാത്രം 9720 ആളുകൾക്കും മറ്റു രാജയ്ങ്ങളിെല 106 വയ്ക്തികൾക്കും 

േരാഗ നിർണ്ണയം uറപ്പായി.േരാഗ നിർണ്ണയം uറപ്പായി. 



േലാകാേരാഗയ് സംഘടനയുെട 31 ജനുവരി 2020 aവസ്ഥാേലാകാേരാഗയ് സംഘടനയുെട 31 ജനുവരി 2020 aവസ്ഥാ 

പഠന റിേപ്പാർട്ട് പ്രകാരം ൈചന, ജപ്പാൻ , െകാറിയ, 

വിയത്നാ സിങ്കപ്പൂർ ഓേസ്ട്രലിയ മേലഷയ്വിയത്നാം, സിങ്കപ്പൂർ, ഓേസ്ട്രലിയ, മേലഷയ്, 

കേമ്പാഡിയ, ഫിലിൈപ്പൻസ്, തായ് ലാൻഡ്, േനപ്പാൾ , 

ി ി ൻ ്ശ്രിലങ്ക, iന്തയ്, aേമരിക്ക, കാനഡ, ഫ്രാൻസ്, 

ഫിൻലൻഡ് , െജർമ്മനി, iറ്റലി, യു. e . i eന്നീ 

രാജയ്ങ്ങളിൽ െകാേറാണ ൈവറസ്സ് ബാധിതെര 

കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  



ൈചനയിൽ 9720 ആളുകൾക്കു 

േരാഗബാധ uറപ്പാകുകയും 15238 

േരാഗബാധ സംശയിക്കുന്നവരും 213 

മരണങ്ങളു uണ്ടാകുകയു െചയ്തുമരണങ്ങളും uണ്ടാകുകയും െചയ്തു. 



eന്താണീ െകാേറാണ ൈവറസ്?

aെതാരു RNA ൈവറസാണ്. േഗാളാകൃതിയിലുള്ള െകാേറാണ ൈവറസിന് ആ 

േപര് വന്നത് aതിെന്റ സ്തരത്തിൽ നിന്നും സൂരയ്രശ്മികൾ േപാെല േതാന്നിപ്പിക്കുമാറ് 

സ്ഥിതി െചയയ്ുന്ന കൂർത്ത മുനകൾ കാരണമാണ്.



ി ി ിൽ ്പ്രധാനമായും പക്ഷിമൃഗാദികളിൽ േരാഗങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന െകാേറാണ ൈവറസ് , 

iവയുമായി സഹവസിക്കുകയും aടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും െചയയ്ുന്ന 

മനുഷയ്രിലും aപൂർവ്വമായി േരാഗകാരിയാകാറുണ്ട്

സാധാരണ ജലേദാഷം മുതൽ വിനാശകാരിയായ നയ്ൂേമാണിയയും 

ശവ്സനത്തകരാറും വെര െകാേറാണ ൈവറസ് മനുഷയ്രിൽ uണ്ടാക്കുന്നു



നവജാത ശിശുക്കളിലും oരു വയസ്സിൽ താെഴയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിലുംനവജാത ശിശുക്കളിലും oരു വയസ്സിൽ താെഴയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിലും 

uദരസംബന്ധമായ aണുബാധയ്ക്കും െമനിൈഞ്ചറ്റിസിനും കാരണമാകാറുണ്ട്  ഈ 

ൈവറസ്.

2002-2003 കാലഘട്ടത്തിൽ ൈചനയിലും സമീപരാജയ്ങ്ങളിലും പടർന്നു പിടിച്ച 

SARS ( സിവിയർ aകയ്ൂട്ട് െറസ്പിേരറ്ററി സിൻേഡ്രാം ) 8096 േപെര ബാധിക്കുകയും യ്ൂ

776 േപരുെട മരണത്തിന് കാരണമാവുകയും െചയ്തു



2012-ൽ സൗദി aേറബയ്യിൽ MERS (മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് െറസ്പിേരറ്ററി സിൻേഡ്രാം ) 

െകാെന്നാടുക്കിയത് 858 േപെരയാണ്. iവയും െകാേറാണ ൈവറസ് മൂലമുണ്ടായ 

സാംക്രമിക േരാഗബാധകളാണ്.ക്ര



െകാേറാണ ൈവറസ് - േരാഗ ലക്ഷണങ്ങൾ

പനി, ജലേദാഷം,ചുമ,െതാണ്ടേവദന,ശവ്ാസതടസ്സം,ശവ്ാസംമുട്ട് 

eന്നിവയാണ് പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ. 



നയ്ൂേമാണിയ വൃക്കകളുെട പ്രവർത്തന മാന്ദയ്ം തുടങ്ങി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ മരണത്തിന്നയ്ൂേമാണിയ,വൃക്കകളുെട പ്രവർത്തന മാന്ദയ്ം തുടങ്ങി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ മരണത്തിന 

വെര iവ കാരണമാകാം.



േരാഗപ്പകർച്ച
േരാഗം ബാധിച്ച ആളുമാേയാ, പക്ഷിമൃഗാദികളുമാേയാ aടുത്ത സമ്പർക്കം 

പുലർത്തുന്നവർക്ക് േരാഗം പിടിെപടാൻ സാധയ്ത ഏെറയാണ്. േരാഗി 

തുമ്മുേമ്പാേഴാ ചുമയ്ക്കുേമ്പാേഴാ ചിതറിെത്തറിക്കുന്ന uമിനീർ കണങ്ങൾ 

വഴിേയാ സ്രവങ്ങൾ വഴിേയാ േരാഗം പകരാംവഴിേയാ സ്രവങ്ങൾ വഴിേയാ േരാഗം പകരാം.

േരാഗാണു ശരീരത്തിൽ eത്തി േരാഗലക്ഷണം കണ്ട് തുടങ്ങാൻ 

ഏതാണ്ട് 6 മുതൽ 10 ദിവസങ്ങൾ വെര eടുക്കാം.



േരാഗം കണ്ടു പിടിക്കുന്നെതങ്ങെന?

േമൽപ്പറഞ്ഞ േരാഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരുെട െതാണ്ടയിൽ നിന്നുള്ള സ്രവം, 

മൂത്രം, കഫം, രക്തം eന്നിവ ലേബാറട്ടറി പരിേശാധനകൾക്ക് 

വിേധയമാക്കിയാണ് േരാഗ നിർണയം uറപ്പു വരുത്തുന്നത്. PCR , NAATവിേധയമാക്കിയാണ േരാഗ നിർണയം uറപ്പു വരുത്തുന്നത. PCR , NAAT 

eന്നിവയാണ് നിലവിൽ ലഭയ്മായിട്ടുള്ള െടസ്റ്റുകൾ.



െകാേറാണ ൈവറസിെനതിെര വാക്സിൻെകാേറാണ ൈവറസിെനതിെര വാക്സിൻ 

ലഭയ്മാേണാ?യ്

ഈ പുതിയ iനമടക്കം ഏഴു തരം െകാേറാണ ൈവറസുകളാണ് പു സു

മനുഷയ്നിൽ നിലവിൽ േരാഗമുണ്ടാക്കുന്നവയായി കെണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളത്.



iെതാരു പുതിയ iനം ൈവറസായതു െകാണ്ട് തെന്ന, aതിെന്റ 

ജനിതക ഘടനയടക്കം നിരവധി കാരയ്ങ്ങൾ 

പഠനവിേധയമാേക്കണ്ടതുണ്ട്. പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് 

േശഷം കാരയ്ക്ഷമമായ വാക്സിൻ ലഭയ്മാകാൻ ഏതാനും 

മാസങ്ങേളാ വർഷങ്ങേളാ േവണ്ടി വരാമാസങ്ങേളാ വർഷങ്ങേളാ േവണ്ടി വരാം.



ചികിത്സ

െകാേറാണ ൈവറസിെനതിെര ഫലപ്രദമായ ആന്റി ൈവറൽ മരുന്നുകൾ നിലവിൽ 

ലഭയ്മ eന്നാൽ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് aനുസരിച്ച് േരാഗ തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതിനുംലഭയ്മ . eന്നാൽ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക aനുസരിച്ച േരാഗ തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതിനും 

മരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ചികിത്സാ രീതികളാണ് aവലംബിച്ചു വരുന്നത്



ശവ്സനപ്രക്രിയയിൽ ഗുരുതരമായ 

തകറാറുള്ളവർക്ക് െവന്റിേലറ്റർ ചികിത്സയും റുള്ള ന്റ റ്റ യു

േവണ്ടി വരും.



iന്തയ്യിലും ശ്രീലങ്കയിലും േകാേറാണ ൈവറസ് സ്ഥിതീകരിച്ചു. 

ഏെറ ജാഗ്രത പുലർേത്തണ്ട സമയമാണ് െകാേറാണ ൈവറസ് aണുബാധയുണ്ടായ ഏ ഗ്ര പു യു

സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരുന്നവർക്ക് േവണ്ടിയുള്ള െപാതുവായ നിർേദ്ദശങ്ങൾ 

േനാക്കാം

ഭയവും ആശ യും അലല് േവ ത് ......ജാഗ്രതയാണ്. വു ആ യു ലല് ഗ്ര

ൈചനയിൽ iേപ്പാൾ uണ്ടായിട്ടുള്ള െകാേറാണ േരാഗബാധ കാരയ്മായ േരാഗ 

ലക്ഷണങ്ങൾ i ാത്തവരിൽ നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളിേലക്കും സമൂഹത്തിേലക്കും 

പകരാൻ സാധയ്തയുണ്ട് eന്ന് ൈചന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്യ് ട്ടു



നാം െകാേറാണെയ ഭയേക്കണ്ട സാഹചരയ്മുേണ്ടാ ? നാം െകാേറാണെയ ഭയേക്കണ്ട സാഹചരയ്മുേണ്ടാ ?

ഓേരാേരാ പുതിയ േരാഗാണുക്കൾ നമുക്ക് േനെര വരികയാണ്. 

േരാഗാണുവിേനയും aവയുെട സംക്രമണ രീതികേളയും മനസ്സിലാക്കി 

ജാഗ്രതേയാെട പ്രവർത്തിക്കുക eന്നതാണ് aവെയ െചറുക്കുന്നതിനുള്ളജാഗ്രതേയാെട പ്രവർത്തിക്കുക eന്നതാണ aവെയ െചറുക്കുന്നതിനുള്ള 

ഏറ്റവും പ്രധാന ആയുധം.



മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള eേബാള, നിപ്പ തുടങ്ങിയ ഭീകരന്മാെര aേപക്ഷിച്ചു iത് 

നിസ്സാരൻ. ഈ ഭീകരന്മാർക്ക് aടിെപ്പട്ടാൽ തിരിച്ചു വരവിനുള്ള സാധയ്ത സ്സ ട്ട ച്ചു യ്

േകവലം പത്തു ശതമാനം മാത്രമാണ്. 

െകാേറാണ ൈവറസിെന്റ കാരയ്ത്തിൽ മരണവും ൈവകലയ്ങ്ങളും 

താരതേമയ്ന കുറവാണ്.



നമ്മൾ ജാഗ്രതേയാെട iരിേക്കണ്ടതുണ്ട്. േരാഗബാധിത രാജയ്ങ്ങളിൽ 

നിെന്നത്തുവർക്ക് േരാഗബാധയുേണ്ടാ eന്ന് സ്ക്രീൻ െചയയ്ുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 

വിമാനത്താവളങ്ങളിലും മറ്റും സർക്കാർ സവ്ീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.



നമ്മൾ േകരളത്തിെല ജനങ്ങെള iെതങ്ങെന ബാധിക്കുന്നു eന്ന സംശയംനമ്മൾ, േകരളത്തിെല ജനങ്ങെള iെതങ്ങെന ബാധിക്കുന്നു eന്ന സംശയം 

സവ്ാഭാവികം. ൈവറസാണ്, ഭയം oഴിവാക്കി ജാഗ്രത പുലർത്തണം eന്നു 

തെന്നയാണ് പറയാനുള്ളത്.

െകാേറാണ ൈവറസ്സ് ബാധ സ്ഥിതീകരിക്കെപട്ട രാജയ്ങ്ങളിൽ നിന്നും െ ാ ാണ ൈവ സ്സ ബാ സ്ഥത ര െ ട്ട രാജയ്ങ്ങളൽ ന്നും

നാട്ടിെലത്തിയ ബന്ധുമിത്രാദികൾേക്കാ പരിചയക്കാർേക്കാ െകാേറാണ 

ൈവറസ് ബാധയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട eെന്തങ്കിലും േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ 

കാണുകയാെണങ്കിൽ aധികൃതെര eത്രയും െപെട്ടന്ന് aറിയിക്കുക. 

aവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം oഴിവാക്കുക.



െകാേറാണ ൈവറസ്സ് ബാധ പ്രതിേരാധിക്കുന്നതിനുള്ള െപാതു 
നിർേദ്ദശങ്ങൾനിർേദ്ദശങ്ങൾ

 െകാേറാണ aണുബാധ സ്ഥിരീകരിക്കെപ്പട്ട ൈചന, മറ്റു രാജയ്ങ്ങൾ 

eന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും േകരളത്തിൽ eത്തിയവർ aടുത്ത 28 ദിവസം 

നിർബന്ധമായും വീടുകൾക്ക് uള്ളിൽ തെന്ന കഴിേയണ്ടതാണ്.നിർബന്ധമായും വീടുകൾക്ക uള്ളിൽ തെന്ന കഴിേയണ്ടതാണ. 

ൈവദയ്സഹായത്തിനുേവണ്ടി മാത്രേമ വീട് വിട്ട് പുറത്ത് േപാകാൻ പാടുള്ളൂ. 

iതിനുേവണ്ടിയും ദിശ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് (04712552056) നിർേദ്ദശങ്ങൾ 

ലഭിച്ചതിനു േശഷം മാത്രേമ പുറെപ്പടാവൂ. 



ൈചനയിെല വൂഹനിൽ നഗരത്തിൽ നിന്നും വന്ന േരാഗലക്ഷണം i ാത്ത 

വയ്ക്തികളുംaടുത്തുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രിയിേലക്ക് ബന്ധെപ്പേട്ടാ  ദിശ 1056 യ് ളു ട്ട

േലക്ക് വിളിേച്ചാ(വിശദ വിവരങ്ങൾ iവിെട നിന്നും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും)  

ി ി ിൽ ീ ി ി ി ിർ ി ൾനിശ്ചിത സ്ഥലങ്ങളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന േരാഗ നിർണ്ണയ സംവിധാനങ്ങൾ 

പ്രേയാജനെപ്പടുത്തണം. iവർ നിർബന്ധമായും േരാഗനിർണ്ണയ 

പരിേശാധനകൾക്ക് വിേധയർ ആേകണ്ടതാണ്. 



ബാത്ത് aറ്റാച്ച്ഡ് ആയതും വായൂ സഞ്ചാരമുള്ളതുമായ മുറിയിൽ തെന്ന 

കഴിേയണ്ടതാണ്. 

പാത്രങ്ങൾ , കപ്പ്, െബഡ് ഷീറ്റ്, തുടങ്ങിയവ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കരുത്. 

വീട്ടിൽ uള്ള മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം കർശനമായിവീട്ടിൽ uള്ള മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം കർശനമായി 

oഴിവാക്കുക.  

സന്ദർശകെര വീട്ടിൽ oരുകാരണവശാലും aനുവദിക്കാതിരിക്കുക.



േരാഗബാധിത പ്രേദശങ്ങളിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ eത്തിയവർ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി 

ൾ ീ ർ ി ി ൻ ി ീ ിൽiടപഴകുേമ്പാൾ oരുമീറ്റർ aകലം eങ്കിലും പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വീട്ടിൽ െപാതു 

പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കരുത്. െപാതു പരിപാടികളിൽ പെങ്കടുക്കുകയും aരുത്.  

നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ eത്തിയ വിവരം ജി ാ കേണ്ട്രാൾ റൂമുകളിൽ aറിയിക്കണം.  

ി ് ി ൽ ൾ ിൽ ി ിപനി, ചുമ, െതാണ്ടേവദന, ശവ്ാസംമുട്ട് eന്നിവ aനുഭവെപട്ടാൽ കേണ്ട്രാൾ റൂമിൽ വിളിച്ചു 

സഹായം ആവശയ്െപ്പടണം.  

oരിക്കലും സവ്േമധയ ആശുപത്രിയിൽ വരരുത്. കേണ്ട്രാൾ റൂമുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു aവർ 

നിേയാഗിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ eത്തുകനിേയാഗിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ eത്തുക. 



േതാർത്ത്, വസ്ത്രങ്ങൾ, കിടക്കവിരി മുതലായവ ബ് ളീച്ചിംഗ് ലായനി(1 ലിറ്റർ സ്ത്ര

െവള്ളത്തിൽ 3 ടിസ്പൂൺ ബ് ളീച്ചിംഗ് െപൗഡർ ) uപേയാഗിച്ച് പ്രേതയ്കം കഴുകി 

െവയിലത്ത് uണക്കി uപേയാഗിേക്കണ്ടതാണ്.െവയിലത്ത uണക്കി uപേയാഗിേക്കണ്ടതാണ.

ചുമയ്ക്കാേനാ തുമ്മാേനാ േതാന്നിയാൽ തൂവാല / േതാർത്ത് / തുണി തുടങ്ങിയവ 

െകാണ്ട് വായും മൂക്കും മറയ്ക്കണം. iവ aണുവിമുക്തമാേക്കണ്ടതാണ്. 

െപാതുസ്ഥലത്ത് തുപ്പാതിരിക്കുകയും െചേ ണ്ടതാണ്. 



 ീ ിൽ ൾ ി ിൽ ി ൻ ിവീട്ടിൽ uള്ള മറ്റുകുടുംബാംഗങ്ങൾ േവെറ മുറികളിൽ മാത്രം താമസിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

നിരീക്ഷണത്തിൽ uള്ള വയ്ക്തി uപേയാഗിച്ച േമശ, കേസര മുതലായ സാമഗ്രികളും 

ബാത്ത് റൂം, കക്കൂസ് തുടങ്ങിയവയും ബ് ളീച്ചിംഗ് ലായനി uപേയാഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക 

eേപ്പാെഴങ്കിലും പനി ചുമ ശവ്ാസതടസം eന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ aനുഭവെപ്പടുകയാണങ്കിൽeേപ്പാെഴങ്കിലും പനി, ചുമ, ശവ്ാസതടസം eന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ aനുഭവെപ്പടുകയാണങ്കിൽ 

ഓേരാ ജി യിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന േഫാൺ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധെപ്പട്ട േശഷം 

ി ി ്aവരുെട സഹായേത്താെട ആശുപത്രികളിേലക്ക് േപാകാം. 



ഓേരാ ജി യിലും െമഡിക്കൽ േകാേളജ് uൾെപ്പെട രണ്ട് ആശുപത്രികളിൽ പ്രേതയ്കം 

ഐേസാേലഷൻ ചികിത്സാ സംവിധാനം െകാേറാണ മുൻ oരുക്കങ്ങളുെട ഭാഗമായി 

സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട.

ഓേരാ ആശുപത്രിയിലും േനാഡൽ ഓഫീസറിെന്റയും സൂപ്രണ്ടിെന്റയും ഐേസാേലഷൻ 

സംവിധാനത്തിെന്റയും േഫാൺ നമ്പർ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. iവെര േഫാണിൽ 

ബന്ധെപട്ടതിനു േശഷം ഐേസാേലഷൻ ചികിത്സാ സംവിധാനം ഏർെപ്പടുത്തിയബന്ധെപട്ടതിനു േശഷം ഐേസാേലഷൻ ചികിത്സാ സംവിധാനം ഏർെപ്പടുത്തിയ 

മുറിയിേലക്ക് േനരിട്ട് േപാേകണ്ടതാണ്.



iതിനു േവണ്ടി iതര o.പി കയ്ാഷവ്ാലിറ്റി ഭാഗേത്തക്ക് േപാേകണ്ട ആവശയ്ം i . 

eത്രയും െപട്ടന്ന് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ലഭയ്മാക്കാനും മറ്റുള്ളവരിേലക്ക് േരാഗം പകരുന്നത് 

തടയാനും േവണ്ടിയാണ് ഈ ക്രമീകരണം.ഈ ക്ര

നിർദ്ദിഷ്ട വയ്ക്തിയും, കൂെട േപാകുന്ന ആളും മാസ് ക് a ങ്കിൽ തൂവാല െകാണ്ട് മുഖം 

മറയ്ക്കണം. െപാതു വാഹനങ്ങൾ യാത്രക്ക് oഴിവാക്കണം.കേണ്ട്രാൾ റൂമുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു 

aവർ സജ്ജീകരിക്കുന്ന യാത്രമാർഗ്ഗങ്ങൾ aവലംബിക്കുക 

ആശുപത്രി , ജി  കേണ്ട്രാൾ റൂമുകൾ eന്നിവ  കൂടാെത ദിശ നമ്പറിൽ നിന്നും(0471 

2552056) േവണ്ട മാർഗ്ഗ നിർേദ്ദശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.) ഗ്ഗ ദ്ദ



മുൻകരുതലുകൾ

1. കണ്ണിേലാ മൂക്കിേലാ വായിേലാ കഴുകാത്ത ൈകെകാണ്ട് െതാടരുത്. 
പലയാവർത്തി ൈകകൾ േസാപ്പ് uപേയാഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകുന്നത് 
ീ ് 20 ൻ ് ി ൾശീലമാക്കുക. കുറഞ്ഞത് 20 െസക്കൻഡ് eങ്കിലും ൈകകൾ uരച്ചു കഴുകണം. 

പറ്റുെമങ്കിൽ ആൾക്കേഹാൾ േബസ്ഡ് സാനിൈറ്റസർ uപേയാഗിക്കുക.  
 

2. ചുമയ്ക്കുകേയാ തുമ്മുകേയാ െചയയ്ുേമ്പാൾ മൂക്കും വായയും ൈകമുട്ടിെന്റ മടക്കു iടതു 
ൈക  െകാേണ്ടാ  മറച്ചു പിടിക്കുക. ചുമയ്ക്കുേമ്പാഴും തുമ്മുേമ്പാഴും മെറ്റാരാളുെടേയാ 
മറ്റു വസ്തുക്കളുെടേയാ േനർക്കു ആവരുത് eന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. oഴിവാക്കാൻ 
ആവാത്ത തുമ്മലുകൾ oരു തൂവാല െകാണ്ട് മറേച്ചാ oന്ന് കുനിഞ്ഞു aവനവെന്റ 
കുപ്പായത്തിെന്റ െǌാറിവുകളിേലേക്കാ ആയിേക്കാെട്ടകുപ്പായത്തിെന്റ െǌാറിവുകളിേലേക്കാ ആയിേക്കാെട്ട.



3.േരാഗികളുമായുള്ള aടുത്ത സമ്പർക്കം oഴിവാക്കുക. 

 
 
4.മത്സയ്മാംസാദികൾ നന്നായി പാകം െചയയ്ുക.



5.ആശുപത്രികളിൽ oരുേക്കണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ 

 േഡാക്ടെറ കാണുന്നതിന് മുൻപ് പലേപ്പാഴും മണിക്കൂറുകേളാളം uള്ള കാത്തിരിപ്പ് 

പതിവാണ്. വായു മാർഗം പകരുന്ന വയ്ാധികളുെട െകാടുക്കൽവാങ്ങലുകൾക്കു ഏെറ യു യ് ളു ടു ലു ഏ

സാധയ്ത കൂട്ടുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ആണിത്. 

 ൾ ൽ ൾ ആശുപത്രിയിേലക്ക് കയറി വരുേമ്പാൾ തെന്ന േമൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ uള്ളവർ 

സവ്യം aെ ങ്കിൽ മെറ്റാരാളുെട നിർേദ്ദശപ്രകാരം oരു മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതു നന്നാവും. 

oന്നുമിെ ങ്കിൽ oരു തൂവാല. മാസ്കും തൂവാലയും േരാഗം oരാൾക്ക് 

കിട്ടാതിരിക്കുന്നതിേനക്കാൾ ആയിരങ്ങൾക്ക് െകാടുക്കാതിരിക്കാൻ ആവും സഹായകം. 



6.േരാഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള കുട്ടികെള സ് കൂളിേലക്ക് 

aയക്കാതിരിക്കുക, മാത്രമ  േരാഗബാധിത 

പ്രേദശങ്ങളിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്ന വയ്ക്തികൾ  പ്ര ദ ങ്ങളൽ ന്നും ടങ്ങ വ വയ്ക്ത ൾ

താമസിക്കുന്ന വീട്ടിെല കുട്ടികെളയും 28 ദിവസം 

സ്കൂളിൽ aയക്കതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 

7.ഈ കാരയ്ങ്ങളിൽ aദ്ധയ്ാപകർ ജാഗരൂകർ യ് യ്

ആയിരിക്കുക, കുട്ടികൾക്ക് iേതക്കുറിച്ചു aറിവ് 

പകരുക.



8.േരാഗ ബാധിത പ്രേദശങ്ങളിൽ യാത്രാ നിയന്ത്രണംപ്ര ത്ര ന്ത്ര

ഏർെപ്പടുത്തിയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും േരാഗബാധിത രാജയ്ങ്ങളിേലക്കുള്ള യാത്രകൾക്ക് 

ിൽ ി ർ ി ി ി ി ിaന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വിലേക്കർെപ്പടുത്തിയിട്ടി . വിമാനത്താവളങ്ങളിലും

തുറമുഖങ്ങളിലും മറ്റും േരാഗബാധിതെര കെണ്ടത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

ഊർജിതെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. േരാഗബാധിതേരയും aവരുമായി aടുത്ത 

സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും െചയ്തവേരയും കെണ്ടത്തുകയും aവെര മാറ്റിസമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും െചയ്തവേരയും കെണ്ടത്തുകയും aവെര മാറ്റി

നിർത്തുകയും െചയയ്ുന്നത് വഴി േരാഗവയ്ാപനം തടയാനാകും.



9. െകാേറാണ  ൈവറസ്സ് േരാഗബാധ  നമ്മുെട നാട്ടിൽ സ്ഥിതീകരിച്ചതിനാൽ  

ആേരാഗയ് മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ജാഗ്രതാ നിർേദ്ദശങ്ങൾ കർശനമായി

പാലിക്കുക.

മറ്റു aബദ്ധധാരണകൾ വച്ച് പുലർത്താെത/പ്രച്ചരിപ്പിക്കാെത  iരിക്കുക. 



10.iത് പകരാതിരിക്കാൻ ചൂടുെവള്ളം കുടിക്കണം, uപ്പുെവള്ളം കുടിക്കണം 

eെന്നാെക്ക പറഞ്ഞു പല േഹാക്സുകളും iറങ്ങീട്ടുണ്ട്. aെതാെക്ക പലർക്കും 

വാട്സാപ്പ് വഴി കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ടാകും. aെതാന്നും േഫാർേവഡ് െച രുത്. ദയവായി ട്ട ട്ടു

ആേരാഗയ് വകുപ്പ് നൽകുന്ന നിർേദ്ദശങ്ങൾ മാത്രം പാലിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും 

െചയയ്ുകെചയയ്ുക.



ഓർക്കണം, േകരളത്തിൽ െകാേറാണ ൈവറസ് 

(2019 nCoV) േരാഗം റിേപ്പാർട്ട് െചയ്തിട്ടുണ്ട് . 

നിലവിൽ ഭയമ േവണ്ടത്, ആശങ്ക oഴിവാക്കുക,നിലവിൽ ഭയമ  േവണ്ടത, ആശങ്ക oഴിവാക്കുക,  

ജാഗ്രതേയാെട uള്ള പ്രതിേരാധമാണ് ആയുധം. 



നന്ദി..................


