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പ ൊതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള അറിയിപ്പ്
1897 പെ കർച്ചവ്യൊധി ര ൊഗ നിയമത്തിപെ (രകന്ദ്ര നിയമം3)2, 3, 4 വ്കുപ്പുകള്ക്ക നൽകിയിട്ടുള്ള
അധികൊ ങ്ങള്ക്കവ്ിനിരയൊഗിച്ച്
രകൊവ്ിഡ്
19പെ
വ്യൊ ന
നിയന്ത്രണത്തിനം
നിർരേശങ്ങള്ക്കകർശനമൊയി
ൊെിുന്നതിനം
രക ള
സർക്കൊർ
21-3-2020നരക ള
കർച്ചവ്യൊധികള്ക്ക, രകൊവ്ിഡ് -19 നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്ക , 2020ചട്ടങ്ങള്ക്ക പുറപപ്പടുവ്ിച്ചി ിുന്നു..
COVID-19ബൊധിത
ൊജയങ്ങളിൽ നിന്നും യൊത്രൊ ച ിത്രമുള്ളവ്ർ അപെങ്കിൽ അത്ത ം
യൊത്രക്കൊരുമൊയി സമ്പർക്കം പുെർത്തുന്ന വ്യക്തികള്ക്ക, വ്ീടുകളിൽ നി ീക്ഷണത്തിൽ തുട ൊന്
അഭ്യർത്ഥിുന്നു. ആെിംഗനം അപെങ്കിൽ ഹസ്തദൊനം ര ൊപെ സ്പർശിച്ചു പകൊണ്ടുള്ള സൊമൂഹിക
ആശംസകള്ക്ക ഒഴിവ്ൊുക. നിങ്ങളുപട മുഖം, മൂക്ക്, കണ്ണുകള്ക്ക എന്നിവ് സ്പർശിുന്നത് ഒഴിവ്ൊുക.
തുമ്മുരമ്പൊഴം, ചുമയ്ക്കുരമ്പൊഴം വ്ൊയം, മൂും തൂവ്ൊെ പകൊണ്ട് മൂരടണ്ടതും, ഇടയ്ക്കിപട കകകള്ക്ക രസൊപ്പും,
പവ്ളളവം ഉ രയൊഗിച്ച് കഴരകണ്ടതുമൊണ്. രകൊവ്ിഡ്-19 ര ൊഗെക്ഷണങ്ങള്ക്ക ഉള്ളവ്രും അവ്പ
ിച ിുകയം പചയ്യുന്ന ആളുകള്ക്ക മൊത്രരമ മൊസ്ക് ധ ിരക്കണ്ടതുള്ളു. മൊസ്ക് ഉ രയൊഗിുന്നവ്ർ
അത്
ഉ രയൊഗിരക്കണ്ട
മൊർഗങ്ങള്ക്കമനസ്സിെൊക്കി
ഉ രയൊഗിരക്കണ്ടതും,
ഉ രയൊഗരശഷംമൊസ്കുകള്ക്ക ശൊസ്ത്രീയമൊയി തപന്ന സംസ്ക ിരക്കണ്ടതുമൊണ്. പ ൊതുജനങ്ങള്ക്ക N-95
മൊസ്കുകള്ക്ക ഉ രയൊഗിരക്കണ്ടതിെ
•

ആര ൊഗയ വ്കുപ്പ് ജീവ്നക്കൊർും മറ്റ് ഇത വ്കുപ്പ് ജീവ്നക്കൊർും, പ ൊതുജനങ്ങള്ക്കും
രവ്ണ്ട
ിശീെന സഹൊയികള്ക്ക, ആര ൊഗയ അവ്രബൊധന സരേശങ്ങള്ക്ക വ്ിഡിരയൊ
രൂ ത്തിൽ തയ്യൊറൊക്കി “രക ള പഹൽത്ത് ഓണ്കെന് പെയിനിംഗ് ” എന്ന
ആര ൊഗയവ്കുപ്പിപെ യടുബ് ചൊനെിൽ ഉള്ക്കപപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
https://www.youtube.com/c/keralahealthonlinetraining

മൊർഗ്ഗനിർരേശങ്ങള്ക്ക
COVID -19, COVID ആശു ത്രികളിപെ മൊനവ് വ്ിഭ്വ് രശഷി കകകൊ യം പചയ്യുന്നതിനള്ള
മൊർഗ്ഗനിർരേശം, 12.03.20 ന് പ്രസിദ്ധീക ിച്ച നിെവ്ിപെ റിസ്ക് അസപെെ് ഗ്രിഡിപന
അടിസ്ഥൊനമൊക്കി COVID-19 നള്ള പടസ്റ്ിംഗ്, നി ീക്ഷണം, ആശു ത്രി അഡ്മിഷന്, ഡിസ്ചൊർജ്
എന്നിവ്യ്ക്കുള്ള പുതുക്കിയ മൊർഗ്ഗനിർരേശങ്ങള്ക്കുള്ള അനബന്ധം, ആശു ത്രികപള COVID
ആശു ത്രികള്ക്കരെക്ക് മൊറ്റുന്നതിനള്ള റഫറന്സ് കഗഡ് രകൊവ്ിഡ് പകയർ പസെറിൽ
ര ൊഗികപള അഡ്മിറ്റ് പചയ്യുന്നതിനള്ള മൊർഗ്ഗനിർരേശങ്ങള്ക്ക, രകൊവ്ിഡ്ഫസ്റ്് കെന് ചികിത്സ
രകന്ദ്രങ്ങളിൽ ര ൊഗിപയ അഡ്മിറ്റ് പചയ്യുന്നതിനള്ള മൊർഗ്ഗനിർരേശം, ദന്തസം ക്ഷണ
ക്രമീക ണങ്ങളിൽ
സവീക ിരക്കണ്ട
അണുബൊധ
നിയന്ത്രണ
മുന്കരുതലുകള്ക്കുള്ള
മൊർഗ്ഗനിർരേശം,
ി ിഇയപട ഉ രയൊഗപത്തുറിച്ചുള്ള മൊർഗ്ഗനിർരേശങ്ങള്ക്ക, രകൊവ്ിഡ് -19
ര ൊഗനിർണയത്തിനം
നി ീക്ഷണത്തിനമൊയി
റൊ ിഡ്
ഡയരനൊസ്റ്ിക്
കിറ്റുകള്ക്ക
ഉ രയൊഗിുന്നതിനള്ള
മൊർഗ്ഗനിർരേശങ്ങള്ക്ക,
റസിഡെ്സ്
അരസൊസിരയഷപെ
മൊർഗ്ഗനിർരേശങ്ങള്ക്ക, പകൊവ്ിഡ് 19 ഇടക്കൊെ ചികിത്സൊ മൊർഗ്ഗനിർരേശങ്ങള്ക്ക, വ്ൊക്സിരനഷനൊയള്ള
മൊർഗ്ഗനിർരേശങ്ങള്ക്ക, ഗർഭ്ിണികള്ക്ക
രെബർ റം ചികിത്സുമുള്ള മൊർഗ്ഗനിർരേശങ്ങള്ക്ക,
െക്ഷണങ്ങളിെൊത്ത ദവിതീയ സമ്പർക്കം പുെർത്തിയ ആര ൊഗയ പ്രവ്ർത്തകരുപട നി ീക്ഷണ
മൊർഗ്ഗനിർരേശങ്ങള്ക്ക,
എന്നിവ്
പുതിയതൊയി
പുറത്തിറക്കി
ഇവ്
ആര ൊഗയവ്കുപ്പിപെ
പവ്ബ്കസറ്റിൽ െഭ്യമൊണ് .
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തീയതി: 20/04/2020
213 രെൊക
ൊജയങ്ങളിൽ രകൊവ്ിഡ്-19 ര ൊഗം
ടർന്നു ിടിുന്നതിനൊൽ രെൊകൊര ൊഗയ
സംഘടന രകൊവ്ിഡ്-19 ര ൊഗപത്ത മഹൊമൊ ിയൊയി പ്രഖയൊ ിച്ചിരുന്നു.രക ള സർക്കൊർ,
20.03.2020ന് രകൊവ്ിഡ്-19 സംസ്ഥൊന ദു ന്തമൊയി പുനഃപ്രഖയൊ നം നടത്തുകയണ്ടൊയി. ഈ
സൊഹച യത്തിൽ ര ൊഗബൊധപയ്ക്കതിപ ജൊഗ്രതയം നി ീക്ഷണവം ശക്തിപപ്പടുത്തി.
വ്ീട്/ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം
•

സംസ്ഥൊനപത്ത വ്ിവ്ിധ ജിെകളിെൊയി 46323 ര ർ നി ീക്ഷണത്തിെൊണ്

•

ഇവ് ിൽ 45925 ര ർ വ്ീടുകളിലും, 398 ര ർ ആശു ത്രികളിലും നി ീക്ഷണത്തിെൊണ്.

സൊമ്പിള്ക്ക

ിരശൊധന

•

ര ൊഗെക്ഷണങ്ങള്ക്ക ഉള്ള 19756 വ്യക്തികളുപട സൊമ്പിള്ക്ക

•

ഇതിൽ19074 സൊമ്പിളുകളുപട

ിരശൊധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

ിരശൊധനൊ ഫെം പനഗറ്റിവ്് ആണ്.

ിരശൊധനൊ ഫെം
•

രക ളത്തിൽ ഇന്നപെ വ്പ
129 ആയിരുന്നു.

•

ഇന്ന് രക ളത്തിൽ കണ്ണൂർ ജിെയിൽ നിന്നും 6 ര ർക്ക് ര ൊഗം സ്ഥി ിക ിച്ചു.

•

ഇന്ന് രക ളത്തിൽ ചികിത്സയിെൊയിരുന്ന 21 ര രുപട
ിരശൊധനൊഫെം പനഗറ്റീവ്്
ആയിട്ടുണ്ട്. കൊസറരഗൊഡ് ജിെയിൽ നിന്നും 19 ( കണ്ണൂർ ജിെയിൽ ചികിത്സയിെൊയിരുന്ന 2
ര ർ) ര രുപടയം, അെപ്പുഴ ജിെയിൽ നിന്നും 2 ര രുപടയം
ിരശൊധനൊഫെമൊണ് പനഗറ്റീവ്്
ആയതു.

•

ഇന്ന് 114 ര ർ ചികിത്സയിെൊണ്.

ര ൊഗബൊധ സ്ഥി ീക ിച്ച് ചികിത്സയിെൊയിരുന്നവ്രുപടഎണ്ണം

അനബന്ധ പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്ക്ക
•

നി ീക്ഷണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുപട വ്ർദ്ധിചു വ്രുന്ന എണ്ണം കണക്കൊക്കി കൂടുതൽ രകൊവ്ിഡ്
പകയർ പസെറുകള്ക്ക ആ ംഭ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. രക ളത്തിൽ തൊമസം അെൊത്ത ടൂറിസ്റ്റുകള്ക്ക, മറ്റു
യൊത്രക്കൊർ എന്നിവ്രുപട ഐരസൊപെഷന് ഉരദശിച്ചു ആണ് ഈ രകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക. ഇതിൽ മറ്റു
സംസ്ഥൊനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്രുന്നവ്പ കൂടി തൊമസിപ്പിുന്നതൊയി ിും.

•

‘ഒറ്റയ്ക്കെ ഒപ്പമുണ്ട് ’ - മൊനസിക-സൊമൂഹിക
ിന്തുണ നൽകുന്നതിനൊയി 1064
മൊനസികര ൊഗയ പ്രവ്ർത്തകർ ജിെൊ അടിസ്ഥൊനത്തിൽ എെൊ ജിെകളിലും പ്രവ്ർത്തിുന്നു,
ഇവ്ർ നി ീക്ഷണത്തിൽ
കഴിയന്ന 2,11,404
വ്യക്തികള്ക്കക്ക് പടെിപകൌണ്സിെിംഗ്
രസവ്നങ്ങള്ക്ക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടൊപത മരനൊര ൊഗ ചികിത്സയിൽ ഇ ിുന്നവ്ർ, ഭ്ിന്നരശഷി
കുട്ടികള്ക്ക, അഥിതി പതൊഴിെൊളികള്ക്ക, ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയന്ന വ്രയൊജനങ്ങള്ക്കഎന്നിവ്ർും കസരക്കൊ
രസൊഷയൽ സരപ്പൊർട്ട് രകൊളുകള്ക്കനൽകുന്നു. പകൊരറൊണ ര ൊഗ നിയന്ത്രണത്തിൽ
പ്രവ്ർത്തിുന്നവ്രുപട മൊനസിക സമ്മർേം െഘൂക ിുന്നതിനം പടെിപകൌണ്സിെിംഗ്
നൽകുന്നു. ഇതുവ്പ
എെൊവ്ിഭ്ൊഗത്തിനമൊയി 4,81,788 പടെിപകൌണ്സിെിംഗ്രകൊളുകള്ക്ക
കസരക്കൊ രസൊഷയൽ സരപ്പൊർട്ട്ടീം സംസ്ഥൊനപമൊട്ടൊപക നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഇതിന
പുറപമകമ്മുണിറ്റി ഡി അഡിക്ഷപെ ഏരകൊ നവം നടത്തുന്നു..

•

ആര ൊഗയ പ്രവ്ർത്തകർ, ആര ൊഗയരസന, സന്നദ്ധ പ്രവ്ർത്തകർ എന്നിവ് ടങ്ങുന്ന
സ്കവൊഡുകള്ക്ക രൂ ീക ിച്ച് ഗൃഹ സേർശനം നടത്തി നി ീക്ഷണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുമൊയി
ശക്തമൊയ ആശയവ്ിനിമയം ഉറപ്പൊുന്നതൊണ്.

•

സംസ്ഥൊന തെത്തിലും എെൊ ജിെകളിലും അവ്ശയ മൊനവ്വ്ിഭ്വ്രശഷി ഉറപ്പു വ്രുത്തൊനൊയള്ള
ടീമുകപള വ്ിനയസിച്ചു.

•

എെൊ
ജിെകളിരെയം
തി പെടുക്കപപ്പട്ട
ആശു ത്രികളിൽ
മതിയൊയ
സൊഹച യങ്ങളും പ്രരതയക ചികിത്സൊ സൌക യങ്ങളും ഉറപ്പു വ്രുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഭ്ൌതിക

രകൊള്ക്ക പസെർ നമ്പർ:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255

ദിശ: 0471-2552056, 1056

•

രകൊവ്ിഡ്-19 നമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട് ജനങ്ങള്ക്കക്ക് ആധികൊ ിക വ്ിവ് ങ്ങള്ക്കനൽകുന്നതിനം
കൃതയമൊയ രബൊധവ്ത്ക ണം നടത്തുന്നതിനമൊയി
വ്ൊട്ട്സൊപ്പിൽ പ്രവ്ർത്തിുന്ന
സംരവ്ദനൊത്മക ചൊറ്റ് രബൊട്ട് ആര ൊഗയ മന്ത്രി പക.പക കശെജ ടീച്ചർ പുറത്തിറക്കി.
9072220183എന്ന നമ്പറിെൊണ് ചൊറ്റ് രബൊട്ട് പ്രവ്ർത്തിുന്നത്. ചൊറ്റ് രബൊട്ട് വ്ഴി രകൊവ്ിഡ്19 പനുറിച്ചുള്ള അധികൊ ിക വ്ിവ് ങ്ങള്ക്ക അറിരയണ്ടവ്ർ 9072220183 എന്ന നമ്പർ
പമൊകബെിൽ രസവ്് പചയ്യുകയം തുടർന്ന് ആ നമ്പറിരെക്ക് വ്ൊട്ട് സൊപ്പിലൂപട ഒരു ഹൊയ്
അയുകയം പചയ്യുക. വ്ിശദ വ്ിവ് ങ്ങള്ക്കക്കൊയി ആര ൊഗയ വ്കുപ്പ് പവ്ബ്കസറ്റ്
സേർശിുക. http://dhs.kerala.gov.in/
രകൊവ്ിഡ്-19 പനതി ൊയ ര ൊ ൊട്ടത്തിൽ ആര ൊഗയവ്കുപ്പുമൊയി കകരകൊർക്കൊന്
ആര ൊഗയപ്രവ്ർത്തകപ
ഞങ്ങള്ക്ക
ക്ഷണിുന്നു.ആശു ത്രികള്ക്ക,
വ്ീടുകള്ക്ക,വ്ിമൊനത്തൊവ്ളങ്ങള്ക്ക, തുറമുഖങ്ങള്ക്ക, പറയിൽരവ് രസ്റ്ഷനകള്ക്ക, ബസ് രസ്റ്ഷനകള്ക്ക
എന്നിവ്ിടങ്ങളിൽ സന്നദ്ധ രസവ്നം നടത്തുന്നതിന് തൊപഴ നൽകിയി ിുന്ന െിങ്ക്
ഉ രയൊഗിച്ച് നിങ്ങള്ക്കും രച ൊം. തൊൽപ്പ യമുള്ള ആര ൊഗയ പ്രവ്ർത്തകർക്ക് ഈ രഫൊമിൽ
വ്ിശദൊംശങ്ങള്ക്ക പൂ ിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കൊം. ആര ൊഗയകുടുംബരക്ഷമ വ്കുപ്പ്ഉടന് തപന്ന നിങ്ങപള
ബന്ധപപ്പടുന്നതൊയി ിും.

•

•

വ്രൂ, ഞങ്ങരളൊപടൊപ്പം അണി രചരൂ
https://forms.gle/3FtcS7ovp1YGG9539
അനബന്ധം-1: ജിെകളിൽ നി ീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവ്രുപട വ്ിവ് ങ്ങള്ക്ക
ആപക
നി ീക്ഷണത്തിലുള്ള
ആളുകളുപട എണ്ണം

വ്ീടുകളിൽ
നി ീക്ഷണത്തിലുള്ള
ആളുകളുപട എണ്ണം

ആശു ത്രികളിൽ
നി ീക്ഷണത്തിലുള്ള
ആളുകളുപട എണ്ണം

ഇന്ന് അഡ്മിറ്റ്
പചയ്യപപ്പട്ടവ്രുപട
എണ്ണം

തിരുവ്നന്തപു ം

1510

1413

97

18

പകൊെം

2041

2030

11

2

1144

1138

6

0

ഇടുക്കി

1950

1946

4

0

രകൊട്ടയം

603

603

0

0

ആെപ്പുഴ

2973

2968

5

0

എറണൊകുളം

186

173

13

3

തൃശൂർ

971

963

8

1

7030

6992

38

9

മെപ്പുറം

5713

5683

30

7

രകൊഴിരക്കൊട്

7494

7472

22

3

വ്യനൊട്

4821

4814

7

1

കണ്ണൂർ

5133

5030

103

12

കൊസർരഗൊഡ്

4754

4700

54

6

46323

45925

398

62

ജിെ

ത്തനംതിട്ട

ൊെക്കൊട്

ആപക

അനബന്ധം-2: ര ൊഗബൊധ സ്ഥി ീക ിചിട്ടുള്ളവ്രുപട ക്രമം
രകൊള്ക്ക പസെർ നമ്പർ:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255

ദിശ: 0471-2552056, 1056

തീയതി

ര ൊഗബൊധ
സ്ഥി ീക ിച്ച
വ്യക്തികളുപട
എണ്ണം
3

9.03.2020

6

10.03.2020

8

തൃശൂർ
ആെപ്പുഴ
കൊസറരഗൊഡ്
ത്തനംതിട്-5
ഏറണൊകുളം-1 (കണ്ണൂർ
സവരദശി)
രകൊട്ടയം – 2
ത്തനംതിട്ട – 3
ഏറണൊകുളം -2 (കണ്ണൂർ
സവരദശികള്ക്ക)
ത്തനംതിട്ട – 1

12.03.2020

2

13.03.2020

3

15.03.2020

2

16.03.2020

3

19.03.2020

1

20.03.2020

21.03.2020

22.03.2020

23.03.2020

12

15

28

24.03.2020

14

25.03.2020

9

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു
ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

ര ൊസിറ്റീവ്്

ഏറണൊകുളം-5
കൊസറരഗൊഡ്-6
ഏറണൊകുളം-1

ൊമർശം

പനഗറ്റീവ്്

കണ്ണൂർ -1
തൃശൂർ -1
തിരുവ്നന്തപു ം -3
തിരുവ്നന്തപു ം -1
ഇടുക്കി – 1
മെപ്പുറം-2
കൊസറരഗൊഡ്-1
കൊസറരഗൊഡ്-1
ഏറണൊകുളം-1

12

നിെവ്ിപെ
അവ്സ്ഥ

ജിെ

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

ഏറണൊകുളം-2
കണ്ണൂർ -3
കൊസറരഗൊഡ്-6
ഏറണൊകുളം-1
മെപ്പുറം-2
രകൊഴിരക്കൊട്-2
കണ്ണൂർ-4
കൊസറരഗൊഡ്-5
ഏറണൊകുളം-1

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

ര ൊസിറ്റീവ്്

ത്തനംതിട്ട-1

ര ൊസിറ്റീവ്്

നി യൊതനൊയി
ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

തൃശൂർ -1
ഏറണൊകുളം-2
കണ്ണൂർ -5
കൊസറരഗൊഡ്-19
തിരുവ്നന്തപു ം-1
ആെപ്പുഴ-1
രകൊട്ടയം-1
എറണൊകുളം-1
ൊെക്കൊട്-1
മെപ്പുറം-1
രകൊഴിരക്കൊട്-2
കൊസറരഗൊഡ്-6
ൊെക്കൊട്-1
ത്തനംതിട്ട- 2

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

രകൊള്ക്ക പസെർ നമ്പർ:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255

ദിശ: 0471-2552056, 1056

തീയതി

26.03.2020

ര ൊഗബൊധ
സ്ഥി ീക ിച്ച
വ്യക്തികളുപട
എണ്ണം

19

ഇടുക്കി- 1
എറണൊകുളം-3
ൊെക്കൊട്-1
രകൊഴിരക്കൊട്-1
കണ്ണൂർ-2
മെപ്പുറം -1
കണ്ണൂർ -7
ഇടുക്കി- 1
കൊസറരഗൊഡ്-3
മെപ്പുറം-2
തൃശൂർ -2
വ്യനൊട്-1
കൊസറരഗൊഡ്-4

27.03.2020

28.03.2020

29.03.2020

30.03.2020

31.03.2020

01.04.2020

39

6

20

32

7

24

നിെവ്ിപെ
അവ്സ്ഥ

ജിെ

ൊമർശം

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

പകൊെം -1
തൃശൂർ -1
രകൊഴിരക്കൊട്-1
കണ്ണൂർ -2
കൊസറരഗൊഡ്-30
തിരുവ്നന്തപു ം-2
പകൊെം-1
ൊെക്കൊട്-1
മെപ്പുറം -1
കൊസറരഗൊഡ്-1

പനഗറ്റീവ്്

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

കണ്ണൂർ -2

ര ൊസിറ്റീവ്്

തിരുവ്നന്തപു ം- 1
എറണൊകുളം-1
തൃശൂർ -1
ൊെക്കൊട്- 1
മെപ്പുറം -1
കണ്ണൂർ -6
കൊസറരഗൊഡ്-7
കൊസറരഗൊഡ്-4
കണ്ണൂർ -3
വ്യനൊട്-1
ഇടുക്കി-2
വ്യനൊട്-1
കണ്ണൂർ -8
കൊസറരഗൊഡ്-13
തിരുവ്നന്തപു ം-1
പകൊെം -1
കണ്ണൂർ-1
തിരുവ്നന്തപു ം-1
തൃശൂർ -1
കൊസറരഗൊഡ്-2

ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം
നി യൊതനൊയി

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

കൊസറരഗൊഡ്-2
കണ്ണൂർ-1

രകൊള്ക്ക പസെർ നമ്പർ:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255

ദിശ: 0471-2552056, 1056

തീയതി

ര ൊഗബൊധ
സ്ഥി ീക ിച്ച
വ്യക്തികളുപട
എണ്ണം

നിെവ്ിപെ
അവ്സ്ഥ

ജിെ
തിരുവ്നന്തപു ം-2
എറണൊകുളം-3
തൃശൂർ -2
ൊെക്കൊട്- 1
മെപ്പുറം-2
കണ്ണൂർ-1
കൊസറരഗൊഡ്-10

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

തിരുവ്നന്തപു ം-1
പകൊെം -1
ത്തനംതിട്ട-1
ഇടുക്കി-5
തൃശൂർ -1
മെപ്പുറം-1
രകൊഴിരക്കൊട്-1
കണ്ണൂർ-1
കൊസറരഗൊഡ്-8

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

കൊസറരഗൊഡ്-2

ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

പകൊെം -1

02.04.2020

03.04.2020

04.04.2020

05.04.2020

06.04.2020

07.04.2020

08.04.2020

21

9

11

8

13

8

9

ൊമർശം

തൃശൂർ -1
കണ്ണൂർ-1
കൊസറരഗൊഡ്-5
കൊസറരഗൊഡ്-1
പകൊെം -1
എറണൊകുളം-1
ആെപ്പുഴ-1
ൊെക്കൊട്- 1
കണ്ണൂർ-1
കൊസറരഗൊഡ്-5
രകൊഴിരക്കൊട്-3
കണ്ണൂർ-1
കൊസറരഗൊഡ്-1
ത്തനംതിട്ട-1
രകൊഴിരക്കൊട്-2
കൊസറരഗൊഡ്-2
മെപ്പുറം -1
പകൊെം -1
ത്തനംതിട്ട-1
മെപ്പുറം -1
കൊസറരഗൊഡ്-7
കണ്ണൂർ-2
പകൊെം -1
മെപ്പുറം -1
കൊസറരഗൊഡ്-4
കണ്ണൂർ-4
ത്തനംതിട്ട-1
ആെപ്പുഴ-2
തൃശൂർ -1
കൊസറരഗൊഡ്-1

പനഗറ്റീവ്്
ര ൊസിറ്റീവ്്
പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു
ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം
ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

രകൊള്ക്ക പസെർ നമ്പർ:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255

ദിശ: 0471-2552056, 1056

തീയതി

09.04.2020

10.04.2020

ര ൊഗബൊധ
സ്ഥി ീക ിച്ച
വ്യക്തികളുപട
എണ്ണം

12

7

11.04.2020

10

12.04.2020

2

13.04.2020

3

14.04.2020

8

15.04.2020

1

16.04.2020

നിെവ്ിപെ
അവ്സ്ഥ

ൊമർശം

ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

പനഗറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു

ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

ജിെ
കണ്ണൂർ-4
കൊസറരഗൊഡ്-3
മെപ്പുറം -2
പകൊെം -1
തിരുവ്നന്തപു ം-1
കൊസറരഗൊഡ്-1
കൊസറരഗൊഡ്-3
കണ്ണൂർ-2
മെപ്പുറം -1
മെപ്പുറം -1
കണ്ണൂർ-7
കൊസറരഗൊഡ്-2
രകൊഴിരക്കൊട്-1
ത്തനംതിട്ട-1
കണ്ണൂർ-1
കണ്ണൂർ-2
ൊെക്കൊട്-1
കണ്ണൂർ-4
രകൊഴിരക്കൊട്-3
കൊസർരഗൊഡ്-1

പനഗറ്റീവ്്
ര ൊസിറ്റീവ്്
ര ൊസിറ്റീവ്്
ര ൊസിറ്റീവ്്

ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു
ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം
ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം
ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

കണ്ണൂർ-1

ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

7

കണ്ണൂർ-4
രകൊഴിരക്കൊട്-2
കൊസർരഗൊഡ്-1

ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

17.04.2020

1

രകൊഴിരക്കൊട്-1

ര ൊസിറ്റീവ്്

18.04.2020

4

19.04.2020

2

20.04.2020

6

•
•

കണ്ണൂർ-3
രകൊഴിരക്കൊട്-1
കണ്ണൂർ-1
കൊസർരഗൊഡ്-1
കണ്ണൂർ-6

ര ൊസിറ്റീവ്്
ര ൊസിറ്റീവ്്
ര ൊസിറ്റീവ്്

ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം
ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം
ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം
ആശു ത്രി
നി ീക്ഷണം

ഇതുവ്പ 407 ര ൊഗികളിെൊണ് ര ൊഗം സ്ഥി ീക ിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇതിൽ 114 ര ർ ചികിത്സയിെൊണ്.

രകൊള്ക്ക പസെർ നമ്പർ:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255

ദിശ: 0471-2552056, 1056

അനബന്ധം-3:ആശു ത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് പചയ്തി ിുന്നവ്രുപട ജിെതി ിച്ചുള്ളകണക്ക്

ജിെ

ജിെയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവ്രുപട എണ്ണം

തിരുവ്നന്തപു ം
പകൊെം
ത്തനംതിട്ട
ഏറണൊകുളം
ൊെക്കൊട്
മെപ്പുറം
രകൊഴിരക്കൊട്
വ്യനൊട്
കണ്ണൂർ
കൊസറരഗൊഡ്

2
5
6
2
2
6
13
1
52
25

ആപക

114

മറ്റ് ജിെക്കൊർ

1മെപ്പുറം
2 കണ്ണൂർ
2 കൊസർരഗൊഡ്
-

രകൊള്ക്ക പസെർ നമ്പർ:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255

ദിശ: 0471-2552056, 1056

