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പ ൊതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള അറിയിപ്പ് 

1897പെ  കർച്ചവ്യൊധി ര ൊഗ നിയമത്തിപെ(രകന്ദ്ര നിയമം3)2, 3, 4 വ്കുപ്പുകള്ക്ക നൽകിയിട്ടുള്ള 
അധികൊ ങ്ങള്ക്കവ്ിനിരയൊഗിച്ച് രകൊവ്ിഡ്-19 പെ വ്യൊ ന നിയന്ത്രണത്തിനം നിർരേശങ്ങള്ക്ക 
കർശനമൊയി  ൊെിുന്നതിനം രക ള സർക്കൊർ 21-3-2020നരക ള  കർച്ചവ്യൊധികള്ക്ക, 
രകൊവ്ിഡ് -19 നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്ക , 2020 ചട്ടങ്ങള്ക്ക 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. മൊസ്ക് 
ഉ രയൊഗിുന്നവ്ർ അത് ഉ രയൊഗിരക്കണ്ട മൊർഗങ്ങള്ക്ക മനസ്സിെൊക്കി ഉ രയൊഗിരക്കണ്ടതും, 
ഉ രയൊഗരശഷംമൊസ്കുകള്ക്ക ശൊസ്ത്രീയമൊയി തപന്ന സംസ്ക ിരക്കണ്ടതുമൊണ്. പ ൊതുജനങ്ങള്ക്ക 
N-95 മൊസ്കുകള്ക്ക ഉ രയൊഗിരക്കണ്ടതിെ. COVID-19  ടർന്നു  ിടിുന്ന സൊഹച യത്തിൽ 
എെൊവ്രും മൊസ്കുകള്ക്ക ഉ രയൊഗികുന്നതൊണ് അഭ്ികൊമയം. 

• 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  ശ്ചൊത്തെത്തിൽ ക്ഷയര ൊഗ ചികിത്സ രസവ്നങ്ങള്ക്ക ഉറപ്പുവ്രുത്തുന്നതിനള്ള 
മൊർഗനിർരേശം, സവകൊ യ രമഘെയിപെ െൊബുകളിൽ COVID -19 ആെിരബൊഡി പടസ്റ്ിംഗ് ( 
ഐ ജി ജി & ഐ ജി എം ) നടത്തുന്നതിനള്ള മൊർഗനിർരേശം എന്നിവ് പുതിയതൊയി 
പുറത്തിറക്കി, 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 പുറത്തിറക്കി. ഇവ് 
ആര ൊഗയവ്കുപ്പിപെ പവ്ബ് കസറ്റിൽ െഭ്യമൊണ് .  
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രകൊള്ക്ക പസെർ നമ്പർ:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
ദിശ: 0471-2552056, 1056 

തീയതി: 25/04/2020 

213രെൊക  ൊ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 21044 ര ർ നി ീക്ഷണത്തിെൊണ്  

• ഇവ് ിൽ 20580 ര ർ വ്ീടുകളിലും, 464 ര ർ ആശു ത്രികളിലും നി ീക്ഷണത്തിെൊണ്. 

സൊമ്പിള്ക്ക   ിരശൊധന 

• ര ൊഗെക്ഷണങ്ങള്ക്ക ഉള്ള 22360 വ്യക്തികളുപട സൊമ്പിള്ക്ക   ിരശൊധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• ഇതിൽ 21457 സൊമ്പിളുകളുപട   ിരശൊധനൊഫെം പനഗറ്റിവ്് ആണ്. 

  ിരശൊധനൊ ഫെം 

• രക ളത്തിൽ ഇന്നപെ വ്പ  ര ൊഗബൊധ സ്ഥി ീക ിച്ച് ചികിത്സയിെൊയിരുന്നവ്രുപടഎണ്ണം 
116 ആയിരുന്നു. 

• ഇന്ന് രക ളത്തിൽ 7 ര ർക്ക് ര ൊഗം സ്ഥി ീക ിച്ചു. രകൊട്ടയം,പകൊെം   ജിെകളിൽ നിന്നും 3 
ര ർും, കണ്ണൂർ ജിെയിൽ നിന്നും ഒ ൊള്ക്കുമൊണ്  ര ൊഗം സ്ഥി ീക ിച്ചത് . 

• ര ൊഗം സ്ഥി ീക ിച്ച് ചികിത്സയിെൊയിരുന്നവ് ിൽ ഇന്ന് 7 ര രുപട   ിരശൊധന ഫെം 
പനഗറ്റീവ്് ആയിട്ടുണ്ട്. രകൊഴിരക്കൊട്  , കണ്ണൂർ, കൊസറരഗൊഡ്(കണ്ണൂർ ജിെയിൽ 
ചികിത്സയിെൊയിരുന്ന 1 വ്യക്തി) ജിെകളിൽ നിന്നും 2 ര രുപട വ്ീതവം, വ്യനൊട് ജിെയിൽ 
നിന്നും ഒ ൊളുപടയം    ിരശൊധനൊഫെം ആണ് ഇന്ന് പനഗറ്റീവ്് ആയത്  . 

• ഇന്ന് 116 ര ർ ര ൊഗം സ്ഥി ീക ിച്ച് ചികിത്സയിെൊണ്. 

• GO (Rt) No. 740/2020/H&FWD തീയതി 19-04-2020 പ്രകൊ വം, GO (Rt) No. 
740/2020/H&FWD തീയതി 20-04-2020പ്രകൊ വം തരേശസവയംഭ് ണ സ്ഥൊ നങ്ങപള 
COVID-19 രഹൊട്ട് രസ്പൊട്ടുകളൊയി സർക്കൊർ പ്രഖയൊ ിച്ചു .സംസ്ഥൊന ദു ന്ത നിവ്ൊ ണ 
അരതൊറിട്ടിയപട ദിവ്രസനയള്ളറിരപ്പൊർട്ട്  പ്രകൊ ം ട്ടിക പുതുുകയം അനബന്ധമൊയി 
രചർുകയം പചയ്തിട്ടുണ്ട്.  

അനബന്ധ പ്രവ്ർത്തനങ്ങള്ക്ക 

• രക ളത്തിൽ തൊമസം അെൊത്ത ടൂറിസ്റ്റുകള്ക്ക, മറ്റു യൊത്രക്കൊർ എന്നിവ്രുപട ഐരസൊപെഷന് 
ഉരദശിച്ചു രകൊവ്ിഡ് പകയർ പസെറുകള്ക്കആ ംഭ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മറ്റു സംസ്ഥൊനങ്ങളിൽനിന്ന് 
വ്രുന്നവ്പ  കൂടി തൊമസിപ്പിുന്നതൊയി ിും.  

• ‘ഒറ്റയ്ക്കെ ഒപ്പമുണ്ട് ’ - മൊനസിക-സൊമൂഹിക  ിന്തുണ നൽകുന്നതിനൊയി 1064 
മൊനസികര ൊഗയ പ്രവ്ർത്തകർ ജിെൊ അടിസ്ഥൊനത്തിൽ എെൊ ജിെകളിലും പ്രവ്ർത്തിുന്നു, 
ഇവ്ർ നി ീക്ഷണത്തിൽ  കഴിയന്ന 2,20,791 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  5,85,032  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.  



രകൊള്ക്ക പസെർ നമ്പർ:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
ദിശ: 0471-2552056, 1056 

• എെൊ ജിെകളിരെയം തി പെടുക്കപപ്പട്ട ആശു ത്രികളിൽ മതിയൊയ ഭ്ൌതിക 
സൊഹച യങ്ങളും പ്രരതയക ചികിത്സൊ സൌക യങ്ങളും ഉറപ്പു വ്രുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
 
അനബന്ധം-1: ജിെകളിൽ നി ീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവ്രുപട വ്ിവ് ങ്ങള്ക്ക 

ജിെ 
ആപക 

നി ീക്ഷണത്തിലുള്ള 
ആളുകളുപട എണ്ണം 

വ്ീടുകളിൽ 
നി ീക്ഷണത്തിലുള്ള 
ആളുകളുപട എണ്ണം 

ആശു ത്രികളിൽ 
നി ീക്ഷണത്തിലുള്ള 
ആളുകളുപട എണ്ണം 

ഇന്ന് അഡ്മിറ്റ്  
പചയ്യപപ്പട്ടവ്രുപട 

എണ്ണം 

തിരുവ്നന്തപു ം 1920 1873 47 9 

പകൊെം 1571 1536 35 25 

 ത്തനംതിട്ട 394 385 9 2 

ഇടുക്കി 1336 1327 9 0 

രകൊട്ടയം 536 531 5 2 

ആെപ്പുഴ 1303 1300 3 0 

എറണൊകുളം 389 370 19 4 

തൃശൂർ 802 787 15 5 

 ൊെക്കൊട്  3501 3432 69 19 

മെപ്പുറം 1925 1894 31 16 

രകൊഴിരക്കൊട് 1193 1135 58 22 

വ്യനൊട് 1088 1080 8 1 

കണ്ണൂർ 2711 2591 120 24 

കൊസർരഗൊഡ്  2375 2339 36 3 

ആപക 21044 20580 464 132 
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അനബന്ധം-2: ര ൊഗബൊധ സ്ഥി ീക ിചിട്ടുള്ളവ്രുപട ക്രമം 

 
തീയതി 

ര ൊഗബൊധ 
സ്ഥി ീക ിച്ച 
വ്യക്തികളുപട 

എണ്ണം 

ജിെ നിെവ്ിപെ 
അവ്സ്ഥ 

  ൊമർശം 

 
3 

തൃശൂർ 
ആെപ്പുഴ 
കൊസറരഗൊഡ് 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

9.03.2020 6 
 ത്തനംതിട്-5 
ഏറണൊകുളം-1 (കണ്ണൂർ 
സവരദശി) 

പനഗറ്റീവ്്  ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

10.03.2020 8 

രകൊട്ടയം – 2 
 ത്തനംതിട്ട – 4 
ഏറണൊകുളം -2 (കണ്ണൂർ 
സവരദശികള്ക്ക) 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

12.03.2020 2 കണ്ണൂർ -1 
തൃശൂർ -1 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

13.03.2020 3 തിരുവ്നന്തപു ം -3      പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

15.03.2020 2 
തിരുവ്നന്തപു ം -1 
ഇടുക്കി – 1 പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

16.03.2020 3 മെപ്പുറം-2 
കൊസറരഗൊഡ്-1 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

19.03.2020 1 കൊസറരഗൊഡ്-1 പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

 
20.03.2020 12 

ഏറണൊകുളം-1 ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം  
ഏറണൊകുളം-5 
കൊസറരഗൊഡ്-6 പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

 
21.03.2020 12 

ഏറണൊകുളം-3 
കണ്ണൂർ -3 
കൊസറരഗൊഡ്-6 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

 
 

22.03.2020 
15 

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

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

ഏറണൊകുളം-1  ര ൊസിറ്റീവ്് നി യൊതനൊയി  

23.03.2020 28 

 ത്തനംതിട്ട-1 
തൃശൂർ -1 
ഏറണൊകുളം-2 
കണ്ണൂർ -5 
കൊസറരഗൊഡ്-19 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

24.03.2020 14 

തിരുവ്നന്തപു ം-1 
ആെപ്പുഴ-1 
രകൊട്ടയം-1 
എറണൊകുളം-1 
 ൊെക്കൊട് -1 
മെപ്പുറം-1 
രകൊഴിരക്കൊട്-2 
കൊസറരഗൊഡ്-6 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

25.03.2020 9 

 ൊെക്കൊട് -1 
 ത്തനംതിട്ട- 2 ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

ഇടുക്കി- 1 
എറണൊകുളം-3 
 ൊെക്കൊട് -1 
രകൊഴിരക്കൊട്-1 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 
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തീയതി 

ര ൊഗബൊധ 
സ്ഥി ീക ിച്ച 
വ്യക്തികളുപട 

എണ്ണം 

ജിെ നിെവ്ിപെ 
അവ്സ്ഥ   ൊമർശം 

26.03.2020 19 

കണ്ണൂർ -9 
ഇടുക്കി- 1 
കൊസറരഗൊഡ്-3 
മെപ്പുറം-3 
തൃശൂർ -2 
വ്യനൊട്-1 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

27.03.2020 39 

പകൊെം -1 
തൃശൂർ -1 
രകൊഴിരക്കൊട്-1 
കണ്ണൂർ -2 
കൊസറരഗൊഡ്-34 

പനഗറ്റീവ്് 
 ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

28.03.2020 6 

തിരുവ്നന്തപു ം-2 
പകൊെം-1 
 ൊെക്കൊട് -1 
മെപ്പുറം -
1കൊസറരഗൊഡ്-1 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

29.03.2020 20 

കണ്ണൂർ -1 ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപു ം- 1  ര ൊസിറ്റീവ്് നി യൊതനൊയി 
എറണൊകുളം-1 
തൃശൂർ -1 
 ൊെക്കൊട് - 1 
മെപ്പുറം -1 
കണ്ണൂർ -
7കൊസറരഗൊഡ്-7 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

30.03.2020 32 

കൊസറരഗൊഡ്-1 
കണ്ണൂർ -3 ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

ഇടുക്കി-2 
വ്യനൊട്-2 
കണ്ണൂർ -8 
കൊസറരഗൊഡ്-16 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

31.03.2020 7  

പകൊെം -1  
കണ്ണൂർ-1 ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപു ം-2 
തൃശൂർ -1 
കൊസറരഗൊഡ്-2 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

01.04.2020 24  

കണ്ണൂർ-1 ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 
തിരുവ്നന്തപു ം-2 
എറണൊകുളം-3 
തൃശൂർ -2 
 ൊെക്കൊട് - 1 
മെപ്പുറം-2 
കണ്ണൂർ-1 
കൊസറരഗൊഡ്-12 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

02.04.2020 21 പകൊെം -1 ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 
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തീയതി 

ര ൊഗബൊധ 
സ്ഥി ീക ിച്ച 
വ്യക്തികളുപട 

എണ്ണം 

ജിെ നിെവ്ിപെ 
അവ്സ്ഥ   ൊമർശം 

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

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

03.04.2020 9 

കൊസറരഗൊഡ്-2 ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 
തൃശൂർ -1 
കണ്ണൂർ-1 
കൊസറരഗൊഡ്-5 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

04.04.2020 11 

പകൊെം -1 
എറണൊകുളം-1  ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

ആെപ്പുഴ-1 
 ൊെക്കൊട് - 1 
കണ്ണൂർ-1 
കൊസറരഗൊഡ്-6 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

05.04.2020 8 

രകൊഴിരക്കൊട്-1 
കണ്ണൂർ-1 
കൊസറരഗൊഡ്-1 

ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

 ത്തനംതിട്ട-1 
രകൊഴിരക്കൊട്-4 പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

06.04.2020 13 

കൊസറരഗൊഡ്-1 ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

പകൊെം -1 
 ത്തനംതിട്ട-1 
മെപ്പുറം -
2കൊസറരഗൊഡ്-8 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

07.04.2020 8 

കണ്ണൂർ-2 
പകൊെം -1 

ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

മെപ്പുറം -1 
കൊസറരഗൊഡ്-4 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

08.04.2020 9 

കണ്ണൂർ-3 
 ത്തനംതിട്ട-1 ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

ആെപ്പുഴ-2 
തൃശൂർ -1 
കണ്ണൂർ-1 
കൊസറരഗൊഡ്-1 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

09.04.2020 12 

കണ്ണൂർ-3 
മെപ്പുറം -2 
തിരുവ്നന്തപു ം-1 

ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

പകൊെം -1 
കണ്ണൂർ-1  
കൊസറരഗൊഡ്-4 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

10.04.2020 7 
കൊസറരഗൊഡ്-3 
കണ്ണൂർ-2 ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

മെപ്പുറം -2 പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

11.04.2020 10 
കണ്ണൂർ-1 
രകൊഴിരക്കൊട്-1 ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 
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തീയതി 

ര ൊഗബൊധ 
സ്ഥി ീക ിച്ച 
വ്യക്തികളുപട 

എണ്ണം 

ജിെ നിെവ്ിപെ 
അവ്സ്ഥ   ൊമർശം 

കണ്ണൂർ-6 
കൊസറരഗൊഡ്-2 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

12.04.2020 2 
 ത്തനംതിട്ട-1 
കണ്ണൂർ-1 പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

13.04.2020 3 
കണ്ണൂർ-1 ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 
 ൊെക്കൊട് -1  
കണ്ണൂർ-1 

പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

14.04.2020 8 

കണ്ണൂർ-3 
രകൊഴിരക്കൊട്-3 
കൊസർരഗൊഡ് -1 

ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

കണ്ണൂർ-1 പനഗറ്റീവ്് ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു 

15.04.2020 1 കണ്ണൂർ-1 ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

16.04.2020 7 
കണ്ണൂർ-4 
കൊസർരഗൊഡ് -1 

ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

രകൊഴിരക്കൊട്-2 പനഗറ്റീവ്്  

17.04.2020 1 രകൊഴിരക്കൊട്-1 ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

18.04.2020 4 കണ്ണൂർ-3 
രകൊഴിരക്കൊട്-1  

ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

19.04.2020 2 
കണ്ണൂർ-1 ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

കൊസർരഗൊഡ് -1 പനഗറ്റീവ്്  

20.04.2020 6 കണ്ണൂർ-6 ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

21.04.2020 19 

കണ്ണൂർ-10  
 ൊെക്കൊട് -4 
കൊസർരഗൊഡ് -3 
പകൊെം-1 
മെപ്പുറം-1 

ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

22.04.2020 11 

കണ്ണൂർ-7  
രകൊഴിരക്കൊട്-2 
രകൊട്ടയം-1 

ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

മെപ്പുറം -1 ര ൊസിറ്റീവ്് നി യൊതയൊയി 

23.04.2020 10 

ഇടുക്കി - 4 
രകൊട്ടയം-2 
രകൊഴിരക്കൊട്-2 
തിരുവ്നന്തപു ം-1 
പകൊെം-1 

ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

24.04.2020 3 കൊസർരഗൊഡ് -3 ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

25.04.2020 7 
രകൊട്ടയം-3  
പകൊെം-3  
കണ്ണൂർ-1 

ര ൊസിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നി ീക്ഷണം 

 
• ഇതുവ്പ  457 ര ൊഗികളിെൊണ് ര ൊഗം സ്ഥി ീക ിച്ചിട്ടുള്ളത്.  
• ഇതിൽ 116 ര ർ ചികിത്സയിെൊണ് 
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അനബന്ധം-3:ആശു ത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ്  പചയ്തി ിുന്നവ്രുപട ജിെതി ിച്ചുള്ളകണക്ക് 

ജിെ ജിെയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവ്രുപട എണ്ണം മറ്റ് ജിെക്കൊർ 

തിരുവ്നന്തപു ം 2  

പകൊെം 9  

 ത്തനംതിട്ട 3  

രകൊട്ടയം 6  

ഇടുക്കി  4  

ഏറണൊകുളം 2 1മെപ്പുറം 

 ൊെക്കൊട്   6 1മെപ്പുറം 

മെപ്പുറം 2 - 

രകൊഴിരക്കൊട് 12 1 കണ്ണൂർ 

കണ്ണൂർ 55 1 കൊസർരഗൊഡ് 

കൊസറരഗൊഡ് 15  

ആപക 116 
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അനബന്ധം 4: രഹൊട്ട്രസ്പൊട്ടുകളുപട പുതുക്കിയ  ട്ടിക 

Hotspots as on 25-04-2020 
Sl. No District Local Body 

1 Ernakulam Cochin Corporation 
2 Idukki Elappara 
3 Idukki Nedungandam 
4 Idukki Vazahathoppu 
5 Idukki Idukki Kanjikuzhy Panchayat 
6 Idukki Mariyapuram Panchayat 
7 Idukki Bisonvalley Panchayat 
8 Idukki Senapathy Panchayat 
9 Idukki Thodupuzha (M) 

10 Kannur Pattiam Panchayat 
11 Kannur Koothuparamba (M) 
12 Kannur Kottayam Malabar (M) 
13 Kannur Madayi Panchayat 
14 Kannur Naduvil Panchayat 
15 Kannur Mokeri Panchayat 
16 Kannur Peralasseri Panchayat 
17 Kannur Panniyannur Panchayat 
18 Kannur Kunnothuparamba Panchayat 
19 Kannur Panoor Municipality 
20 Kannur Payyannur Municipality 
21 Kannur Pappinisseri Panchayat 
22 Kannur Muzhappilangad Panchayat 
23 Kannur Chembilode Panchayat 
24 Kannur Thalassery Municipality 
25 Kannur Kadirur Panchayat 
26 Kannur Iritty Municipality 
27 Kannur Chapparapadavu Panchayat 
28 Kannur Ezhome Panchayat 
29 Kannur Chittariparamba Panchayat 
30 Kannur Chengalai Panchayat 
31 Kannur New Mahe Panchayat 
32 Kannur Kanichar 
33 Kannur Kolayad 
34 Kannur Koodali 
35 Kannur Mattool Panchayat 
36 Kannur Eruvassey 
37 Kannur Mangattidam 
38 Kasaragod Kasargode Municipality 
39 Kasaragod Kanjangade Municipality 
40 Kasaragod Madhur Panchayat 
41 Kasargode Chengala Panchayat 
42 Kasargode Mogral Puthur Panchayat 
43 Kasargode Chemnad Panchayat 
44 Kasargode Muliyar Panchayat 
45 Kasaragod Kumbala 
46 Kollam Nilamel Panchayat 
47 Kollam Kulathupuzha 



രകൊള്ക്ക പസെർ നമ്പർ:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
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48 Kollam Punaloor Municipality 
49 Kollam Thrikkaruva Panchayat 
50 Kottayam Kottayam (M) 
51 Kottayam Panchaikkadu 
52 Kottayam Vijayapuram 
53 Kozhikode Edacheri Panchayat 
54 Kozhikode Azhiyur Panchayat 
55 Kozhikode Kozhikode Corporation 
56 Kozhikode Vadakara Municipality 
57 Kozhikode Eramala Panchayat 
58 Kozhikode Kodencheri Panchayat 
59 Kozhikode Changaroth Panchayat 
60 Malappuram Vengara Panchayat 
61 Malappuram Chungathara Panchayat 
62 Malappuram Ozhur Panchayat 
63 Malappuram Thalakkad Panchayat 
64 Malappuram Kannamangalam Panchayat 
65 Malappuram A.R Nagar Panchayat 
66 Malappuram Manjeri (M) 
67 Malappuram Thennala Panchayat 
68 Palakkad Vilayur Panchayat 
69 Palakkad Puduppariyaram Panchayat 
70 Palakkad District Hospital 
71 Palakkad Kottoppadam Panchayat 
72 Palakkad Kuzhalmannam 
73 Palakkad Pudusserry 
74 Palakkad Thirumittacode Panchayat 
75 Palakkad Kanjirappuzha 
76 Pathanamthitta Aranmula Panchayat 
77 Pathanamthitta Ayroor Panchayat 
78 Pathanamthitta Chittar Panchayat 
79 Pathanamthitta Adoor Municipality 
80 Pathanamthitta Pathanamthitta Municipality 
81 Pathanamthitta Vadasserikkara Panchayat 
82 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Corporation 
83 Thiruvananthapuram Varakala (M) 
84 Wayanad Muppainadu Panchayat 

• Baseline data as on 16-04-2020, the first date of this exercise. Totals used for scaling of each 
parameter are as on 16-04-2020.      

• Relevant provisions of GO (Ms) No. 80/2020/GAD dated 23-04-2020 will be applicable to all 
Hotspots 

• In the Municipalities and City Corporations listed above as hotspots, the District Disaster 
Management Authority is empowered to decide and notify the wards/divisions wherein total 
lock down may prevail. 

 

*As per report from SecretaryKSDMA 25-4-2020 


