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 സ ോതുജനങ്ങള്ുള്ള അറിയിപ്പ് 

  ക രള   ര്ച്ചവ്യോധി ള്, ക ോവ്ിഡ് -19 നിയന്ത്രണങ്ങള് , 2020 ചട്ടങ്ങള് 

1897സെ   ര്ച്ചവ്യോധി കരോഗ നിയമത്തിസെ (ക ന്ദ്ര നിയമം3)2, 3, 4 വ്കുപ്പു ള് നൽ ിയിട്ടുള്ള 
അധി ോരങ്ങള്വ്ിനികയോഗിച്ച് ക ോവ്ിഡ്-19 സന്റ വ്യോ ന നിയന്ത്രണത്തിനം നിര്കേശങ്ങള് 
 ര്ശനമോയി  ോെിുന്നതിനം ക രള െര്ക്കോര് മോര്ച്ച്  21ന്ക രള   ര്ച്ചവ്യോധി ള്, 
ക ോവ്ിഡ് -19 നിയന്ത്രണങ്ങള്, 2020ചട്ടങ്ങള് പുറസപ്പടുവ്ിച്ചിരിുന്നു. 

• ക ോവ്ിഡ്-19 ബോധിത പ്രകദശങ്ങളിൽ നിന്നും യോത്രോ ചരിത്രമുള്ളവ്ര് അസെങ്കിൽ അത്തരം 
യോത്രക്കോരുമോയി െമ്പര്ക്കം പുെര്ത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ള്, വ്ീടു ളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ 
തുടരോന് അഭ്യര്ത്ഥിുന്നു.  

• ആെിംഗനം, ഹസ്തദോനംമുതെോയ സ്പര്ശിച്ചു സ ോണ്ടുള്ള െോമൂഹി  ആശംെ ള് 
ഒഴിവ്ോു . നിങ്ങളുസട മുഖം, മൂക്ക്,  ണ്ണു ള് എന്നിവ് സ്പര്ശിുന്നത് ഒഴിവ്ോു .  

• തുമ്മുകമ്പോഴം, ചുമയ്ക്കുകമ്പോഴം വ്ോയം, മൂും തൂവ്ോെ സ ോണ്ട് മൂകടണ്ടതും, ഇടയ്ക്കിസട ക  ള് 
കെോപ്പും, സവ്ളളവം ഉ കയോഗിച്ച്  ഴക ണ്ടതുമോണ്.  

• ക ോവ്ിഡ്-19 ടര്ന്നു  ിടിുന്ന െോഹചരയത്തിൽ എെോവ്രും മോസ്കു ള് 
ഉ കയോഗികുന്നതോണ്അഭ്ി ോമയം.സ ോതുജനങ്ങള്N-95മോസ്കു ള് ഉ കയോഗികക്കണ്ടതിെ.  

• ആകരോഗയ വ്കുപ്പ് ജീവ്നക്കോര്ും മറ്റ് ഇതര വ്കുപ്പ് ജീവ്നക്കോര്ും, സ ോതുജനങ്ങള്ും  
കവ്ണ്ട  രിശീെന െഹോയി ള്, ആകരോഗയ അവ്കബോധന െകേശങ്ങള്എന്നിവ് 
വ്ിഡികയോ രൂ ത്തിൽ തയ്യോറോക്കി “ക രള സഹൽത്ത്  ഓണ്കെന് സെയിനിംഗ് ” എന്ന 
ആകരോഗയവ്കുപ്പിസന്റ യടുബ് ചോനെിൽ ഉള്സപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

മോര്ഗ്ഗനിര്കേശങ്ങള് 
1. െോധോരണ ക ോവ്ിഡ്-19െോമ്പിളു ള് അയകയ്ക്കണ്ട െോബു ളുസട പുന:ക്രമീ രണം 
2. ക ോവ്ിഡ്-19  രികശോധനോ ശോക്തീ രണം : Xpert-SARS-CoV  രികശോധന 
3. ക ോവ്ിഡ്-19 ജീന് GeneXpert/Truenat-beta-CoV  രികശോധന െവ ോരയകമഖെയിൽ 
നടത്തുന്നതിനള്ള മോര്ഗ്ഗനിര്കേശങ്ങള്.  

4. ക ോവ്ിഡ്-19:ക്ഷയകരോഗ ചി ിത്സ കെവ്നങ്ങള് ഉറപ്പുവ്രുത്തുന്നതിനള്ള മോര്ഗനിര്കേശം 
5. െോര്വത്രി  പ്രതികരോധ കുത്തിവ്യ്പ്പ്  ദ്ധതിയിൽ പ്രതികരോധ കുത്തിവ്യ്പ്പു ള് വ്ീണ്ടും 
ആരംഭ്ിക്കോനള്ള മോര്ഗ്ഗനിര്കേശങ്ങള് 
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തീയതി: 29/04/2020 

213 കെോ  രോജയങ്ങളിൽ ക ോവ്ിഡ്-19 കരോഗം  ടര്ന്നു ിടിുന്നതിനോൽ കെോ ോകരോഗയ 
െംഘടന ക ോവ്ിഡ്-19 കരോഗസത്ത മഹോമോരിയോയി പ്രഖയോ ിച്ചിരുന്നു. ഈ െോഹചരയത്തിൽ 
ക രള െര്ക്കോര്കരോഗബോധസയ്ക്കതിസരജോഗ്രതയം നിരീക്ഷണവം ശക്തിസപ്പടുത്തി.   

വ്ീട്/ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

• െംസ്ഥോനസത്ത വ്ിവ്ിധ ജിെ ളിെോയി 20673 ക ര് നിരീക്ഷണത്തിെോണ്  

• ഇവ്രിൽ 20172 ക ര് വ്ീടു ളിലം,501 ക ര് ആശു ത്രി ളിലം നിരീക്ഷണത്തിെോണ്. 

െോമ്പിള്  രികശോധന 

• കരോഗെക്ഷണങ്ങള് ഉള്ള 24952 വ്യക്തി ളുസട െോമ്പിള്  രികശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• ഇതിൽ 23880 െോമ്പിളു ളുസട  രികശോധനോഫെം സനഗറ്റിവ്് ആണ്.   

• സെന്റിനൽ െര്കവ്െന്െിസന്റ ഭ്ോഗമോയി ആകരോഗയപ്രവ്ര്ത്ത ര്, അതിഥി 
സതോഴിെോളി ള്, െോമൂഹി  െമ്പര്ക്കം കൂടുതലള്ള വ്യക്തി ള് മുതെോയ കപ്രകയോറിറ്റി 
ഗ്രൂപ്പു ളിൽ നിന്ന് 875 െോമ്പിളു ള് കശഖരിച്ചതിൽ 801 െോമ്പിളു ള് സനഗറ്റീവ്് ആയി. 

• െമൂഹത്തിൽ ക ോവ്ിഡ്-19   രികശോധന ഊര്ജിതമോുന്നതിസന്റ ഭ്ോഗമോയി 26.04.2020 
ൽ 3101 െോമ്പിളു ള് 14 അംഗീകൃത െോബു ളിൽ  രികശോധിച്ചതിൽ 2682 എണ്ണം സനഗറ്റീവ്് 
ആയിട്ടുണ്ട് . 3 ഫെം ക ോെിറ്റിവ്് ആണ്. 391 െോമ്പിളു ള് െോബു ളിൽ 
 രികശോധനയിെോണ്.  25 െോമ്പിളു ള് (തിരസ്കരിച്ച 8 െോമ്പിള് ഉള്സപ്പസട) െോബു ള്  
പുന രികശോധനക്കോയി നിര്കദശിച്ചിട്ടുണ്ട് .   

 രികശോധനോ ഫെം 

• ക രളത്തിൽ ഇന്നസെ വ്സര കരോഗബോധ സ്ഥിരീ രിച്ച് ചി ിത്സയിെോയിരുന്നവ്രുസടഎണ്ണം 
123 ആയിരുന്നു. 

• ഇന്ന് ക രളത്തിൽ 10 ക ര്ക്ക് സ ോവ്ിഡ് 19 കരോഗം സ്ഥിരീ രിച്ചു. ഇവ്രിൽ 6 ക ര് സ ോെം 
ജിെയിൽ നിന്നും, 2 വ്ീതം ക ര് തിരുവ്നന്തപുരം,  െര്കഗോഡ് ജിെ ളിൽ നിന്നുമോണ്.  

• കരോഗം സ്ഥിരീ രിച്ച് ചി ിത്സയിെോയിരുന്നവ്രിൽ ഇന്ന് 10 ക രുസട  രികശോധന ഫെം 
സനഗറ്റീവ്് ആയിട്ടുണ്ട്. ക ോഴികക്കോട് ,  ണ്ണൂര്,  ോെറകഗോഡ് ജിെ ളിൽ നിന്നും 3 ക രുസട 
വ്ീതവം  ത്തനംതിട്ടജിെയിൽ നിന്നും ഒരോളുസടയം   രികശോധനോഫെമോണ് ഇന്ന് സനഗറ്റീവ്് 
ആയത്  . 

• ഇന്ന് 123ക ര് കരോഗം സ്ഥിരീ രിച്ച് ചി ിത്സയിെോണ്. 

• GO (Rt) No. 740/2020/H&FWD തീയതി 19-04-2020 പ്ര ോരവം, GO (Rt) No. 
740/2020/H&FWD തീയതി 20-04-2020പ്ര ോരവം തകേശെവയംഭ്രണ സ്ഥോ നങ്ങസള 
COVID-19 കഹോട്ട് കസ്പോട്ടു ളോയി െര്ക്കോര് പ്രഖയോ ിച്ചു.െംസ്ഥോന ദുരന്ത നിവ്ോരണ 
അകതോറിട്ടിയസട ദിവ്കെനയള്ളറികപ്പോര്ട്ട്  പ്ര ോരം ട്ടി  പുതുു യം അനബന്ധമോയി 
കചര്ു യം സചയ്തിട്ടുണ്ട്.  
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അനബന്ധ പ്രവ്ര്ത്തനങ്ങള് 

• ക രളത്തിൽ ക ോവ്ിഡ്-19 ക സു ള് കൂടുന്നതിനോൽ ക ോവ്ിഡ്-19   രികശോധന 
ഊര്ജിതമോുന്നതിസന്റ ഭ്ോഗമോയി ഒറ്റ ദിവ്െം  സ ോണ്ട് മൂവ്ോയിരം വ്യക്തി ളുസട 
െോമ്പിളു ള് ഏപ്രിൽ ഇരു ത്തിയോറോം തീയതി കശഖരിച്ചു  രികശോധന നടത്തോന് 
തീരുമോനിച്ചു.  

• അടിയന്തിര െവഭ്ോവ്മുള്ള െോമ്പിളു ള് (അടിയന്തിര ശസ്ത്രക്രിയ, കരോഗെക്ഷണങ്ങളുള്ള  
ആകരോഗയ പ്രവ്ര്ത്ത ര്, ഗുരുതര കരോഗമുള്ളവ്ര്, ക ോവ്ിഡ് െംശയിക്കസപ്പടുന്ന മരണങ്ങള്) 
മുതെോയവ്  രികശോധിക്കോനോയി Xpert-SARS-CoV  രികശോധനോ  ിറ്റു ള് 
ഐ.െി.എം.ആറിൽ  നിന്നും െഭ്യമോക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

• ക രളത്തിൽ തോമെം അെോത്ത ടൂറിസ്റ്റു ള്, മറ്റു യോത്രക്കോര് എന്നിവ്രുസട ഐകെോസെഷന് 
ഉകദശിച്ചു ക ോവ്ിഡ് സ യര് സെന്ററു ള്ആരംഭ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മറ്റു െംസ്ഥോനങ്ങളിൽനിന്ന് 
വ്രുന്നവ്സര കൂടി തോമെിപ്പിുന്നതോയിരിും.  

• ‘ഒറ്റയ്ക്കെ ഒപ്പമുണ്ട് ’ - മോനെി -െോമൂഹി   ിന്തുണ നൽകുന്നതിനോയി 1069 
മോനെി കരോഗയ പ്രവ്ര്ത്ത ര് ജിെോ അടിസ്ഥോനത്തിൽഎെോ ജിെ ളിലം പ്രവ്ര്ത്തിുന്നു, 
ഇവ്ര് നിരീക്ഷണത്തിൽ  ഴിയന്ന 2,23,918 വ്യക്തി ള്ക്ക് സടെിസ ൌണ്െിെിംഗ് 
കെവ്നങ്ങള് നൽ ിയിട്ടുണ്ട്. കൂടോസത മകനോകരോഗ  ചി ിത്സയിൽഇരിുന്നവ്ര്, ഭ്ിന്നകശഷി 
കുട്ടി ള്, അഥിതി സതോഴിെോളി ള്, ഒറ്റയ്ക്ക്  ഴിയന്ന വ്കയോജനങ്ങള് എന്നിവ്ര്ു കെകക്കോ 
കെോഷയൽ െകപ്പോര്ട്ട് ക ോളു ള് നൽകുന്നു. സ ോകറോണ കരോഗ 
നിയന്ത്രണത്തിൽപ്രവ്ര്ത്തിുന്നവ്രുസട മോനെി  െമ്മര്േം െഘൂ രിുന്നതിനം 
സടെിസ ൌണ്െിെിംഗ് നൽകുന്നു. ഇതുവ്സര  എെോവ്ിഭ്ോഗത്തിനമോയി 6,48,719 
സടെിസ ൌണ്െിെിംഗ് ക ോളു ള്കെകക്കോ കെോഷയൽ െകപ്പോര്ട്ട്ടീം െംസ്ഥോനസമോട്ടോസ  
നൽ ി  ഴിഞ്ഞു. ഇതിന പുറസമ മ്മുണിറ്റി ഡി അഡിക്ഷസന്റ ഏക ോ നവം നടത്തുന്നു.. 

• ആകരോഗയ പ്രവ്ര്ത്ത ര്, ആകരോഗയകെന, െന്നദ്ധ പ്രവ്ര്ത്ത ര് എന്നിവ്രടങ്ങുന്ന 
സ്കവോഡു ള് രൂ ീ രിച്ച് ഗൃഹ െേര്ശനം നടത്തി നിരീക്ഷണത്തിലള്ള വ്യക്തി ളുമോയി 
ശക്തമോയ ആശയവ്ിനിമയം ഉറപ്പോുന്നതോണ്.  

• എെോ ജിെ ളികെയം തിരസെടുക്കസപ്പട്ട ആശു ത്രി ളിൽ മതിയോയ ഭ്ൌതി  
െോഹചരയങ്ങളും പ്രകതയ  ചി ിത്സോ െൌ രയങ്ങളും ഉറപ്പു വ്രുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
 

  



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 10564 

അനബന്ധം1: ജിെ ളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവ്രുസട വ്ിവ്രങ്ങള് 

ജിെ 
ആസ  

നിരീക്ഷണത്തിലള്ള 
ആളു ളുസട എണ്ണം 

വ്ീടു ളിൽ 
നിരീക്ഷണത്തിലള്ള 
ആളു ളുസട എണ്ണം 

ആശു ത്രി ളിൽ 
നിരീക്ഷണത്തിലള്ള 
ആളു ളുസട എണ്ണം 

ഇന്ന് അഡ്മിറ്റ്  
സചയ്യസപ്പട്ടവ്രുസട 

എണ്ണം 

തിരുവ്നന്തപുരം 2058 2030 28 5 

സ ോെം 1207 1171 36 4 

 ത്തനംതിട്ട 215 206 9 2 

ഇടുക്കി 1584 1559 25 3 

ക ോട്ടയം 1256 1238 18 0 

ആെപ്പുഴ 1317 1315 2 0 

എറണോകുളം 766 748 18 1 

തൃശൂര് 912 890 22 6 

 ോെക്കോട്  3253 3190 63 15 

മെപ്പുറം 1554 1464 90 20 

ക ോഴികക്കോട് 1125 1077 48 6 

വ്യനോട് 815 804 11 2 

 ണ്ണൂര് 2681 2579 102 19 

 ോെര്കഗോഡ്  1930 1901 29 1 

ആസ  20673 20172 501 84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 10565 

അനബന്ധം2: കരോഗബോധ സ്ഥിരീ രിചിട്ടുള്ളവ്രുസട ക്രമം 

 
തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസട 
എണ്ണം 

ജിെ നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ 

 രോമര്ശം 

 
3 

തൃശൂര് 
ആെപ്പുഴ 
 ോെറകഗോഡ് 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

9.03.2020 6 
 ത്തനംതിട്-5 
ഏറണോകുളം-1 ( ണ്ണൂര് 
െവകദശി) 

സനഗറ്റീവ്്  ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

10.03.2020 8 

ക ോട്ടയം – 2 
 ത്തനംതിട്ട – 4 
ഏറണോകുളം -2 ( ണ്ണൂര് 
െവകദശി ള്) 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

12.03.2020 2  ണ്ണൂര് -1 
തൃശൂര് -1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

13.03.2020 3 തിരുവ്നന്തപുരം -3      സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

15.03.2020 2 
തിരുവ്നന്തപുരം -1 
ഇടുക്കി – 1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

16.03.2020 3 മെപ്പുറം-2 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

19.03.2020 1  ോെറകഗോഡ്-1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

 
20.03.2020 

12 
ഏറണോകുളം-6 (1മെപ്പുറം 
െവകദശി) 
 ോെറകഗോഡ്-6 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

 
21.03.2020 12 

ഏറണോകുളം-3 
 ണ്ണൂര് -3 
 ോെറകഗോഡ്-6 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

 
 

22.03.2020 
15 

ഏറണോകുളം-1  
മെപ്പുറം-2 
ക ോഴികക്കോട്-2 
 ണ്ണൂര്-4 
 ോെറകഗോഡ്-5 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

ഏറണോകുളം-1  ക ോെിറ്റീവ്് നിരയോതനോയി  

23.03.2020 28 

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

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

24.03.2020 14 

തിരുവ്നന്തപുരം-1 
ആെപ്പുഴ-1 
ക ോട്ടയം-1 
എറണോകുളം-1 
 ോെക്കോട് -1 
മെപ്പുറം-1 
ക ോഴികക്കോട്-2 
 ോെറകഗോഡ്-6 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

25.03.2020 9 

 ോെക്കോട് -1 
 ത്തനംതിട്ട- 2 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

ഇടുക്കി- 1 
എറണോകുളം-3 
 ോെക്കോട് -1 
ക ോഴികക്കോട്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 10566 

 
തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസട 
എണ്ണം 

ജിെ നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ  രോമര്ശം 

26.03.2020 19 

 ണ്ണൂര് -9 
ഇടുക്കി- 1 
 ോെറകഗോഡ്-3 
മെപ്പുറം-3 
തൃശൂര് -2 
വ്യനോട്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

27.03.2020 39 

സ ോെം -1 
തൃശൂര് -1 
ക ോഴികക്കോട്-1 
 ണ്ണൂര് -2 
 ോെറകഗോഡ്-34 

സനഗറ്റീവ്് 
 ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

28.03.2020 6 

തിരുവ്നന്തപുരം-2  
സ ോെം-1 
 ോെക്കോട് -1 
മെപ്പുറം -1 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

29.03.2020 20 

 ണ്ണൂര് -1 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപുരം- 1  ക ോെിറ്റീവ്് നിരയോതനോയി 
എറണോകുളം-1 
തൃശൂര് -1 
 ോെക്കോട് - 1 
മെപ്പുറം -1 
 ണ്ണൂര് -7 
 ോെറകഗോഡ്-7 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

30.03.2020 32 

 ണ്ണൂര് -2 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

ഇടുക്കി-2 
വ്യനോട്-2 
 ണ്ണൂര് -9 
 ോെറകഗോഡ്-17 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

31.03.2020 7  

സ ോെം -1  
 ണ്ണൂര്-1 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപുരം-2 
തൃശൂര് -1 
 ോെറകഗോഡ്-2 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

01.04.2020 24  

 ണ്ണൂര്-1 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 
തിരുവ്നന്തപുരം-2 
എറണോകുളം-3 
തൃശൂര് -2 
 ോെക്കോട് - 1 
മെപ്പുറം-2 
 ണ്ണൂര്-1  
 ോെറകഗോഡ്-12 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

02.04.2020 21 സ ോെം -1 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 10567 

 
തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസട 
എണ്ണം 

ജിെ നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ  രോമര്ശം 

തിരുവ്നന്തപുരം-1 
സ ോെം -1  
 ത്തനംതിട്ട-1 
ഇടുക്കി-5 
തൃശൂര് -1 
മെപ്പുറം-1 
ക ോഴികക്കോട്-1 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-8 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

03.04.2020 9 

 ോെറകഗോഡ്-1 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 
തൃശൂര് -1 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-6 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

04.04.2020 11 

സ ോെം -1 
എറണോകുളം-1  ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

ആെപ്പുഴ-1 
 ോെക്കോട് - 1 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-6 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

05.04.2020 8 

 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-1 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

 ത്തനംതിട്ട-1 
ക ോഴികക്കോട്-5 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

06.04.2020 13 

 ോെറകഗോഡ്-1 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

സ ോെം -1 
 ത്തനംതിട്ട-1 
മെപ്പുറം -2 
 ോെറകഗോഡ്-8 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

07.04.2020 8 

 ണ്ണൂര്-2 
സ ോെം -1 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

മെപ്പുറം -1 
 ോെറകഗോഡ്-4 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

08.04.2020 9 

 ണ്ണൂര്-3 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 
 ത്തനംതിട്ട-1 
ആെപ്പുഴ-2 
തൃശൂര് -1 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

09.04.2020 12 

 ണ്ണൂര്-3 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 
തിരുവ്നന്തപുരം-1 
സ ോെം -1 
മെപ്പുറം -2 
 ണ്ണൂര്-1  
 ോെറകഗോഡ്-4 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

10.04.2020 7 

 ോെറകഗോഡ്-2 
 ണ്ണൂര്-2 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

മെപ്പുറം -2  
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

11.04.2020 10  ണ്ണൂര്-1 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 10568 

 
തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസട 
എണ്ണം 

ജിെ നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ  രോമര്ശം 

ക ോഴികക്കോട്-1 
 ണ്ണൂര്-6 
 ോെറകഗോഡ്-2 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

12.04.2020 2 
 ത്തനംതിട്ട-1 
 ണ്ണൂര്-1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

13.04.2020 3 
 ണ്ണൂര്-1 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 
 ോെക്കോട് -1 
 ണ്ണൂര്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

14.04.2020 8 

 ണ്ണൂര്-3 
 ോെര്കഗോഡ് -1 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

ക ോഴികക്കോട്-3 
 ണ്ണൂര്-1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

15.04.2020 1  ണ്ണൂര്-1 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

16.04.2020 7 

 ണ്ണൂര്-3 
 ോെര്കഗോഡ് -1 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

ക ോഴികക്കോട്-2 
 ണ്ണൂര്-1 

സനഗറ്റീവ്്  

17.04.2020 1 ക ോഴികക്കോട്-1 സനഗറ്റീവ്്  

18.04.2020 4 
 ണ്ണൂര്-2 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 
 ണ്ണൂര്-1 
ക ോഴികക്കോട്-1 

സനഗറ്റീവ്്  

19.04.2020 2 
 ണ്ണൂര്-1 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

 ോെര്കഗോഡ് -1 സനഗറ്റീവ്്  

20.04.2020 6 
 ണ്ണൂര്-3 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

 ണ്ണൂര്-3 സനഗറ്റീവ്്  

21.04.2020 19 

 ണ്ണൂര്-5 
 ോെക്കോട് -4 
സ ോെം-1 
മെപ്പുറം-1 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

 ണ്ണൂര്-5 
 ോെര്കഗോഡ് -3 സനഗറ്റീവ്്  

22.04.2020 11 

 ണ്ണൂര്-6 
ക ോഴികക്കോട്-2 
ക ോട്ടയം-1 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

മെപ്പുറം -1 ക ോെിറ്റീവ്് നിരയോതയോയി 
 ണ്ണൂര്-1 സനഗറ്റീവ്്  

23.04.2020 10 

ഇടുക്കി - 4 
ക ോട്ടയം-2 
ക ോഴികക്കോട്-2 
സ ോെം-1 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപുരം-1 സനഗറ്റീവ്്  

24.04.2020 3  ോെര്കഗോഡ് -3 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

25.04.2020 7 
ക ോട്ടയം-3  
സ ോെം-3 
 ണ്ണൂര്-1 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

26.04.2020 11 ഇടുക്കി –6 
ക ോട്ടയം-5 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 
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തീയതി 

കരോഗബോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസട 
എണ്ണം 

ജിെ നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ  രോമര്ശം 

27.04.2020 13 

ക ോട്ടയം-6 
ഇടുക്കി –4 
 ോെക്കോട്  -1 
മെപ്പുറം -1 
 ണ്ണൂര്-1 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം  

28.04.2020 4 
 ണ്ണൂര് -3 
 ോെര്കഗോഡ് -1 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

29.04.2020 10 
തിരുവ്നന്തപുരം – 2 
സ ോെം – 6  
 െര്കഗോഡ് - 2 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

 
 
• ഇതുവ്സര 495 കരോഗി ളിെോണ് കരോഗം സ്ഥിരീ രിച്ചിട്ടുള്ളത്.  
• ഇതിൽ 123 ക ര് ചി ിത്സയിെോണ് 
 

അനബന്ധം3:ആശു ത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ്  സചയ്തിരിുന്നവ്രുസട ജിെതിരിച്ചുള്ള ണക്ക് 

ജിെ ജിെയിൽ ചി ിത്സയിലള്ളവ്രുസട എണ്ണം മറ്റ് ജിെക്കോര് 

തിരുവ്നന്തപുരം 2  

സ ോെം 15   

 ത്തനംതിട്ട 2  

ക ോട്ടയം 18 1 ഇടുക്കി 

ഇടുക്കി  14 1  ോെക്കോട്  

ഏറണോകുളം 1  

 ോെക്കോട്   6 1മെപ്പുറം 

മെപ്പുറം 1 - 

ക ോഴികക്കോട് 5 1  ണ്ണൂര് 

 ണ്ണൂര് 47 1 ോെര്കഗോഡ് 

 ോെറകഗോഡ് 12  

ആസ  123 
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അനബന്ധം3: കഹോട്കസ്പോട്ട് പ്രകദശങ്ങള് 

 

Hotspots as on 29-4-2020 

Sl. No. District LSG 
1 Ernakulam Cochin (C) 
2 Idukki Bisonvalley  
3 Idukki Edavetty 
4 Idukki Elappara 
5 Idukki Idukki Kanjikuzhy  
6 Idukki Irattayar 
7 Idukki Karunapuram 
8 Idukki Mariyapuram  
9 Idukki Munnar 

10 Idukki Nedungandam 
11 Idukki Senapathy  
12 Idukki Thodupuzha (M) 
13 Idukki Vandanmedu 
14 Idukki Vandiperiyar 
15 Idukki Vazahathoppu 
16 Kannur Chapparapadavu  
17 Kannur Chembilode  
18 Kannur Chengalai  
19 Kannur Chittariparamba  
20 Kannur Eruvassey 
21 Kannur Ezhome  
22 Kannur Iritty (M) 
23 Kannur Kadirur  
24 Kannur Kanichar 
25 Kannur Kolayad 
26 Kannur Koodali 
27 Kannur Koothuparamba (M) 
28 Kannur Kottayam Malabar (M) 
29 Kannur Kunnothuparamba  
30 Kannur Madayi  
31 Kannur Mangattidam 
32 Kannur Mattool  
33 Kannur Mokeri  
34 Kannur Muzhappilangad  
35 Kannur Naduvil  
36 Kannur New Mahe  
37 Kannur Panniyannur  
38 Kannur Panoor (M) 
39 Kannur Pappinisseri  
40 Kannur Pattiam  
41 Kannur Payyannur (M) 
42 Kannur Peralasseri  
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43 Kannur Thalassery (M) 
44 Kasaragod Kanjangade (M) 
45 Kasaragod Kasargode (M) 
46 Kasaragod Kumbala 
47 Kasaragod Madhur  
48 Kasargode Ajanur 
49 Kasargode Chemnad  
50 Kasargode Chengala  
51 Kasargode Mogral Puthur  
52 Kasargode Muliyar  
53 Kollam Chathannoor 
54 Kollam Kulathupuzha 
55 Kollam Nilamel  
56 Kollam Punaloor (M) 
57 Kollam Sasthamcotta 
58 Kollam Thrikkaruva  
59 Kottayam Ayarkkunnam 
60 Kottayam Aymanam 
61 Kottayam Changanacherry (M) 
62 Kottayam Kottayam (M) 
63 Kottayam Manarcadu 
64 Kottayam Melukavu 
65 Kottayam Panchaikkadu 
66 Kottayam Thalayolaparambu 
67 Kottayam Velloor 
68 Kottayam Vijayapuram 
69 Kozhikode Azhiyur  
70 Kozhikode Changaroth  
71 Kozhikode Edacheri  
72 Kozhikode Eramala  
73 Kozhikode Kodencheri  
74 Kozhikode Kozhikode (C) 
75 Kozhikode Vadakara (M) 
76 Malappuram A.R Nagar  
77 Malappuram Chungathara  
78 Malappuram Kaladi 
79 Malappuram Kannamangalam  
80 Malappuram Manjeri (M) 
81 Malappuram Ozhur  
82 Malappuram Thalakkad  
83 Malappuram Thennala  
84 Malappuram Vengara  
85 Palakkad Alathur 
86 Palakkad District Hospital 
87 Palakkad Kanjirappuzha 
88 Palakkad Kottoppadam  
89 Palakkad Kuzhalmannam 
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90 Palakkad Puduppariyaram  
91 Palakkad Pudusserry 
92 Palakkad Thirumittacode  
93 Palakkad Vilayur  
94 Pathanamthitta Adoor (M) 
95 Pathanamthitta Aranmula  
96 Pathanamthitta Ayroor  
97 Pathanamthitta Chittar  
98 Pathanamthitta Pathanamthitta (M) 
99 Pathanamthitta Vadasserikkara  

100 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) 
101 Thiruvananthapuram Varakala (M) 
102 Wayanad Muppainadu 

• 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 

 

Additions to Hotspots as on 29-04-2020 
1 Idukki Vandiperiyar 
2 Kasargode Ajanur 

 

*As per Report from Secretary KSDMA on 29.04.2020 

 


