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“നമ്മുടെ ആര ോഗ്യം നമ്മുടെ ഉത്ത വോദിത്തം”   രേജ് 11 ല് 1  

 

തീയതി: 13/3/2022 

 സമയം: 2:00 PM  

 
രേ ള സർക്കോർ ആര ോഗ്യ കുടംബരേമ വകുപ്പിടെ പ്രതിദിന രേോവിഡ്-19 ബുള്ളറ്റിൻ 

രേ ളത്തിടെ രേോവിഡ്-19 സോഹച യം സംഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രധോനടപ്പട്ട മോർഗ്ഗനിർരേശങ്ങള് 

റഫറൻസുേള്, ടവബ് സസറ്റുേള് എന്നിവയിരെക്കുള്ള െിങ്കുേള് ബുള്ളറ്റിനില് രചർത്തിട്ടുണ്്ട.  

പ ൊതു മൊർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ 
 

• SMS (സൊമൂഹിക അകലം, മൊസ  ക , അണുവിമുക്തമൊക്കൽ) എന്നിവ നിലനിർത്തുകയം 

വൊയസഞ്ചൊരമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ തുടരുകയം പെയ്യുക 

• പ്രൊയമൊയവപരയം ദുർബലപരയം സംരക്ഷിക്കുക- റിദ്ദവഴ സ  കവൊറന്റൈൻ നിരീക്ഷിക്കുക 

• ദ്ദകൊവിഡ -19 വൊക  സിനുകൾ ആളുകപെ ദ്ദരൊഗബൊധിതരൊകുന്നതിൽ നിന്നം ഗുരുതരമൊയ 

ദ്ദരൊഗങ്ങെിൽ നിന്നം സംരക്ഷിക്കുകയം ആശു ത്രിയിൽ പ്രദ്ദവശിപ്പിക്കപപ്പടുന്നതിനും 

മരണപപ്പടുന്നതിനുമുള്ള സൊധയത ഗണയമൊയി കുറയ്ക്കുകയം പെയ്യുന്ന. 

• പകൊവിഡ  വൊക  സിദ്ദനഷന  അർഹതയള്ള എല്ലൊവരും വൊക  സിപൈ ഉെിതമൊയ ദ്ദഡൊസ  

കൊലതൊമസമില്ലൊപത എടുദ്ദക്കണ്ടതൊണ . 

• 15-17 വയസ്സ  പ്രൊയമുള്ളവർ വൊക്സിദ്ദനഷനൊയി മുദ്ദന്നൊട്ട  വരുക. 

• 60 വയസ്സിന  മുകെിലുള്ള 2 ദ്ദഡൊസ  എടുത്ത  ഒമ്പത  മൊസം തികയന്നവർ, ആദ്ദരൊഗയ  രി ൊലന 

പ്രവർത്തകർ, ദ്ദരൊഗബൊധിതരൊയ ആളുകൾ എന്നിവർക്ക  കൂടുതൽ മുൻകരുതൽ ദ്ദഡൊസ  ലഭ്യമൊണ . 

• ദ്ദകൊദ്ദമൊർബിഡിറ്റികളുള്ള വൊക്സിദ്ദനഷൻ എടുക്കൊത്ത ആളുകൾക്ക  ഗുരുതരമൊയ ദ്ദരൊഗത്തിനും 

മരണത്തിനും സൊധയത കൂടുതലൊണ . അതിനൊൽ അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകൾ വൊക്സിദ്ദനഷൻ 

സവീകരിക്കുകയം എല്ലൊയ  ദ്ദപ്പൊഴം ദ്ദകൊവിഡ  ഉെിതമൊയ പ രുമൊറ്റം  ിന്തുടരുകയം ദ്ദവണം. സൊമൂഹിക 

ഒത്തുദ്ദെരലുകൾ ഒഴിവൊക്കുക. സൊധയമൊകുന്നിടദ്ദത്തൊെം റിദ്ദവഴ സ  കവൊറന്റൈനിൽ തുടരുക. 

• അടിയന്തിര ആവശയങ്ങൾക്കൊയി ആൈിജൻ പടസ്റ്ിംഗ  അവലംബിദ്ദക്കണ്ടതൊണ . ദ്ദരൊഗലക്ഷണങ്ങൾ 

ഉണ്ടൊകുന്ന സൊഹെരയത്തിൽ വൊക്സിദ്ദനഷൻ എടുക്കൊത്തവർ ആർടി ിസിആർ  രിദ്ദശൊധന നടത്തി 

ദ്ദഡൊക്ടപറ സമീ ിക്കുന്നത  നല്ലതൊണ . 
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ദ്ദഹൊം ഐപസൊദ്ദലഷൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 
 
• കഴിഞ്ഞ രണ്ട  വർഷമൊയി, COVID-19 പൈ ഭൂരിഭ്ൊഗം ദ്ദകസുകളും ഒന്നകിൽ ലക്ഷണമില്ലൊത്തവദ്ദരൊ വെപര 
ദ്ദനരിയ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവദ്ദരൊ ആപണന്നൊണ  ആദ്ദഗൊെതലത്തിൽ കൊണുന്നത . അത്തരം ദ്ദരൊഗികൾ 
സൊധൊരണയൊയി കുറഞ്ഞ ഇടപ ടലുകൾ പകൊണ്ട  സുഖം പ്രൊ ിക്കുന്ന, അതനുസരിച്ച  ശരിയൊയ 
പമഡിക്കൽ മൊർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിലും നിരീക്ഷണത്തിലും വീട്ടിൽ തപന്ന ന്റകകൊരയം പെയ്യൊവുന്നതൊണ . 
 
• ദ്ദഹൊം ഐപസൊദ്ദലഷനു കീഴിലുള്ള പകൊവിഡ  ദ്ദ ൊസിറ്റീവ  ദ്ദരൊഗികൾക്ക  24 x7 അടിസ്ഥൊനത്തിൽ 
 രിെരണം നൽകൊൻ ഒരു പകയർഗിവർ (ദ്ദകൊവിഡ -19 വൊക്സിദ്ദനഷൻ പഷഡൂൾ പൂർത്തിയൊക്കിയ ഒരൊൾ) 
ലഭ്യമൊയിരിക്കണം. ദ്ദഹൊം ഐപസൊദ്ദലഷപൈ മുഴവൻ സമയത്തിനും  രിെരണം നൽകുന്നയൊളും 
പമഡിക്കൽ ഓഫീസറം തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം ഒരു മുൻവയവസ്ഥയൊണ . 
 
• ദ്ദരൊഗി മറ്റ  കുടുംബൊംഗങ്ങെിൽ നിന്ന  സവയം മൊറി നിന്ന , ഒറ്റപകൊരു മുറിയിൽ തൊമസിക്കുകയം വീട്ടിപല 
മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന  അകന്നനിൽക്കുകയം ദ്ദവണം, പ്രദ്ദതയകിച്ച  പ്രൊയമൊയവർ, രക്തൊതിമർേം, ഹൃദയ 
സംബന്ധമൊയ അസുഖങ്ങൾ, വൃക്കസംബന്ധമൊയ ദ്ദരൊഗങ്ങൾ എന്നിവ ദ്ദ ൊലുള്ള ദ്ദരൊഗൊവസ്ഥയള്ളവരിൽ 
നിന്ന . ഐപസൊദ്ദലഷനൊയി തിരപഞ്ഞടുത്ത മുറി ദ്ദരൊസ  പവൈിദ്ദലഷനുള്ള നല്ല വൊയസഞ്ചൊരമുള്ള 
മുറിയൊയിരിക്കണം, കൂടൊപത ശുദ്ധവൊയ അനുവദിക്കുന്നതിന  ജനലുകൾ തുറന്നിടണം. 
 
• ഒരിക്കൽ പകൊവിഡ  അണുബൊധ കപണ്ടത്തിയൊൽ ദ്ദരൊഗൊവസ്ഥയള്ളവർ ആദ്ദരൊഗയ സ്ഥൊ നം 
സന്ദർശിക്കണം. 
 
എദ്ദപ്പൊഴൊണ  ന്റവദയസഹൊയം ദ്ദതദ്ദടണ്ടത ? 
• ഗുരുതരമൊയ ലക്ഷണങ്ങദ്ദെൊ ദ്ദരൊഗലക്ഷണങ്ങദ്ദെൊ ഉണ്ടൊയൊൽ ഉടനടി ന്റവദയസഹൊയം ദ്ദതദ്ദടണ്ടതൊണ . 
ഇവ ഉൾപപ്പടൊം :   രിഹരിക്കപപ്പടൊത്ത ഉയർന്ന ദ്ദേഡ   നി (മൂന്ന  ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ 100° F ൽ 

കൂടുതൽ) ii. ശവസിക്കൊനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട , iii. ഓക  സിജൻ സൊച്ചുദ്ദറഷൻ കുറയക (SpO2 ≤ 93% മുറിയിപല 
വൊയവിൽ 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കുറഞ്ഞത  മൂന്ന  റീഡിംഗുകപെങ്കിലും) അപല്ലങ്കിൽ ശവസന നിരക്ക >24/ മിനിറ്റ  
iv. പനഞ്ചിപല നിരന്തരമൊയ ദ്ദവദന/മർേം, v. മൊനസിക ആശയക്കുഴപ്പം അപല്ലങ്കിൽ എഴദ്ദന്നക്കൊനുള്ള 
ബുദ്ധിമുട്ട , vi. കഠിനമൊയ ക്ഷീണം, ദ്ദ ശി ദ്ദവദന 

 
ദ്ദകൊവിഡ  19 - വിശകലന റിദ്ദപ്പൊർട്ട   

 

• ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവം കൂടതല് വോക്സിരനഷൻ / ദശെേം ഉള്ള സംസ്ഥോനം രേ ളമോണ്-1483302 

• മോർ്്  13 വട  വോക്സിരനഷൻ എടരക്കണ്ട ജനസംഖ്യയുടെ 100% രേർക്്ക ഒരു രഡോസ് വോക്സിനം  

(2,69,20,589), 87% രേർക്്ക  ണ്ട് രഡോസ് വോക്സിനം  (2,32,08,395) നല്േി. 15-17 വയസ്സ ്

വട യുളള ജനസഖ്യയുടെ 78% രേർക്്ക ഒറ്റ രഡോസും (11,00,295). 43% രേർക്്ക  ണ്ട് രഡോസും 

(6,64,773) വോക്സിരനഷൻ സംസ്ഥോനം നല്േിയിട്ടുണ്ട്.  

45 വയസ്സില് കൂടതല് പ്രോയമുള്ള 97 ശതമോനത്തിെധിേം ആളുേള്ക്്ക ഒറ്റ രഡോസും 86% രേർക്്ക 

 ണ്ട് രഡോസും വോക്സിരനഷൻ സംസ്ഥോനം നല്േിയിട്ടുണ്ട്.  

• മോർ്്  06 - മോർ്്  12 േോെയളവില്, ശ ോശ ി 11,806 രേസുേള് ചിേിത്സയിലുണ്ടോയിരുന്നതില് 

2.1% രേർക്്ക മോത്രമോണ് ഓക്സിജൻ േിെക്കേളും 1.8% രേർക്്ക മോത്രമോണ് ഐസിയുവം  

ആവശയമോയി വന്നത് 

• നിെവില്  8846 രേോവിഡ്  രേസുേളില്, 9.8% വയക്തിേള്  മോത്രമോണ് ആശുേത്രി/ഫീല്ഡ ് 

ആശുേത്രിേളിരെോ പ്രരവശിക്കടേട്ടിട്ടുള്ളത്. [Non-KASP ആശുേത്രിേടളയും ഉള്ടപ്പടത്തിയിട്ടുണ്ട.് 
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രേോവിഡ ്രേസുേളുടെ സംഗ്രഹം 

 

േട്ടിേ 1. 12/03/2022 വട യുള്ള രേസുേളുടെ സംഗ്രഹം 

 

 

 

 

േട്ടിേ 2. േഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനള്ളില് ഉള്ള രേസുേളുടെ സംഗ്രഹം 

 
 
 
 

 

േട്ടിേ 3. ആടേയുള്ള രേസുേളുടെ സംഗ്രഹം (13/3/2022 വട ) 

 

രേോസിറ്റീവ ്
രേസുേള് 

ര ോഗ്മുക്തി 
രനെിയവർ 

നി ീേണത്തില് 
പുതുതോയി 
രചർക്കടപ്പട്ട 
വയക്തിേള് 

രഹോം/ഇൻ
സ്റ്റിറ്റൂഷനല്  
നി ീേണ
ത്തില്  

പുതുതോയി 
രചർക്കടപ്പട്ട 
വയക്തിേള് 

ആശുേത്രി  
നി ീേണത്തില്  

ഉള്ളവർ 

ആടേ 
മ ണങ്ങള് 

 

   G.O.(Rt) 
No.2110/2021/H&F

WD 
പ്രകൊ ം രേസ ്
ഫയല് ടചയ്ത  
അപ്പീല് വഴി 
സ്ഥി ീേ ി് 
മരണങ്ങൾ  

6520213 6443070 1291 1183 108 66793 27350 

രേോസിറ്റീവ ്
രേസുേള് 

ര ോഗ്മുക്തി 
രനെിയവർ 

നി ീേണത്തി
ല് പുതുതോയി 
രചർക്കടപ്പട്ട 
വയക്തിേള് 

രഹോം/ഇൻ
സ്റ്റിറ്റൂഷനല്  
നി ീേണ
ത്തില്  

പുതുതോയി 
രചർക്കടപ്പട്ട 
വയക്തിേള് 

ആശുേത്രി  
നി ീേണത്തി
ല്  ഉള്ളവർ 

24 
മണികൂറിനി

ടെ 
സ്ഥി ീേ ി

് 
മ ണങ്ങള്  

 

മുൻ 
ദിവസങ്ങളില് 
മ ണടപ്പടേ
യും, എന്നോല് 
ര ഖ്േള് 
സവേി 

െഭി്തിനോല് 
േഴിഞ്ഞ 24 
മണിക്കൂറില് 
പ്രഖ്യോേി്ത ്

 

   G.O.(Rt) 
No.2110/2021/H&

FWD 
പ്രകൊ ം  

രേസ ്ഫയല് 
ടചയ്ത   

അപ്പീല് വഴി 
സ്ഥി ീേ ി് 
മരണങ്ങൾ  

   885 1554 1342 1207 135 2 4 9 

ആടേ 
രേോസിറ്റീവ ്
രേസുേള് 

നിെവില് 
ചിേിത്സയിലു
ള്ളവർ 

ഇത ്വട  
ര ോഗ്മുക്തി 
രനെിയവർ 

ആടേ 
നി ീേണ
ത്തിലുള്ളവർ 

രഹോം/ഇൻ
സ്റ്റിറ്റൂഷനില് 
നി ീേണ
ത്തിലുള്ളവർ 

നിെവില് 
ആശുേത്രി  
നി ീേണ
ത്തിലുള്ളവർ 

ആടേയുള്ള 
മ ണങ്ങള് 

 

G.O.(Rt) 
No.2110/2021/H&

FWD dated 29 
September 
പ്രകൊ ം  

രേസ ്ഫയല് 
ടചയ്ത   

അപ്പീല് വഴി 
സ്ഥി ീേ ി് 
ആപകയള്ള 
മരണങ്ങൾ  

6521098 8846 6444624 25685 24766 919 66808 27359 



 

“നമ്മുടെ ആര ോഗ്യം നമ്മുടെ ഉത്ത വോദിത്തം”     രേജ് 11 ല് 4 

േട്ടിേ 4. പുതിയ രേോസിറ്റീവ ്രേസുേള്, ര ോഗ്മുക്തി രനെിയവർ, സജീവ രേസുേള് 

എന്നിവയുടെ ജില്ല തി ിച്ചുള്ള സംഗ്രഹം 

ജില്ല പുതിയ  
രേസുേള് 

ഇന്ന ് 
ര ോഗ്മുക്തി 
രനെിയവർ 

ജില്ലയില് 
ചിേിത്സയിലുള്ള 
വയക്തിേള്  

തിരുവനന്ത്പു ം 131 196 1479 

ടേോല്ലം 86 103 104 

േത്തനംതിട്ട 79 101 383 

ആെപ്പുഴ 38 120 164 

രേോട്ടയം 88 149 1317 

ഇടക്കി 72 12 946 

എറണോകുളം 122 290 1977 

തൃശ്ശൂർ 57 125 798 

േോെക്കോെ് 32 23 57 

മെപ്പുറം 38 51 386 

രേോഴിരക്കോെ് 77 195 509 

വയനോെ ് 21 73 387 

േണ്ണൂർ 34 89 287 

േോസറരഗ്ോഡ്  10 27 52 

ആടേ 885 1554 8846 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“നമ്മുടെ ആര ോഗ്യം നമ്മുടെ ഉത്ത വോദിത്തം”     രേജ് 11 ല് 5 

േട്ടിേ 5. ഓണ്ന്റലൻ, ഓഫ  ന്റലൻ  രിദ്ദശൊധനകൾക്ക  ദ്ദശഷം ജില്ല തിരിച്ചുള്ള മരണങ്ങൾ 

 

ജില്ല 

ദിനംപ്രതി റിരപ്പോർട്ട്  
ടചയ്യടേടന്ന 
മ ണങ്ങള് 

(A) 

G.O.(Rt) 
No.2110/2021/H&FWD 
Dated 29 September 
പ്രകൊരം പ്രഖയൊ ിച്ച 
മരണങ്ങൾ 

(B) 

ഇന്ന  അംഗീകരിക്കപ ട്ട 
മരണങ്ങൾ (A+B) 

തിരുവനന്ത്പു ം 0 0 0 

ടേോല്ലം 0 0 0 

േത്തനംതിട്ട 2 0 2 

ആെപ്പുഴ 0 0 0 

രേോട്ടയം 2 0 2 

ഇടക്കി 1 0 1 

എറണോകുളം 0 0 0 

തൃശ്ശൂർ 0 0 0 

േോെക്കോെ് 1 0 1 

മെപ്പുറം 0 9 9 

രേോഴിരക്കോെ് 0 0 0 

വയനോെ ് 0 0 0 

േണ്ണൂർ 0 0 0 

േോസറരഗ്ോഡ്  0 0 0 

ആടേ 6 9 15 

 
• ട്രൊക്ക  A യപട ലിസ്റ്   ബുള്ളറ്റിനിൽ  രൊമർശിച്ചിട്ടുണ്ട  

• ട്രൊക്ക  B, ട്രൊക്ക  C ലിസ്റ്റുകൾ നീണ്ടതൊയതിനൊൽ ഈ ബുള്ളറ്റിനിൽ ഉൾപ ടുത്തിയിട്ടില്ല.  തൊപഴ 
നൽകിയിട്ടുള്ള െിങ്കിലൂടെരയോ ഡിഎംഒ ഓഫീസില് നിരന്നോ ഇത ്േ ിരശോധിക്കോവന്നതോണ.്    

• https://covid19.kerala.gov.in/deathinfo/covidDeathDeclarationList.jsp 

 
 
 
 
 
 
 



 

“നമ്മുടെ ആര ോഗ്യം നമ്മുടെ ഉത്ത വോദിത്തം”     രേജ് 11 ല് 6 

േട്ടിേ 6. 2020 ടമയ്  നോെിന ്രശഷമുള്ള രേോവിഡ-്19 രേസുേളുടെ സമ്പർക്ക/യോത്രോ 
ച ിത്രം 
ആടേ ര ോഗ്ബോധിതർ 6520599 

അന്ത്ോ ോഷ്ട്ര /അന്ത്ർസംസ്ഥോന യോത്രോ ച ിത്രമുള്ള ര ോഗ്ിേള് 74853 
സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ര ോഗ്മുണ്ടോയവർ 6445746 

 
 
േട്ടിേ 7. ഇന്ന് റിരപ്പോർട്ട ്ടചയ്ത രേസുേളുടെ സമ്പർക്ക/യോത്രോ ച ിത്രം 
ആടേ ര ോഗ്ബോധിതർ 885 
അന്ത്ോ ോഷ്ട്ര /അന്ത്ർസംസ്ഥോന യോത്രോ ച ിത്രമുള്ള ര ോഗ്ിേള് 4 
സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ര ോഗ്മുണ്ടോയവർ 840 
യോത്രോ ച ിത്രരമോ സമ്പർക്കരമോ ഇല്ലോടത ര ോഗ്മുണ്ടോയവർ 41 

 
 

േട്ടിേ 8. േഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറില് റിരപ്പോർട്ട ്ടചയ്യടപ്പട്ട രേോവിഡ-്19 മ ണങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം 

Sl no. District Name Place Age Gender Death Date 

1 Pathanamthitta Gowri Sivaraman Chittar  80 Female 10-03-2022 

2 Pathanamthitta M R Vikraman  Pandalam  72 Male 10-03-2022 

3 Kottayam Devasia Kadaplamattom  80 Male 10-03-2022 

4 Kottayam P J Varghese Ettumanoor  86 Male 12-03-2022 

5 Idukki Chellamma Nedumkandom  85 Female 11-03-2022 

6 Palakkad Sheela Devi P Shornur  56 Female 12-03-2022 

 
*24 മണികൂറിനിടെ സ്ഥി ീേ ി് മ ണങ്ങള് : 2 
*മുൻ ദിവസങ്ങളില് മ ണടപ്പടേയും, എന്നോല് ര ഖ്േള് സവേി െഭി്തിനോല് േഴിഞ്ഞ 24 
മണിക്കൂറില് പ്രഖ്യോേി്ത് : 4 
*രേസ് ഫയല് ടചയ്ത   അപ്പീല് വഴി സ്ഥി ീേ ി് മരണങ്ങൾ : 9 
വിശധമോയ േട്ടിേ ജില്ല ടമഡിക്കല് ഓഫീസില് െഭയമോണ് 
 
 
 
േട്ടിേ 9. ഗുരുത ോവസ്ഥയിലുള്ള ര ോഗ്ിേളുടെ സംഗ്രഹം (13/03/2022) 

ഐ.സി.യുവില് ചിേിത്സയിലുള്ള ര ോഗ്ിേള്  189 

ടവെിരെറ്ററിലുള്ള ര ോഗ്ിേള്  54 

* സർക്കോർ, സവേോ യ ആശുേത്രിേളില് നിന്നുള്ള ഐസിയു, ടവെിരെറ്റർ ഡോറ്റ ഇതില് ഉള്ടേടന്നു. 
 
 
 
 
 

I. രേോവിഡ ്േ ിരശോധനോ സംഗ്രഹം 

േട്ടിേ 10. ആടേ േ ിരശോധി് സോമ്പിളുേള് 

ആടേ 
അയ് 
സോമ്പിള് 

ആടേ റുട്ടീൻ 
+ ടസെിനല് 
നി ീേണ 
സോമ്പിള്  

വിമോനത്തോവ
ള നി ീേണ 
സോമ്പിള്  

സി ബി 
നോറ്റ ്

ട്രൂ നോറ്റ ്

േി ഒ സി 
െി 

േി സി 
ആർ 

ആർ െി 
 എല് എ എം േി 

ആെിടജൻ 
േ ിരശോധന 

46364724 20499472 77321 142164 907050 202237 54555 24481925 

 



 

“നമ്മുടെ ആര ോഗ്യം നമ്മുടെ ഉത്ത വോദിത്തം”     രേജ് 11 ല് 7 

 
േട്ടിേ 11. േഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനള്ളില് േ ിരശോധി് സോമ്പിളുേള് 

ആടേ 
അയ് 
സോമ്പിള് 

റുട്ടീൻ + 

ടസെിനല് 
നി ീേണ  
സോമ്പിള് 

(േി സി ആർ) 

സി ബി 
നോറ്റ ് ട്രൂ നോറ്റ ്

േി ഒ സി െി 
േി സി ആർ 

ആർ െി 
എല് എ എം േി 

ആെിടജൻ 
േ ിരശോധന 

21188 12021 94 382 22 79 8590 

 
 
 

III.    നി ീേണം 

േട്ടിേ 12. ഇന്ന ്നി ീേണത്തിലുള്ള വയക്തിേളുടെ ജില്ല തി ിച്ചുള്ള സംഗ്രഹം 

ജില്ല 

ആടേ 
നി ീേണ
ത്തിലുള്ള 
വയക്തിേള് 

രഹോം, 
ഇൻസ്റ്റിറ്റൂഷണല് 
നി ീേണത്തിലു
ള്ള വയക്തിേള് 

ആശുേത്രി  
നി ീേണത്തിലു

ള്ളവർ 

ആശുേത്രി  
നി ീേണ
ത്തില്  

പുതുതോയി 
രചർക്കടപ്പട്ട 
വയക്തിേള് 

തിരുവനന്ത്പു ം 3643 3571 72 5 

ടേോല്ലം 1935 1889 46 6 

േത്തനംതിട്ട 480 434 46 44 

ആെപ്പുഴ 440 419 21 17 

രേോട്ടയം 1232 1106 126  

ഇടക്കി 2660 2614 46 8 

എറണോകുളം 2959 2845 114 8 

തൃശൂർ 4633 4587 46 8 

േോെക്കോെ് 3947 3917 30 3 

മെപ്പുറം 894 825 69 8 

രേോഴിരക്കോെ് 1529 1399 130 10 

വയനോെ ് 366 349 17 3 

േണ്ണൂർ 393 360 33 5 

േോസറരഗ്ോഡ്  574 451 123 10 

ആടേ 25685 24766 919 135 

 
 
 



 

“നമ്മുടെ ആര ോഗ്യം നമ്മുടെ ഉത്ത വോദിത്തം”     രേജ് 11 ല് 8 

േട്ടിേ 13. യോത്രോ ച ിത്രമുള്ളവരുടെ നി ീേണം (13/03/2022) 

യോത്രോമോർഗ്ഗം  
യോത്രക്കോരുടെ  

എണ്ണം 

അന്ത്ോ ോഷ്ട്ര വിമോനത്തോവളം 3319145 

ആടേ 3319145 

 
 

 

IV. മോനസിേ സോമൂഹിേ േിന്തുണ 

“ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒപ്പമുണ്ട് ”: േവോറസെൻ/ഐരസോടെഷനില് േഴിയുന്ന വയക്തിേള്, മരനോര ോഗ് 

ചിേിത്സയില് ഇ ിക്കുന്നവർ, ഭിന്നരശഷി കുട്ടിേള്, അഥിതി ടതോഴിെോളിേള്, ഒറ്റയ്ക്ക് േഴിയുന്ന 

വരയോജനങ്ങള്, രേോവിഡ് പ്രതിര ോധ പ്രവർത്തനങ്ങളില് ഏർടപ്പട്ടി ിക്കുന്ന വയക്തിേള് 

എന്നിവർക്ക് മോനസിേ സോമൂഹിേ േിന്തുണ നല്കുന്നു. സ്കൂള് കുട്ടിേളുടെ മോനസിേ 

സോമൂഹിേ പ്രശ്നങ്ങള് േ ിഹ ിക്കുവോനം സസരക്കോ രസോഷയല് സരപ്പോർട്്ട/ടേൌണ്സിെിംഗ്് 

രേോളുേള് നല്കുന്നു. മോനസിേ-സോമൂഹിേ േിന്തുണ നല്കുന്നതിനോയി 

സസേയോട്രിസ്്റ്റേള്, സസേയോട്രിേ് രസോഷയല് വർക്കർമോർ,  ക്ലിനിക്കല് 

സസരക്കോളജിസ്്റ്റേള്, ടേൌണ്സിെർമോർ എന്നിവർ ഉള്ടപ്പട്ട 1049 മോനസിേോര ോഗ്യ 

പ്രവർത്തേർ ഇതിനോയി ജില്ലോ അെിസ്ഥോനത്തില് എല്ലോ ജില്ലേളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, 

 

േട്ടിേ.13. “ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒപ്പമുണ്ട്" എന്ന രപ്രോഗ്രോമിലൂടെ നല്കുന്ന മോനസിേ േിന്തുണയുടെ 
വിശദോംശങ്ങള് 
 

മോനസിേോര ോഗ്യ പ്രവർത്തേരുടെ എണ്ണം 1049 

േവോറസെൻ/ഐരസോടെഷനില് േഴിയുന്ന വയക്തിേള്ക്ക് നല്േിയ രേോളുേള് 80,53,501 

രഫോരളോ അപ്പ് രേോളുേള് 32,12,102 

രേോസ്റ്റ്  രേോവിഡ്  രേോളുേള് (20-ആം ദിവസം) 11,33,087 

മരനോര ോഗ് ചിേിത്സയില് ഇ ിക്കുന്നവർ, ഭിന്നരശഷി കുട്ടിേള്, അതിഥി 
ടതോഴിെോളിേള്, ഒറ്റയ്ക്ക ്േഴിhയുന്ന വരയോജനങ്ങള് എന്നിവർക്ക് നല്േിയ രേോളുേള് 3,48,860 

സ്കൂള് കുട്ടിേള്ക്ക് സസരക്കോ രസോഷയല് സരപ്പോർട്ട് രേോളുേള് 10,10,657 

ആര ോഗ്യ പ്രവർത്തേർക്ക് നല്േിയ രേോളുേള് 64,194 

ടഹല്പ്പ് സെൻ നമ്പറുേളില് വന്ന രേോളുേള് 95,255 

ആടേ നല്േിയ രേോളുേള് 1,39,17,656 
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V.അനബന്ധം 

 
അനബന്ധം 1: District Covid 19 Control Room Numbers Oxygen War Room Numbers 

ജില്ല രേോവിഡ്-19 േണ്രട്രോള് റംനമ്പർ ഓക്സിജൻ വോർ റം നമ്പർ 

തിരുവനന്ത്പു ം 9188610100, 1077, 0471 277 9000 7592939426, 7592949448 

ടേോല്ലം 0474 2797609, 2794006, 8589015556 75920 03857 

േത്തനംതിട്ട 0477 2239999, 2238642, 2238651 7594041555 

ആെപ്പുഴ 0468 2222515, 0468 2228220 1077, 8547715558 

രേോട്ടയം 18004255640, 0486 2232220, 2233118 18004255640, 04862233118 

ഇടക്കി 
9188610014, 9188610016, 0481 2304800,  
0481 2583200, 0481 2566100, 0481 
2566700, 0481 2561300 

0481 256 7390 

എറണോകുളം 
0484 2368702, 0484 2368802, 0484 2368902 
ഗ്സ്റ്റ്  േണ്രട്രോള് റം 9072303275, 9072303276 

വോട്ട് സ് ആപ്്പ നമ്പർ 9400021077 
75940 46167 

തൃശൂർ 9400066921, 9400066922, 9400066923 9400063430, 7034099935 

േോെക്കോെ ് 0491 2510580, 04912510583 
0491 2510575, 0491 251 0576, 251 0574 

0491251 0577, 8848902376 

മെപ്പുറം 0483 2737858, 0483 2737857,0483 2733251, 
0483 2733252, 2733253 

0483 2952950 

രേോഴിരക്കോെ ് 0495 2371471, 0495 2376063 
Collectorate 0495 2371002 

75940-01419, 7594001485 

വയനോെ ് 0497 2700194, 2713437, 9400066062, 9400066616 8281899687 

േണ്ണൂർ 04936 202343, 04936 202375 9526831678 

േോസറരഗ്ോഡ്  9946000493, 9946000293 9645002811 

 
 
 
 
അനബന്ധം 2. മോർഗ്ഗനിർരേശങ്ങളുരെയും ടവബ ്സസറ്റുേളുരെയും െിങ്കുേള് 

ഡോഷ്രബോർഡ് https://dashboard.kerala.gov.in/ 

പ്രതിദിന ബുള്ളറ്റിൻ http://dhs.kerala.gov.in/- ബുള്ളറ്റിന് ഡി.െി.ഐ.-
%E2%80%8D/ 

മോർഗ്ഗനിർരേശങ്ങളും ഉേരദശങ്ങളും http://dhs.kerala.gov.in/--
%E2%80%8Dനി ്രദശങ്ങളി്ിടെ %E2%80%8D/ 

രബോധവല്ക്ക ണ സോമഗ്രിേള് https://www.dropbox.com/sh/l2h2n9hu737lea3/AAD43
CHbedUZa_8PUY9v3m0Wa?dl=0 

രേോസ്റ്ററുേള് http://dhs.kerala.gov.in/photo-gallery/ 

രേോവിഡ്-19 ജോഗ്രത https://covid19jagratha.kerala.nic.in/ 

ഇ-സഞ്ജീവനി https://esanjeevaniopd.in 

ആര ോഗ്യരേ ളം https://arogyakeralam.gov.in/ 

https://dashboard.kerala.gov.in/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%A1%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BF-%E0%B4%AC%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%A1%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BF-%E0%B4%AC%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%A1%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BF-%E0%B4%AC%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%A1%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BF-%E0%B4%AC%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%A1%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BF-%E0%B4%AC%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%A1%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BF-%E0%B4%AC%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4-%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4-%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4-%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4-%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4-%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4-%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4-%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/
https://www.dropbox.com/sh/l2h2n9hu737lea3/AAD43CHbedUZa_8PUY9v3m0Wa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/l2h2n9hu737lea3/AAD43CHbedUZa_8PUY9v3m0Wa?dl=0
http://dhs.kerala.gov.in/photo-gallery/
https://covid19jagratha.kerala.nic.in/
https://esanjeevaniopd.in/
https://arogyakeralam.gov.in/
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ടഹല്ത്്ത സർവീസസ് ഡയറക്ടരററ്്റ https://dhs.kerala.gov.in/ 

ടമഡിക്കല് വിദയോഭയോസ 
ഡയറക്ടരററ്്റ 

http://www.dme.kerala.gov.in/ 

ആര ോഗ്യ കുടംബരേമ വകുപ്പ് https://health.kerala.gov.in/ 

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

 
 
 
 
അനബന്ധം 3. ജില്ലോ മോനസിേ ആര ോഗ്യ രസവന നമ്പറുേള് 

ജില്ല രഫോണ് നമ്പർ 

തിരുവനന്ത്പു ം 9846854844 

ടേോല്ലം 0474 2740166, 8281086130 

േത്തനംതിട്ട 8281113911 

ആെപ്പുഴ 04792344474 

രേോട്ടയം 9539355724 

ഇടക്കി 04862226929, 9496886418 

എറണോകുളം 04842351185, 9846996516 

തൃശ്ശൂർ 048723831555, 8281100729, 8086007999 

േോെക്കോെ് 04912533323 

മെപ്പുറം 7593843617, 7593843625 

രേോഴിരക്കോെ് 9495002270 

വയനോെ ് 9400348670 

േണ്ണൂർ 04972734343, 9495142091 

േോസറരഗ്ോഡ് 9072574748, 9447447888 

 
• ജില്ല ടഹല്പ്്പ സെൻ നമ്പരുേള്  ോവിടെ 9 മണി മുതല് സവേിട്്ട 4 മണി വട  മോത്രരമ 

രസവനങ്ങള് നല്കുന്നുള്ളൂ.  
• രസ്റ്ററ്റ് രെോള് ഫ്രീ ടഹല്പ്പ് സെൻ നമ്പറോയ ദിശ (0471-2552056, 1056) 24 മണിക്കൂറും 

പ്രവർത്തനേമമോണ.്

https://dhs.kerala.gov.in/
http://www.dme.kerala.gov.in/
https://health.kerala.gov.in/
https://www.youtube.com/c/keralahealthonlinetraining
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