
ക ോവിഡ് – 19
നിയന്ത്രണങ്ങക ോടെ തകേശ സ്വയം ഭരണ 

സ്ഥോപനങ്ങ ികേക്കുള്ള ടപോതു
ടതരടെടുപ്പ്   മോര്ഗ്ഗനിര്ഗ്കേശങ്ങ  



ക ോവിഡ് – 19 സ്മ്പര്ഗ്ക വയോപനവം ക ോവിഡ് 

മരണങ്ങളം കൂടുതേോയി റികപ്പോര്ഗ്ട് ടെയ്യുന്ന 

സ്ോഹെരയത്തില് ടപോതു ഇെടപെലു  

ധോരോ മോയി ഉണ്ടോക്കുന്ന ടതരടെടുപ്പ് 

പ്രവര്ഗ്ത്തനങ്ങ ില് ക ോവിഡ് മോനദണ്ഡങ്ങ  

 ര്ഗ്ശനമോയി പോേികകണ്ടത് നമ്മുടെയം 

സ്മൂഹത്തിടെയം സുരക്ഷയ്ക്ക് അതയോവശയമോണ്.



ടതരടെടുപ്പ് ഉകദയോഗസ്ഥരുടെ പരിശീേനം 
തകേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥോപനങ്ങ ിടേ ടതരടെടുപ്പ് 

നെത്തിപ്പിന് ഏ കദശം 2 േക്ഷം ജീവനകോടര  മ്മിഷന് 

നികയോഗിക്കും. 

വരണോധി ോരി  , ഉപവരണോധി ോരി  , 

അസ്സിസ്്റന്റുമോര്ഗ് എന്നിവര്ഗ്ക് രണ്ടു ദിവസ്ടത്തയം 

കപോ ിംഗ്, ട ൌണ്ടിംഗ് ഡൂടി ഉള്ളവര്ഗ്ക് ഒരു 

ദിവസ്ടത്തയം കനരിട്ടുള്ള പരിശീേനമോണ് നല്കുനന്നത്. 



• പഞ്ചോയത്തു  ക് കലോക്  തേത്തിലും മുന്സ്ിപ്പോേിറി  ക്

ജില്ലോ തേത്തിലും വിവിധ ബോച്ചു  ോയി കവണം പരിശീേനം 

നെകത്തണ്ടത്. ഒരു ബോച്ചില് പരമോവധി 40 കപര്ഗ്.

• സ്ഥേ സ്ൌ രയമുള്ളതും വോയ സ്ഞ്ചോരമുള്ളതുമോയ 

ഹോള  ോണ് പരിശീേന ക ന്ദ്രങ്ങ ോയി ഉപകയോഗികകണ്ടത്.

• എയര്ഗ്  ണ്ടിഷന് ടെയ്ത ഹോള   ഒഴിവോകണം. 

ഫര്ഗ്ണിച്ചറു  , ഹോള  , എന്നിവ അണുവിമുക്തമമോകണം.



• സ്ോനിറ്ററസ്ര്ഗ് പരിശീേന ക ന്ദ്രത്തിനുള്ളിലും കസ്ോപ്പ്, 

ടവള്ളം എന്നിവ പരിശീേന ക ന്ദ്രത്തിനു പുറത്തും 

േഭയമോകണം.

• പരിശീേന ഹോ ില് പ്രകവശിക്കുകമ്പോഴം പുറത്ത് 

കപോകുനകമ്പോഴം സ്ോനിറ്ററസ്ര്ഗ് ഉപകയോഗികണം.

• പരിശീേനം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്പ് ശരീകരോഷ്മോവ് 

അ ക്കുന്നതിന് CHC/PHC യടെ കനതൃതവത്തിലുള്ള 

സ്ംവിധോനം ഏര്ഗ്ടപ്പടുത്തണം.



• പരിശീേന കവ യിലും, ഇെകവ   ിലും, 

പരിശീേനോര്ഗ്ഥി   നിര്ഗ്ബന്ധമോയം മോസ്ക് 

ധരിച്ചിരികണം. രണ്ട് മീറര്ഗ് അ േം

പോേിച്ചോയിരികണം സ്ീറ്റു   ക്രമീ രികകണ്ടത്.

•  ണ്ടയിന്ടമന്റ് കസ്ോണു  ിലുള്ള / 

 വോററ്റെനിലുള്ള പരിശീേനോര്ഗ്ഥി ളടെ കപര് 

വിവരം പ്രകതയ ം തയ്യോറോകകണ്ടതും അവര്ഗ്ക് 

പ്രകതയ ം പരിശീേനം നല്ക ണ്ടതുമോണ് .



രോഷ്ട്രീയ പോര്ഗ്ടി ളടെ ജില്ലോതേ കയോഗം 

രോഷ്ട്രീയപോര്ഗ്ടി ളടെ ജില്ലോതേ പ്രതിനിധി ളടെ 

കയോഗം  മ്മിഷടെ നിര്ഗ്കദശോനുസ്രണം ജില്ലോ 

 േക്ടര്ഗ്മോര്ഗ് വി ിച്ചു കെര്ഗ്ക്കും.



• ഒരു രോഷ്ട്രീയപോര്ഗ്ടിക് ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നിേയ്ക്ക് 

പരമോവധി 40 കപര്ഗ്ക് പടെടുകോം.

• സ്ഥേ സ്ൌ രയമുള്ളതും വോയ സ്ഞ്ചോരമുള്ളതുമോയ 

ഹോ ില് വച്ച് കവണം കയോഗം നെകത്തണ്ടത്.

• ഹോ ിനുള്ളില് 2 മീറര്ഗ് അ േത്തില് കവണം സ്ീറ്റു   

അകറഞ്ച് ടെകയ്യണ്ടത്.

• മോസ്ക് നിര്ഗ്ബന്ധം. ഹോ ിനുള്ളില് പ്രകവശിക്കുന്നതിന് 

മുന്പ് നിര്ഗ്ബന്ധമോയം സ്ോനിറ്ററസ്ര്ഗ് ഉപകയോഗികണം. 



EVM ഫസ്്റ് ടേവല് ടെകിംഗ് (FLC)

ടതരടെടുപ്പിന് മുന്പ് ജില്ലോ ക ന്ദ്രങ്ങ ില് 

വച്ച് എല്ലോ ഇേകരോണി ് കവോടിംഗ് ടമഷീനു ളം

ഇേകരോണി ് ക ോര്ഗ്പ്പകറഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യയിടേ 

എന്ജിനീയര്ഗ്മോര്ഗ് പ്രവര്ഗ്ത്തനസ്ജ്ജമോകണോ 

എന്ന് പരികശോധിക്കും.



• എന്ജിനീയര്ഗ്മോര്ഗ്മോര്ഗ് ക ര ത്തിനു പുറത്ത് നിന്നം 

വരുന്നവര്ഗ് ആയതിനോല് ആകരോഗയ വകുനപ്പ് നിര്ഗ്കദശിക്കുന്ന 

 വോററ്റെനില് പ്രകവശികണം. ഒരോഴ്ചയ്ക്ക് കശഷം ക ോവിഡ്

– 19 പരികശോധന നെത്തി ആകരോഗയവകുനപ്പിടെ

നിര്ഗ്കദശോനുസ്രണം FLC പ്രവര്ഗ്ത്തനം ആരംഭികണം.

• ഓകരോ ജില്ലയിലും FLC നെത്തുന്നതിന് ഏ കദശം ഒരു 

മോസ്  ോേയ വ് കവണ്ടി വരും. ഇതിന് പരയോപ്തമോയ 

രീതിയില് ഹോ ില് ക്രമീ രണങ്ങ  വരുത്തണം. 



• സ്ഥേസ്ൌ രയം, വോയ സ്ഞ്ചോരം എന്നിവ പരിഗണിച്ച് 

കവണം ഹോള   സ്ജ്ജമോകകണ്ടത്.

• FLC കവ യില് ഒരു രോഷ്ട്രീയ പോര്ഗ്ടിക് ഒരു പ്രതിനിധിടയ 

പ്രകവശിപ്പികോം. ഒരു ഹോ ില് പരമോവധി 30 കപര്ഗ്.

• FLC ക ന്ദ്രത്തിനു പുറത്ത് കസ്ോപ്പ്, ടവള്ളം എന്നിവ 

 രുതണം.

• FLC ക ന്ദ്രങ്ങ ില് സ്ോമൂഹയഅ േം പോേികണം. മോസ്ക്, 

സ്ോനിറ്ററസ്ര്ഗ് എന്നിവ നിര്ഗ്ബന്ധമോയം ഉപകയോഗികണം.



കനോമികനഷന് സ്വീ രികല് 

കനോമികനഷന് ഫോറവം, 2 A ഫോറവം

 മ്മിഷടെ ടവബ് റ്റസ്റില് േഭയമോക്കും. 

കനോമികനഷന് ഫോറവം, 2 A ഫോറവം

പൂരിപ്പിച്ച് നിശ്ചിത സ്മയകത്തക് 

വരണോധി ോരിക് സ്മര്ഗ്പ്പികകണ്ടതുണ്ട്.



• കനോമികനഷന് സ്വീ രിക്കുന്നതിന് സ്ൌ രയപ്രദമോയ 

ഹോ  ഒരുകകണ്ടതും ഒരു സ്മയം ഒരു

സ്ഥോനോര്ഗ്ഥിയടെ ആള  ക് മോത്രം ഹോ ില് 

പ്രകവശനം അനുവദികകണ്ടതുമോണ്.

• കനോമികനഷന് സ്മര്ഗ്പ്പിക്കുന്നതിന്

സ്ഥോനോര്ഗ്ഥികയോ നിര്ഗ്കദശ കനോ ഉ ടപ്പടെ 3

കപരില് കൂെോന് പോെില്ല.



• കനോമികനഷന് സ്മര്ഗ്പ്പിക്കുന്നവര്ഗ് ഹോ ില് 

പ്രകവശിക്കുന്നതിന് മുന്പ് റ്റ  കസ്ോപ്പ് 

ഉപകയോഗിച്ച്  ഴകുന കയോ സ്ോനിറ്ററസ്ര്ഗ് 

ഉപകയോഗിക്കു കയോ കവണം.

• കനോമികനഷന് സ്മര്ഗ്പ്പിക്കുകമ്പോ  സ്ോമൂഹയഅ േം 

പോേിക്കു യം മോസ്ക്, സ്ോനിറ്ററസ്ര്ഗ് എന്നിവ 

ഉപകയോഗിക്കു യം കവണം.



• ആവശയടമെില് കനോമികനഷന് സ്മര്ഗ്പ്പിക്കുന്നതിന് 

സ്ഥോനോര്ഗ്ഥി  ക് മുന്കൂറോയി സ്മയം (time slot)

അനുവദികോം.

• ഒരു സ്മയം ഒന്നിേധി ം സ്ഥോനോര്ഗ്ഥി   പത്രി  

സ്മര്ഗ്പ്പിക്കുന്നതിന് വരുന്ന പക്ഷം മറ്റുള്ളവര്ഗ്ക് 

സ്ോമൂഹി  അ േം പോേിച്ച് വിശ്രമിക്കുന്നതിനു കവടറ 

ഹോ ില് സ്ൌ രയം ഒരുകകണ്ടതോണ്.



• വരണോധി ോരി / ഉപവരണോധി ോരി പത്രി  സ്വീ രിക്കുന്ന കവ യില് 

നിര്ഗ്ബന്ധമോയം മോസ്ക്,  യ്യുറ, കഫയ്സ്്ഷീല്ഡ് എന്നിവ ധരിച്ചിരികണം.

• ഓകരോ സ്ഥോനോര്ഗ്ഥിയടെയം കനോമികനഷന് സ്വീ രിച്ചതിനു കശഷം 

വരണോധി ോരി / ഉപവരണോധി ോരി സ്ോനിറ്ററസ്ര്ഗ് ഉപകയോഗികണം.

• ടസ് ുരിറി നികക്ഷപം ട്രഷറിയികേോ ബന്ധടപ്പട തകേശസ്ഥോപനങ്ങ ികേോ 

ഒടുകിയതിടെ ടെല്ലോന് / രസ്ീത് ഹോജരോകോം.



• കനോമികനഷന് സ്മര്ഗ്പ്പികോന് വരുന്ന ഒരു സ്ഥോനോര്ഗ്ഥിക് ഒരു 

വോഹനം മോത്രം.

• സ്ഥോനോര്ഗ്ഥികയോടെോപ്പം ആ ൂടകമോ ജോഥകയോ വോഹനവൂഹകമോ 

പോെില്ല.

•  ണ്ടയിന്ടമന്റ് കസ്ോണു  ിലുള്ളവകരോ /  വോററ്റെനിലുള്ളവകരോ 

മുന്കൂടി അറിയിച്ചു കവണം കനോമികനഷന് സ്മര്ഗ്പ്പികോന് 

ഹോജരോക ണ്ടത്. വരണോധി ോരി   അവര്ഗ്ക് പ്രകതയ  സ്മയം 

അനുവദികകണ്ടതും ആവശയമോയ മുന് രുതല് സ്വീ രികകണ്ടതുമോണ്. 



• സ്ഥോനോര്ഗ്ഥി ക ോവിഡ് കപോസ്ിറീവ് ആടണെികേോ ആകരോഗയ വകുനപ്പിടെ 

നിര്ഗ്കേശോനുസ്രണം  വോററ്റെനില് ആടണെികേോ നോമനിര്ഗ്കേശപത്രി  

നിര്ഗ്കേശ ന് മുഖോന്ത്ിരം സ്മര്ഗ്പ്പികകണ്ടതും സ്ംസ്ഥോന ടതരടെടുപ്പ്  മ്മിഷന് 

അധി ോരടപ്പടുത്തിയ ഉകദയോഗസ്ഥന് മുന്പോട  സ്ഥോനോര്ഗ്ഥിക് സ്തയപ്രതിജ്ഞ 

ടെയ്ത് ഒപ്പ് കരഖടപ്പടുത്തോവന്നതും പ്രസ്തുത സ്തയപ്രതിജ്ഞോകരഖ വരണോധി ോരി 

മുന്പോട  ഹോജരോകകണ്ടതുമോണ്.

• നോമനിര്ഗ്കേശപത്രി  സ്മര്ഗ്പ്പിക്കുന്നത്തിനുള്ള നിയമപരമോയ എല്ലോ വയവസ്ഥ ളം 

നിര്ഗ്ബന്ധമോയം പോേിച്ചിരികണം.



സൂക്ഷ്മ പരികശോധന 

കനോമികനഷനു ളടെ സൂക്ഷ്മ പരികശോധന മുന്കൂടി അറിയിക്കുന്നതനുസ്രിച്ച് 

വരണോധി ോരിയടെ കനതൃതവത്തില് നെത്തും.



• സൂക്ഷ്മ പരികശോധനയ്ക്ക് സ്ൌ രയപ്രദമോയതും വോയ 

സ്ഞ്ചോരമുള്ളതുമോയ ഹോ  കവണം ഉപകയോഗികകണ്ടത്. 

ഹോ  മുന്കൂടി അണുവിമുക്തമമോകണം.

• സൂക്ഷ്മ പരികശോധനകവ യില് ഓകരോ വോര്ഗ്ഡിടേയം 

സ്ഥോനോര്ഗ്ഥി  ക്കും നിര്ഗ്കേശ ര്ഗ്ക്കും ഏജന്റുമോര്ഗ്ക്കും

മോത്രം പ്രകവശനം അനുവദിക്കു . പരമോവധി 30 കപര്ഗ് 

മോത്രം.



• സ്ോമൂഹി  അ േം പോേിച്ചു കവണം സ്ഥോനോര്ഗ്ഥി  ക്കും മറ്റും ഇരിപ്പിെങ്ങ  

തയ്യോറോകകണ്ടത്.

• സൂക്ഷ്മപരികശോധനോ കവ യില് വരണോധി ോരി, ഉപവരണോധി ോരി എന്നിവര്ഗ് 

മോസ്ക്,  യ്യുറ, സ്ോനിറ്ററസ്ര്ഗ്, കഫയ്സ്്ഷീല്ഡ് എന്നിവ നിര്ഗ്ബന്ധമോയം 

ഉപകയോഗികണം.

• സൂക്ഷ്മപരികശോധനയ്ക്ക് നിയമപരമോയ എല്ലോ വയവസ്ഥ ളം പോേിച്ചിരികണം.



സ്ഥോനോര്ഗ്ഥി ളടെ കയോഗം 
• വരണോധി ോരി ടതരടെടുപ്പ് പ്രവര്ഗ്ത്തനങ്ങട  

സ്ംബന്ധിച്ചും മോതൃ ോ ടപരുമോറെടം സ്ംബന്ധിച്ചും 

വിശദീ രിക്കുന്നതിന് സ്ഥോനോര്ഗ്ഥി ളടെയം 

രോഷ്ട്രീയ ക്ഷി ളടെയം കയോഗം വി ിച്ചു കെര്ഗ്കണം.

• 30 കപരില് അധി രികോത്ത വിധം ഒന്നിേധി ം 

വോര്ഗ്ു  ിടേ സ്ഥോനോര്ഗ്ഥി ട  ഒകര സ്മയം 

വി ികോവന്നതോണ്.



• സ്ഥേ സ്ൌ രയവം വോയ സ്ഞ്ചോരമുള്ളതുമോയ 

ഹോ  കവണം ഇതിനോയി ഉപകയോഗികകണ്ടത്.

• സ്ോമൂഹി  അ േം പോേിച്ചു ട ോണ്ടുള്ള 

ഇരിപ്പിെങ്ങ ോണ് ഒരുകകണ്ടത്.

• മോസ്ക്, സ്ോനിറ്ററസ്ര്ഗ് എന്നിവ നിര്ഗ്ബന്ധമോയം 

ഉപകയോഗികണം.



പ്രെോരണത്തില് പടെടുക്കുന്ന 
സ്ഥോനോര്ഗ്ഥിയം പ്രവര്ഗ്ത്ത രും 
ശ്രദ്ധികകണ്ട  ോരയങ്ങ 





• ഭവന സ്ന്ദര്ഗ്ശന സ്ംഘത്തില്  സ്ഥോനോര്ഗ്ഥി ഉ ടപ്പടെ 

പരമോവധി അഞ്ചു കപര്ഗ് മോത്രകമ പോടുള്ളൂ .

• ക ോവിഡ് കപ്രോകടോക ോ  പോേിച്ചു കവണം സ്ഥോനോര്ഗ്ഥി ളം 

പ്രവര്ഗ്ത്ത രും മറ്റും ഭവന സ്ന്ദര്ഗ്ശനം നെകത്തണ്ടത്.

• വീടു  ക്കുള്ളില് പ്രകവശികോടത 2 മീറര്ഗ് അ േം പോേിച്ചു 

കവോട്ടു അഭയര്ഗ്ഥിക്കു .

• എല്ലോ അംഗങ്ങളം മൂക്കും വോയം മൂടും വിധം ശരിയോയ 

രീതിയില് മോസ്ക്ക് ധരിക്കു യം പരസ്പരം അ േം 

പോേിക്കു യം കവണം.



• സ്ംസ്ോരിക്കുകമ്പോ  ഒരു  ോരണവശോലും മോസ്ക്ക് 

തോഴ്ത്തരുത്.

• ആേിംഗനം, ഹസ്തദോനം, അനുഗ്രഹം വോങ്ങല് , 

കദഹത്ത് സ്പര്ഗ്ശിക്കു  , കുനടി ട  എടുക്കു  

എന്നിവ ഒഴിവോക്കു .

• റ്റ    ഇെയ്ക്കിെയ്ക്ക് സ്ോനിറയിസ്ര്ഗ് ഉപകയോഗിച്ച് 

അണുവിമുക്തമമോകണം



• വിതരണത്തിനുള്ള കനോടീസു ളം േഘുകേഖ ളം 

പരിമിതടപ്പടുത്തി കസ്ോഷിയല് മീഡിയയടെ 

സ്ോധയത   ഉപകയോഗടപ്പടുത്തു .

• വകയോജനങ്ങ , കുനടി  , ഗുരുതര കരോഗങ്ങ ക് 

മരുന്ന്  ഴിക്കുന്നവര്ഗ്, ഗര്ഗ്ഭിണി   എന്നിവകരോെ് 

ഒരു  ോരണവശോലും ഇെപഴ രുത്.



• പനി, ചുമ, ടതോണ്ടകവദന തുെങ്ങിയ േക്ഷണങ്ങ ില് 

ഏടതെിലും ഉടണ്ടെില് പ്രെോരണത്തിന് 

ഇറങ്ങരുത്.

• മോസ്ക്ക്, സ്ോനിറ്ററസ്ര്ഗ്, രണ്ടു മീറര്ഗ് ശോരീരി  അ േം 

പോേിക്കു  തുെങ്ങി ക ോവിഡ് പ്രതികരോധ 

സ്കന്ദശങ്ങ  പ്രെോരണ പ്രവര്ഗ്ത്തനങ്ങ ില് 

ഉ ടപ്പടുത്തണം 



• ഹോരം, ടബോടക, കനോട്ടുമോേ, ഷോ  തുെങ്ങിയവ 

സ്വീ രണ പരിപോെിയില് നിന്നം ഒഴിവോകണം

• ടപോതുകയോഗങ്ങ , കുനടുംബകയോഗങ്ങ  എന്നിവ ക ോവിഡ് 

-19 നിയന്ത്രണങ്ങ  പോേിച്ചു മോത്രകമ നെത്തോന് 

പോടുള്ളൂ.

• ടപോതുകയോഗങ്ങ  നെത്തുന്നതിനു കപോേീസ്ിന്ടറ  

മുന് കൂര്ഗ് അനുമതി വോങ്ങണം. 



• കറോുകഷോ/വോഹന റോേി എന്നിവയ്ക്ക് പരമോവധി 

3 വോഹനങ്ങ  മോത്രം 

• ജോഥ, ആ ൂടം, ട ോടികേോശം എന്നിവ 

ക ോവിഡ്-19  പശ്ചോത്തേത്തില് 

ഒഴിവോകകണ്ടതോണ്.



• പ്രെോരണ കശഷം വീടില് മെങ്ങിടയത്തിയോല് ഉെന് വസ്ത്രങ്ങ  കസ്ോപ്പ് 

ഉപകയോഗിച്ച്  ഴ ി ടവയിേത്തുണകികയോ/ഇസ്തിരിയികടോ ഉപകയോഗിക്കു .

• കുന ിച്ചു വൃത്തിയോയ കശഷം മോത്രം മറ്റുള്ളവരുമോയി ഇെടപടു  

• ക ോവിഡ് കപോസ്ിറീവ് കരോഗി   ,  വോററ്റെനില് തുെരുന്നവര്ഗ് 

എന്നിവരുടെ വീടു  ില് കപോ ോടത കഫോണ്/സ്ോമൂഹയ മോധയമങ്ങ  വഴി 

കവോട്ടു അഭയര്ഗ്ഥിക്കു .



• സ്ഥോനോര്ഗ്ഥി ട ോവിഡ് കപോസ്ിറീവ് ആയോല് 

പ്രെോരണത്തില് നിന്നം പിന്മോറി  വോററ്റെനില് 

പ്രകവശിക്കു .

• ടെസ്്റ്  റിസ് ട് ടനഗറീവ് ആയതിനു കശഷം 

ആകരോഗയ വകുനപ്പിടെ നിര്ഗ്കേശോനുസ്രണം  മോത്രകമ 

തുെര്ഗ് പ്രവര്ഗ്ത്തനം പോടുള്ളൂ 



 ോന്ഡികഡറ് ടസ്റിംഗ്
• വരണോധി ോരി ളടെ കനതൃതവത്തില് ഇേകരോണി ് കവോടിംഗ് ടമഷീനു  ില്  

 ോന്ഡികഡറ്റു ടസ്റിംഗ്  നെത്തും. 

• സ്ഥേ സ്ൌ രയമുള്ളതും വോയസ്ഞ്ചോരമുള്ളതുമോയ ഹോള  ില് വച്ച് കവണം 

 ോന്ഡികഡറ്റു് ടസ്റിംഗ് നെകത്തണ്ടത്. 

• ഓകരോ തകേശസ്ഥോപനത്തിനും പ്രകതയ ം ഹോള   നിശ്ചയികകണ്ടതോണ്

•  ോന്ഡികഡറ്റു് ടസ്റിംഗ് നെത്തുന്ന ഹോള   തകേ ദിവസ്ം അണുവിമുക്തമമോകണം.     



• ഒരു സ്ഥോനോര്ഗ്ഥിക് ഒരോ  എന്ന നിേയില് ഹോ ില് 

പ്രകവശനം അനുവദികോം. പരമോവധി 30 കപര്ഗ്.

• ഹോ ില് സ്ോമൂഹയ അ േം പോേിക്കുന്ന തരത്തില് 

കവണം സ്ീറ്റു   ക്രമീ രികകണ്ടത്. 

• മോസ്ക്ക്,  യ്യുറ, സ്ോനിറയിസ്ര്ഗ് എന്നിവ ഹോ ിനുള്ളില് 

നിര്ഗ്ബന്ധമോയം ഉണ്ടോ ണം 

• റ്റ     ഴകുനന്നതിനോയി ഹോ ിടെ പുറത്തു 

കസ്ോപ്പ്,ടവള്ളം എന്നിവ ഉണ്ടോയിരികണം. 



കപോ ിംഗ് സ്ോധനങ്ങളടെ വിതരണം



കപോ ിംഗ് സ്ോധനങ്ങ  കവോടടടുപ്പിന് തകേദിവസ്ം 

വിതരണം ടെകയ്യണ്ടതും കവോടടടുപ്പിന് കശഷം അവ 

തിരിട  വോങ്ങി കരോങ്ങ്  റൂമില്

സൂക്ഷികകണ്ടതുമോണ്.

പഞ്ചോയത്തു  ക് കലോക്  തേത്തിേോണ് 

വിതരണ സ്വീ രണ ക ന്ദ്രങ്ങ 

മുനിസ്ിപ്പോേിറി, ക ോര്ഗ്പ്പകറഷനു  ക് ആ 

സ്ഥോപനത്തിേോണ് അവ വിതരണം ടെയ്യുന്നത്.



• വിതരണ സ്വീ രണ ക ന്ദ്രങ്ങ  തകേ ദിവസ്വം കപോ ിംഗ് ദിവസ്വം 

അണുവിമുക്തമമോകണം.

• ഓകരോ ബൂത്തിടേയം കവോടടടുപ്പിന് ആവശയമുള്ള സ്ോധന സ്ോമഗ്രി   ഒരോഴ്ച 

മുന്പ് പ്രകതയ ം പോയ്ക്ക് ടെയ്തു സൂക്ഷികണം.

• ടതരടെടുപ്പ് സ്ോധനങ്ങ  പോയ്ക്ക് ടെയ്യുന്ന ഉകദയോഗസ്ഥര്ഗ് നിര്ഗ്ബന്ധമോയം 

റ്റ യ്യുറ, മോസ്ക്ക് എന്നിവ ധരിച്ചിരികണം. കൂെോടത സ്ോനിറ്ററസ്ര്ഗ് കൃതയമോയി 

ഉപകയോഗിക്കു യം കവണം.  



• വിതരണം നെത്തുന്നതിനും തിരിട 

വോങ്ങുന്നതിനും ചുമതേടപ്പടുത്തുന്ന 

ഉകദയോഗസ്ഥര്ഗ്ക് മോസ്ക്ക്, യ്യുറ,സ്ോനിറ്ററസ്ര്ഗ് 

നിര്ഗ്ബന്ധമോണ് .

• ഓകരോ കലോകിനും  ീഴിലുള്ള പഞ്ചോയത്തു  ക്

വിതരണത്തിനോയി ടവകേടറ സ്മയം 

നിശ്ചയികണം.



• കപോ ിംഗ് ഉകദയോഗസ്ഥര്ഗ് കപോ ിങ്ങിനു തകേ ദിവസ്ം നിശ്ചിത 

സ്മയത്ത് തങ്ങളടെ വിതരണ ക ന്ദ്രത്തില് റികപ്പോര്ഗ്ട് 

ടെകയ്യണ്ടതും, ബന്ധടപ്പട കപോ ിംഗ് സ്്കറഷനു  ില് 

ഇവടര എത്തിക്കുന്നതിനോയി നികയോഗികടപ്പട 

വോഹനത്തില് പ്രകവശികകണ്ടതുമോണ്.

• കപോ ിംഗ് സ്ോധനങ്ങളടെ പോയ്ക്കറ്റു( ിറ്) കമല് വിവരിച്ച 

പ്ര ോരം മുന്കൂടി നിശ്ചയികടപ്പട വോഹനത്തില് 

സ്ജ്ജമോകണം.



• കപോ ിംഗ് ഉകദയോഗസ്ഥടരയം കപോ ിംഗ് 

സ്ോധനങ്ങളം നിശ്ചിത വോഹനങ്ങ ില് 

കപോ ിംഗ് സ്്കറഷനില് എത്തിക്കും. (4

ബൂത്തിനു ഒരു ബസ്് , 21 കപരും സ്ോധനങ്ങളം)

• കവോടടടുപ്പിന് കശഷം അപ്ര ോരം തടന്ന 

തിരിട  സ്വീ രണ ക ന്ദ്രത്തില്

എത്തികണം.



കപോ ിംഗ് ബൂത്തു   



കപോ ിംഗ് ബൂത്തു   

• എല്ലോ കപോ ിംഗ് സ്്കറഷനു ളം തകേ ദിവസ്ം അണുവിമുക്തമമോകണം.

• ഒരു കപോ ിംഗ് സ്്കറഷനില് 4 കപോ ിംഗ് ഉകദയോഗസ്ഥരും, ഒരു അറെറും ഒരു 

കപോേീസ്് ഉകദയോഗസ്ഥനും ഉണ്ടോകുനം.

• സ്ഥോനോര്ഗ്ഥി ളടെ ബൂത്ത് ഏജന്റുമോര്ഗ് 10-ല് കൂെോന് പോെില്ല.



• കപോ ിംഗ് ഏജന്റുമോരുടെ ഇരിപ്പിെങ്ങ  സ്ോമൂഹി  അ േം പോേിച്ചു കവണം 

ക്രമീ രികകണ്ടത്.

• കപോ ിംഗ് ഉകദയോഗസ്ഥര്ഗ് തകേ ദിവസ്ം മുതല് കപോ ിംഗ് സ്്കറഷനില് 

തോമസ്ികണം.

• കപോ ിംഗ് ബൂത്തിന് പുറത്തു ടവള്ളം, കസ്ോപ്പ്,എന്നിവയം ബൂത്തിന ത്തു 

സ്ോനിറ്റടസ്റും നിര്ഗ്ബന്ധമോയം  രുതണം.



• കപോ ിംഗ് ബൂത്തിനു മുന്പില് കവോടര്ഗ്മോര്ഗ്ക് 

സ്ോമൂഹയ അ േം പോേിച്ചു  ു നില്ക്കുന്നതിനു 

നിശ്ചിത അ േത്തില് പ്രകതയ ം മോര്ഗ്ക് 

ടെയ്യണം.

• സ്ത്രീ  ക്കും പുരുഷന്മോര്ഗ്ക്കും പ്രകതയ ം പ്രകതയ ം 

 ു ഉണ്ടോ ണം.

• പ്രോയമോയവര്ഗ്, ഭിന്നകശഷികോര്ഗ്, കരോഗി   

എന്നിവര്ഗ്ക്  ൂ നിര്ഗ്ബന്ധമില്ല.



• കപോ ിംഗ് സ്്കറഷനു ളടെ നിശ്ചിത ദൂരപരിധിക് 

പുറത്ത് സ്ഥോനോര്ഗ്ഥി ക ോ മകറോ സ്ലിപ്പ് വിതരണം 

നെത്തുന്ന സ്ഥേത്ത് കസ്ോപ്പ്,ടവള്ളം, 

സ്ോനിറയിസ്ര്ഗ് എന്നിവ നിര്ഗ്ബന്ധമോയം 

 രുതണം.

• സ്ലിപ്പ് വിതരണം നെത്തുന്നവര്ഗ് മോസ്ക്ക്, റ്റ യ്യുറ

നിര്ഗ്ബന്ധമോയം ധരിടകണ്ടോതോണ്.



കവോടടടുപ്പ് 



കവോടടടുപ്പ് 

• കപോ ിംഗ് ഉകദയോഗസ്ഥര്ഗ് ടഫയ്സ്് ഷീല്ഡ്, മോസ്ക്ക്, റ്റ യ്യുറ. സ്ോനിറയിസ്ര്ഗ് 

എന്നിവ നിര്ഗ്ബന്ധമോയം ഉപകയോഗികണം.

• കപോ ിംഗ് ഏജന്റുമോര്ഗ്ക്കും മോസ്ക്ക്,സ്ോനിറയിസ്ര്ഗ് എന്നിവ നിര്ഗ്ബന്ധമോണ് 

• കവോടര്ഗ്മോര്ഗ് കപോ ിംഗ് ബൂത്തികേക് പ്രകവശിക്കുകമ്പോഴം പുറകത്തയ്ക്ക് കപോകുനകമ്പോഴം 

നിര്ഗ്ബന്ധമോയം സ്ോനിറയിസ്ര്ഗ് ഉപകയോഗികണം. 



• കപോ ിംഗ് ബൂത്തില് പ്രകവശിക്കുന്ന കവോടര്ഗ്മോര്ഗ് 

തിരിച്ചറിയല് കരഖ  ോണിച്ചു 

കബോധയടപ്പടുകത്തണ്ടതോണ്.

• കവോടര്ഗ്മോര്ഗ് മോസ്ക്ക് നിര്ഗ്ബന്ധമോയം ധരിച്ചിരികണം.

• തിരിച്ചറിയല് കവ യില് മോത്രം ആവശയടമെില് 

മോസ്ക്ക് മോറണം.

• കവോടര്ഗ്മോര്ഗ് രജിസ്്ററില് ഒപ്പ്, വിരേെയോ ം 

പതികണം.



• കവോടര്ഗ്മോരുടെ വിരേില് ശ്രദ്ധോപൂര്ഗ്േം കവണം 

മഷി പുരകടണ്ടത്.

• ത്രിതേ പഞ്ചോയത്തു  ക് 3 കവോട്ടും 

മുനിസ്ിപ്പോേിറി, ക ോര്ഗ്പ്പകറഷനു  ക് 1

കവോട്ടുമോണ് കരഖടപ്പടുകത്തണ്ടത്.

• ബൂത്തിന ത്തു ഒകര സ്മയം 3 കവോടര്ഗ്മോര്ഗ്ക് 

സ്ോമൂഹയ അ േം പോേിച്ചു പ്രകവശികോം.



• ക ോവിഡ് 19 കപോസ്ിറീവ് ആയവര്ഗ്ക്കും

 വോററ്റെനിലുള്ളവര്ഗ്ക്കും  തിരടെടുപ്പ് 

ഡുടിയിലുള്ളവര്ഗ്ക്കും തപോല് കവോട്ടു് ആണ്.

• തപോല് ബോേറ് വിതരണം ടെയ്യുന്നവരും തപോല് 

കവോട്  തിരിട  സ്വീ രിക്കുന്നവരും നിര്ഗ്ബന്ധമോയം

റ്റ യ്യുറ,മോസ്ക്ക്, സ്ോനിറയിസ്ര്ഗ് എന്നിവ 

ഉപകയോഗികണം. 



കവോടടടുപ്പിന് കശഷം കരഖ   പ്രകതയ ം പോയ്ക്കറ്റു  ിേോകി സ്വീ രണ 

ക ന്ദ്രത്തില് തിരിട  ഏേ്പ്പികണം.



കവോടടണ്ണല്
• കവോടടണ്ണല് ക ന്ദ്രങ്ങ  തകേദിവസ്ം

അണുവിമുക്തമമോകണം.

• കവോടടണ്ണല് അതോത് വിതരണ സ്വീ രണ

ക ന്ദ്രങ്ങ ില് വച്ച് കവണം നെകത്തണ്ടത്.

• ട ൌണ്ടിംഗ് ഓഫീസ്ര്ഗ്മോര്ഗ് നിര്ഗ്ബന്ധമോയം 

റ്റ യ്യുറ,മോസ്ക്ക് എന്നിവ ഉപകയോഗികണം.

• ഹോ ില് പ്രകവശിക്കുകമ്പോഴം പുറകത്തയ്ക്ക് ഇറങ്ങുകമ്പോഴം 

സ്ോനിറയിസ്ര്ഗ് നിര്ഗ്ബന്ധമോയം ഉപകയോഗികണം. 



• സ്ഥോനോര്ഗ്ഥി  , ട ൌണ്ടിംഗ് ഏജെ്മോര്ഗ് 

എന്നിവര്ഗ് മോസ്ക്ക്,സ്ോനിറ്ററസ്ര്ഗ് എന്നിവ 

ഉപകയോഗികണം.

• സ്ോമൂഹയ അ േം പോേിച്ചു കവണം ട ൌണ്ടിംഗ് 

കെബിള   സ്ജ്ജമോകകണ്ടത്.

• വിജയോഹ്ലോദ പ്ര െനങ്ങ  ക ോവിഡ്- 19

മോനദണ്ഡം പോേിച്ചു മോത്രടമ നെത്തോന് പോടുള്ളൂ 



നന്ദി


