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RRT പ്വർത്നത്ിന്ക് ഒരരു കകപ്രുസ്തകം



ക്വാറന്റെൻ/വീട്ടിൽ നടിരീക്ഷണത്ടിൽ 
കഴടിയുന്നവർക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ
n  വടിസേശത്തു നടിന്നും മറ്റു േനുംസ്വാനങ്ങളടിൽ നടിന്നും തടിരടിന്ക എത്തുന്നവരുന്െ സ�വാനും  
 ഐന്േവാസേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക.
n   ഐന്േവാസേഷൻ ഉള്ളവരടിൽ സരവാഗേക്ഷണനും പ്രകെമവാക്കുന്നവരുന്െ വടിവരനും   
 യഥവാേമയനും ആസരവാഗ്യ വകുപ്പ് അധടികൃതന്ര അറടിയടിക്കുക.
n  സമവാണടിറ്ററടിങപ് കമ്ടിറ്റടി ചുമതേന്പ്ടുത്തുന്ന ഓസരവാ ആൾ വീതനും ഇത്രനും വീടുകളടിൽ  
 േടിവസേന േന്ദർശനനും നെസത്ണ്ടതവാണപ്. ഇത്രനും ഭവന േന്ദർശനത്ടിനപ്    
 സ�വാകുന്ന അനുംഗങ്ങൾക്പ് മവാേപ്ക്കുനും ഗ്ലൗസനും ഉൾന്പ്ന്െ വ്യക്ടിഗത പ്രതടിസരവാധ   
 ഉ�കരണങ്ങൾ ബന്ധന്പ്ട് തസദേശസ്വാ�നനും ഉറപ്വാസക്ണ്ടതവാണപ്.
n  പ്രസത്യക �രടിഗണന നൽസകണ്ട വടിഭവാഗങ്ങളടിൽ ഉള്ളവരുന്െ (കടിെപ്പു സരവാഗടികൾ,   
 മറ്റപ് സരവാഗങ്ങളുള്ളവർ, പ്രസമ�നും ഉൾന്പ്ന്െ ജീവടിതശശേടി സരവാഗമുള്ളവർ, വസയവാ              
 ജനങ്ങൾ) വടിവരങ്ങൾ സശഖരടിച്പ് ആ�വാരനും മരുന്നപ് ഉൾന്പ്ന്െ ആവശ്യമവായ    
 േ�വായങ്ങൾ നൽകണനും.
n  ഇവർക്കുനും കുടുനുംബവാനുംഗങ്ങൾക്കുനും സബവാധവൽക്രണനും ആവശ്യന്മങ്ടിൽ 
 കലൗൺേടിേടിങപ് നൽകുന്നതടിനുള്ള നെ�െടികൾ േ്ീകരടിക്ണനും.
n  ന്െേടി ന്മഡടിേടിൻ േനുംവടിധവാനത്ടിൽ ബന്ധന്പ്െവാവുന്ന സഡവാക്ടർമവാന്ര കുറടിച്ചുള്ള  
 പൂർണ്ണ വടിവരനും ഇത്രനും വീടുകളടിൽ ഉന്ണ്ടന്നപ് ഉറപ്പു വരുസത്ണ്ടതവാണപ്.
n  വീടുകളടിൽ കഴടിയുന്ന സരവാഗടികൾക്പ് സരവാഗനും തീവ്രമവായ ഉെൻതന്ന്ന ആസരവാഗ്യ   
 സ്വാ�നങ്ങളടിസേക്പ് മവാറ്റവാനുള്ള നെ�െടികൾ േ്ീകരടിക്കുക.
n  സകവാവടിഡപ് സ�വാേടിറ്റീവപ് ആയവരുന്െ വടിവരങ്ങൾ കൃത്യമവായടി വവാർഡപ് തേത്ടിൽ   
 രജടിസ്റ്റർ തയ്വാറവാക്കുകയുനും പ്രേപ്തുത വടിവരങ്ങൾ േടിവേവുനും നവീകരടിച്പ് സൂക്ഷടിസക് 
 ണ്ടതുമവാണപ്.

RRTദനരിട്്ക് 
നല്ദകണ്ട 

ദേവനങ്ങൾ



സരവാഗവ്യവാ�നനും തെയൽ / 
സരവാഗപ്രതടിസരവാധ പ്രവർത്നങ്ങൾ
n  വ്യക്ടിശുചടിത്നും/ ശവാരീരടിക അകേനും എന്നടിവ �വാേടിക്കുന്ണ്ടപ് എന്നപ് ഉറപ്പു വരുത്തു 
 ന്നതടിനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളടിൽ ഏർന്പ്ടുക.
n  സബവാധവൽക്രണ �രടി�വാെടികൾ േനുംഘെടിപ്ടിക്കുക.
n  ശക കഴുകുന്നതടിനുള്ള ബൂത്തുകൾ േജ്ജമവാക്കുക.
n  ന്�വാതുസ്േങ്ങളടിൽ അണുബവാധ ഉണ്ടവാകവാതടിരടിക്വാനുള്ള േജ്ജീകരണങ്ങൾ   
 ന്ചയ്യുക.
n  നടിരീക്ഷണത്ടിൽ കഴടിയുന്നവർ എല്വാ നടിബന്ധനകളുനും നടിരീക്ഷണ കവാേവാവധടി  
 യുനും പൂർത്ടിയവാക്കുന്സണ്ടവാ എന്നപ് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
n  നടിരീക്ഷണത്ടിൽ കഴടിയുന്നവർക്പ് ഭക്ഷണവുനും മരുന്നും സവണ്ടന്പ്ട് മറ്റപ് േ�വായ  
 ങ്ങളുനും എത്ടിച്ചുന്കവാടുക്കുക.
n  കലൗൺേടിേടിനുംങപ് േനുംവടിധവാനനും ഉറപ്പുവരുത്തുക.
n  ശവറേടിന്റെ വ്യവാ�നരീതടി തടിരടിച്റടിഞ്പ് അതടിന്ന പ്രതടിസരവാധടിക്വാനുള്ള
 അവസബവാധനും ജനങ്ങളടിൽ ഉണ്ടവാക്കുക.
n  ന്തറ്റവായ വവാർത്കളുനും ജനങ്ങളടിൽ ഭീതടി ഉളവവാക്വാൻ ഉതകുന്നതുമവായ വടിവരങ്ങൾ  
 പ്രചരടിപ്ടിക്വാതടിരടിക്വാൻ ജനങ്ങന്ള സബവാധവൽക്രടിക്കുക.
n  ഇങ്ങന്നന്യവാരു കവാേഘട്ത്ടിൽ ന്�വാതുജനങ്ങൾ �വാേടിസക്ണ്ട മര്യവാേകന്ളക്കുറടി  
 ച്പ് അവന്ര സബവാധവൽക്രടിക്കുക. 
n  അതടിഥടി ന്തവാഴടിേവാളടികൾക്വായടി അവരുന്െ മവാതൃഭവാഷയടിൽ ആശയവടിനടിമയനും 
 നെത്തുകയുനും ഭക്ഷണനും, മരുന്നപ്, കലൗൺേടിേടിങപ് സേവനങ്ങൾ ഉറപ്വാക്കുകയുനും   
 ന്ചയ്യുക.
n  േ്യനും സരവാഗപ്രതടിസരവാധ പ്രവർത്നങ്ങളടിൽ �ങ്വാളടികളവാകവാൻ ജനങ്ങന്ള 
 സബവാധവൽക്രടിക്കുക.
n  സകവാവടിഡപ് പ്രതടിസരവാധ പ്രവർത്നങ്ങളടിൽ പ്രധവാന ഘെകമവാണപ് ഗതവാഗത 
 േനുംവടിധവാനങ്ങൾ. ഗുരുതരവാവസ്യടിൽ ആകുന്നവന്ര ഉയർന്ന തേ ചടികടിത്വാ   
 സകന്ദ്രത്ടിസേക്കു മവാറ്റുന്നതടിനുനും വീടുകളടിൽ കഴടിയുന്നവർക്പ് അെടിയന്ടിര 
 േ�വായങ്ങൾ ഏർന്പ്ടുത്തുന്നതടിനുനും ഗതവാഗത േനുംവടിധവാനങ്ങൾ 
 ഏർന്പ്ടുസത്ണ്ടതവാണപ്.
n  ഓക്ടിജൻ േഭ്യത ഉറപ്വാസക്ണ്ടതുണ്ടപ്.

ദേരാപ്ിട്്ക്, ഗ്രാപ്ിട്്ക്
മരാസ്ിട്്ക് നില്കരാം
ഊഴമമത്രുദ്രാൾ
വരാക്ക്്ക്േിമനടരുകരാം



വവാക്ടിസനഷൻ
n  പ്രതടിസരവാധ കുത്ടിന്വപ്ടിലൂന്െ പ്രതടിസരവാധസശഷടി വടികേടിപ്ടിക്കുക എന്നവാൽ സരവാഗനും  
 വരവാനുള്ള േവാധ്യതയുനും അതടിന്റെ അനന്രഫേങ്ങളുനും കുറയുന് എന്നവാണപ്. ഈ   
 പ്രതടിസരവാധസശഷടി ശവറേപ് ബവാധടിച്വാൽ സ�വാരവാെവാൻ നടിങ്ങന്ള േ�വായടിക്കുന്.
n  അസഖനും മന്റ്റവാരവാളടിസേക്പ് �കരുന്നതപ് തെയവാൻ വവാക്ടിൻ മുസഖന േവാധടിക്കുനും.
n  സകവാവവാക്ടിൻ, സകവാവടിഷീൽഡപ് എന്നടിങ്ങന്ന രണ്ടു തരത്ടിലുള്ള വവാക്ടിനുകളവാണപ്   
 ഇസപ്വാൾ നടിേവടിലുള്ളതപ്.
n  നടിേവടിൽ 18 വയസ്ടിനപ് മുകളടിൽ പ്രവായമുള്ള എല്വാവർക്കുനും വവാക്ടിൻ േഭ്യമവാണപ്.
n  സകവാവടിഡപ് ബവാധടിച് വ്യക്ടി ആന്ണങ്ടിൽ സരവാഗനും മവാറടി 6 മവാേനും കഴടിഞ്പ് വവാക്ടിൻ  
 എടുത്വാൽ മതടി.
n  വവാക്ടിസനഷൻ േടിവേനും മേ്യനും ഉ�സയവാഗടിക്വാതടിരടിക്കുക.

മറ്റു സരവാഗടികൾക്കുള്ള ശ്രദ്ധ
n  കടിെപ്പു സരവാഗടികളുനും മറ്റു സരവാഗങ്ങൾ ഉള്ളവരുമവായ വസയവാജനങ്ങന്ള േനുംബന്ധടിച്   
 വടിവരങ്ങൾ സശഖരടിക്കുകയുനും ന്�ന്ട്ന്നപ് ശവേ്യ േ�വായനും ആവശ്യമവായടി വന്നവാൽ  
 ആനുംബുേൻേപ് ഉൾന്പ്ന്െയുള്ള േ�വായങ്ങൾ ഉറപ്വാക്കുകയുനും സവണനും. ഈ പ്രവർ  
 ത്നങ്ങൾക്വായടി ആസരവാഗ്യ, േന്നദ്ധപ്രവർത്കർ, SC/ST ന്പ്രവാസമവാട്ർ എന്നടി  
 വർ അെങ്ങടിയ ഒരു കമ്്യൂണടിറ്റടി ഗ്രൂപ്പ് രൂ�ീകരടിസക്ണ്ടതവാണപ്.
n  പ്രസമ�സരവാഗടികൾക്കുനും മറ്റപ് ജീവടിതശശേടി സരവാഗങ്ങളുള്ളവർക്കുനും പ്രവാധവാന്യനും 
 ന്കവാടുക്ണനും.



സേവാക്പ്ഡലൗൺ നടിയന്ത്രണങ്ങൾ
n  ജടില്കളടിന്േ ന്റഡപ് സേവാൺ പ്രസേശങ്ങളടിൽ നടിേവടിലുള്ള സേവാക്പ്ഡലൗൺ നടിർസേശ  
 ങ്ങൾ കർശനമവായടി തുെരണനും.
n  ഓറഞ്പ് സേവാണുകളടിന്േ സ�വാട്പ്സസ്വാട്ടുകളടിൽ നടിേവടിലുള്ള സേവാക്പ് ഡലൗൺ നടിർസേ  
 ശങ്ങൾ കർശനമവായടി �വാേടിസക്ണ്ടതവാണപ്. സ�വാട്പ്സസ്വാട്ടുകൾ ഉള്ള നഗരേഭ   
 കളുന്െ കവാര്യത്ടിൽ അതതപ് വവാർഡുകളടിൽ ആണപ് ഇതു േനുംബന്ധടിച് സേവാക്പ്   
 ഡലൗൺ മവാനേണ്ഡങ്ങൾ �വാേടിസക്ണ്ടതപ്.
n  ഗ്ീൻ സേവാണുകളടിലുനും ന്�വാതുവടിലുള്ള നടിയന്ത്രണങ്ങൾ �വാേടിസക്ണ്ടതവാണപ്.
n  സകന്ദ്ര ആസരവാഗ്യ മന്ത്രവാേയത്ടിന്റെ നടിർസദേശപ്രകവാരനും കശണ്ടൻന്മറെപ്     
 സേവാണുകൾ, സകസകളുന്െയുനും സകവാൺെവാകപ്റ്റുകളുന്െയുനും മവാപ്ടിനുംഗപ്, സകസകളുസെയുനും  
 സകവാൺെവാകപ്റ്റുകളുന്െയുനും വ്യവാ�നനും എന്നടിവ േനുംബന്ധടിച്പ് ജടില്വാ ഭരണകൂെനും നടിർസദേ 
 ശടിസക്ണ്ടതവാണപ്.
n  ന്�വാതുഗതവാഗതനും, �വാർക്കുകൾ, ജടിനുംസനഷ്യനും, മേ്യഷവാപ്പുകൾ, േടിനടിമ െവാക്ീേപ്,   
 ആരവാധനവാേയങ്ങൾ എന്നടിവടിെങ്ങളടിന്േ നടിയന്ത്രണങ്ങൾ തുെരുനും.

സേവാക്പ്ഡലൗൺ സേവനങ്ങൾ 
(അനുവേനീയമവായ കവാര്യങ്ങൾ)
n  ഗ്ീൻ സേവാണുകളടിൽ കെകളുന്െ പ്രവർത്നനും രവാവടിന്േ ഏഴപ് മുതൽ ശവകുസന്നരനും  
 ഏഴപ് വന്ര ആയടിരടിക്കുനും. േവാമൂ�ടിക അകേനും േനുംബന്ധടിച് നടിയമങ്ങൾ �വാേടിക്  
 ണനും. ഓറഞ്പ് സേവാണുകളടിൽ നടിേവടിന്േ സ്ടിതടി തുെരണനും. സ�വാട്ലുകളടിൽ    
 �വാർേൽ സേവനങ്ങൾ മവാത്നും.
n  ഒന്നടിേധടികനും നടിേകൾ ഇല്വാത് ന്െക്പ്ശറ്റൽ സ്വാ�നങ്ങൾ അഞ്ടിൽ തവാന്ഴ 
 ജീവനക്വാരുന്െ സേവനസത്വാന്െ തുറന്നപ് പ്രവർത്ടിക്കുന്നതവാണപ്.
n  േർക്വാർ ന്�വാതുവടിൽ തീരുമവാനടിക്കുന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾ തവാന്ഴത്ട്ടിൽ നെക്കു  
 ന്ന്ണ്ടന്നപ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതടിനവായടി പ്രവാസേശടിക സമവാണടിറ്ററടിനുംഗപ് കമ്ടിറ്റടി രൂ�ീകരടി 
 ക്കുകയുനും അവയപ്ക്പ് ചുമതേ നടിശ്ചയടിച് പ്രവർത്ടിപ്ടിക്കുന്നതടിനുനും നെ�െടി േ്ീകരടി  
 ക്കുക.



n  മെങ്ങടിവരുന്ന പ്രവവാേടികൾക്പ് എയർസ�വാർട്ടിൽ തന്ന്ന സകവാവടിഡപ് 19 േപ്്ീനടിങ്ങടി 
 നുള്ള േലൗകര്യനും ഒരുസക്ണ്ടതവാണപ്.
n  മെങ്ങടി വരുന്നവരടിൽ സരവാഗേക്ഷണങ്ങൾ ഇല്വാത്വർ വീട്ടിൽതന്ന്ന ക്വാററെയടി  
 നടിൽ ഇരടിസക്ണ്ടതവാണപ്.
n  പ്രവവാേടികളുന്െ തടിരടിച്ചുവരവുമവായടി ബന്ധന്പ്ട് പ്രവർത്നങ്ങൾ സമൽസനവാട്നും 
 വ�ടിക്കുന്നതടിനപ് തസദേശ േ്യനുംഭരണ സ്വാ�നത്ടിന്േ ന്ചയർസ�ഴപ്േന്റെ സനതൃ  
 ത്ത്ടിൽ േമടിതടി രൂ�ീകരടിസക്ണ്ടതവാണപ്.

തസദേശസ്വാ�നങ്ങൾ RRTസവണ്ടടി
ന്ചസയ്ണ്ട ചുമതേകൾ
തസദേശേ്യനുംഭരണസ്വാ�നങ്ങളുന്െ വവാർഡപ്തേ സമവാണടിറ്ററടിനുംഗപ് േമടിതടിയുന്െ സനതൃത്
ത്ടിേവാണപ് RRT രൂ�ീകരടിച്പ് പ്രവർത്ടിക്കുക

n  പ്വാൻ തയ്വാറവാക്ൽ
ഗതവാഗതനും, ഓക്ടിജൻ േഭ്യത, ന്�ൽപ്പ് ന്ഡേപ്കപ് നെത്ടിപ്പ്, സബവാധവൽക്രണനും, 
വവാർഡപ് തേ േമടിതടി റടിസപ്വാർട്ടിനുംഗപ് ഏസകവാ�നനും, സകവാവടിഡപ് ജവാഗ്ത സ�വാർട്ൽ 
അ�പ്സഡഷൻ, ന്െസ്റ്റടിനുംഗപ്, വവാക്ടിസനഷൻ തുെങ്ങടിയ വ്യത്യസ്ത പ്വാനുകൾ തയ്വാറവാക്ടി, 



അവന്യ ഏസകവാ�ടിപ്ടിച്പ് കവാര്യങ്ങൾ ഫേപ്രേമവായടി മുസന്നവാട്പ് ന്കവാണ്ടുസ�വാകവാനുള്ള ഒരു 
പ്രധവാന േലൗത്യനും RRT യപ്ക്പ് വ�ടിസക്ണ്ടതുണ്ടപ്.

n  സരവാഗവടിവരനും / അവസ്വാ റടിസപ്വാർട്ടിങപ്
ശേനനുംേടിന പ്രവർത്നങ്ങളടിൽ മുഖ്യമവായ ഘെകമവാണപ് വ്യക്മവായ വടിവരങ്ങൾ േഭ്യ
മവാക്കുക എന്ള്ളതപ്. തസദേശ േ്യനുംഭരണ സ്വാ�നത്ടിന്റെ ആസരവാഗ്യ േനുംവടിധവാന
ത്ടിൽ നടിന്നും ശേനനുംേടിന സകവാവടിഡപ് സരവാഗടികളുന്െ വടിവരങ്ങൾ, സരവാഗനും സഭേമവായവ
രുന്െ വടിവരങ്ങൾ, �രടിസശവാധന നടിരക്കുകൾ, സ�വാനും ഐന്േവാസേഷൻ, വവാക്ടിസനഷൻ 
േഭടിച്തടിന്റെയുനും േഭടിക്വാൻ ഉള്ളതടിന്റെയുനും വടിവരങ്ങൾ, നടിേവടിൽ ചടികടിത്യടിൽ ഉള്ള
വരുന്െ വടിവരങ്ങൾ, വടിവടിധ േ�വായനും ആവശ്യമുള്ളവർ (മരുന്നപ്, ഭക്ഷണനും, ന്െേപ്റ്റപ് 
േലൗകര്യനും, വവാ�നനും, ആനുംബുേൻേപ് ) എന്നടിവന്യപ്റ്റടി പൂർണമവായ വടിവരങ്ങൾ 
തസദേശ േ്യനുംഭരണ സ്വാ�നങ്ങൾക്പ് ശകമവാറണനും.

n   Break the chain- നടിബന്ധനകൾ ന്തറ്റടിക്കുന്നതു 
  േനുംബന്ധടിച് റടിസപ്വാർട്ടിങപ്.
േർക്വാർ നടിർസേശങ്ങൾ (സകവാവടിഡപ് മവാനേണ്ഡങ്ങൾ) കൃത്യമവായടി �വാേടിക്ന്പ്സെ   
ണ്ടതവാന്ണന്നും അവന്യവാന്നും കൃത്യമവായടി �വാേടിക്വാത് �ക്ഷനും തുെർ നെ�െടികൾ   
േ്ീകരടിക്കുന്നതടിനുനും മറ്റുമവായടി പ്രവർത്നങ്ങളടിസേക്പ് നടിബന്ധനകൾ േനുംബന്ധടി  
ക്കുന്ന റടിസപ്വാർട്ടിങപ് അനടിവവാര്യമവാണപ്.

n  വവാർഡു തേ േമടിതടി വടിവരങ്ങൾ LSG യപ്ക്പ് നൽകുക.
അതടിജവാഗ്തസയറടിയ സകവാവടിഡപ് പ്രതടിസരവാധ പ്രവർത്നങ്ങളടിൽ ഇെന്�ട്പ് ഫേവ
ത്വായ രീതടിയടിൽ അവ നെപ്വാക്കുന്നതടിനപ് Rapid Response Team ന്റെ പ്രവർത്നനും 
അനടിവവാര്യമവാണപ്.



�വാേടിസക്ണ്ട േനുംഘെനവാ ചടിട്കൾ
n  സകവാവടിഡപ് പ്രതടിസരവാധ പ്രവർത്നങ്ങൾക്വായടി േർക്വാർ നടിർസദേശടിച്ടിരടിക്കുന്ന   
 മവാർഗ്ഗനടിർസദേശങ്ങൾ മവാത്നും �ടിന്തുെർന്നപ് പ്രവർത്ടിസക്ണ്ടതുനും, േവാ�ചര്യങ്ങൾ   
 അനുേരടിച്പ് വ്യത്യവാേനും വരുന്ന മവാർഗസരഖകന്ളക്കുറടിച്ചുള്ള പൂർണമവായ     
 വടിവരനും പ്രവർത്കരടിൽ എത്ടിച്ചുന്കവാണ്ടപ് അറടിവപ് നവീകരടിസക്ണ്ടതുമവാണപ്.

n  കൃത്യമവായടി മവാേപ്കപ് ധരടിക്കുക, ഓസരവാ േമയവുനും മറ്റുള്ളവരുമവായടി ഇെന്�െൽ ഉണ്ടവാ 
 കുന്ന േവാ�ചര്യത്ടിൽ േവാനടിശറ്റേർ ഉ�സയവാഗടിച്പ് ശക വൃത്ടിയവാക്കുക,    
 േവാമൂ�ടിക അകേനും �വാേടിക്കുക, വടിവവാ�നും- മരണവാനന്ര ചെങ്ങുകൾ എന്നടി   
 വയടിൽ നടിന്ന്നവാന്ക് പൂർണമവായുനും ഒഴടിവവായടി നടിൽക്കുക എന്നീ സകവാവടിഡപ് സപ്രവാസട്വാ 
 സക്വാൾ കൃത്യമവായടി �വാേടിസക്ണ്ടതവാണപ്.

n  സകവാവടിഡപ് പ്രതടിസരവാധ പ്രവർത്നങ്ങൾക്വായടി തസദേശ േ്യനുംഭരണ സ്വാ�ന  
 ങ്ങൾ പുറന്പ്ടുവടിക്കുന്ന നടിർസദേശങ്ങൾ കർശനമവായടി �വാേടിക്ണനും.

n   വവാർഡപ് ന്മമ്പർ വഴടി ശേനനുംേടിന പ്രവർത്നങ്ങളുന്െ റടിസപ്വാർട്ടിങപ്.

n  സകവാവടിഡപ് പ്രതടിസരവാധ പ്രവർത്നങ്ങൾക്വായടി പ്രവർത്ടിക്കുന്ന തസദേശ േ്യനുംഭ  
 രണ വവാർഡപ് തേ േമടിതടി, ജവാഗ്തവാ േമടിതടി, RRT, ERT, Help desk, War room   
 എന്നടിവയുന്െ എല്വാനും പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏസകവാ�ടിപ്ടിച്പ് ഒരു െീനും എന്ന നടിേയടിൽ   
 ആസേവാചടിച്പ് പ്രവർത്നനും നെപ്ടിേവാക്ണനും.

ദകരാവിഡ്ക് മഹരാമരാരിയരുമട 
ഇകരാലം ജനകീയശരാസ്ത്രപ്സ്രാനത്ിമറെ 
കടമ തിരിച്ചറിഞ്്ക് നമരുക്ക് പ്വർത്ികരാം.
ശരാസ്ത്രദ�രാധം േരാമരാന്ദ�രാധമരാകരാം  



മറ്റുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ
n  നടിേവടിലുള്ള ചടികടിത്യടിലുള്ള സകവാവടിഡ സരവാഗടികളുന്െ വടിവരങ്ങളുനും ശേനനുംേടിന �രടി 
 സശവാധന നടിരക്കുകളുനും േർക്വാർ നടിർസേശമനുേരടിച്പ് പ്രചരടിപ്ടിസക്ണ്ടതുമവാണപ്.

n  ന്കവാസറവാണ സരവാഗന്ത് കുറടിച്ചുനും പ്രതടിസരവാധ പ്രവർത്നങ്ങന്ള കുറടിച്ചുനും ന്�വാതുജ  
 നങ്ങളുന്െ ഇെയടിൽ ന്തറ്റവായ ധവാരണകൾ േവാമൂ�ടിക മവാധ്യമങ്ങൾ വഴടി �രക്കുന്ന 
 തപ് തെയുന്നതുനും കൃത്യമവായ വടിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളടിസേക്പ് എത്ടിച്പ് ന്തറ്റടിദ്ധവാരണ   
 മവാറ്റടി, �വാേടിസക്ണ്ട കവാര്യങ്ങന്ളക്കുറടിച്ചുള്ള സബവാധനും ജനങ്ങളടിൽ എത്ടിസക്ണ്ടതുനും   
 പ്രധവാന ചുമതേയവാണപ്.

n  അസഖന്ത് കുറടിച്ചുള്ള അജ്ഞതയടിലൂന്െ ഉണ്ടവാകുന്ന ഭയനും മവാറ്റടി, ആത്മവടിശ്വാേനും  
 നൽകുന്നതുനും പ്രധവാന കർത്വ്യമവായടി കണക്വാക്ന്പ്ടുന്.

n  േമൂ�ത്ടിൽ ഒറ്റന്പ്െൽ അനുഭവടിക്കുന്നവർ, നടിേവാരനുംബർ, അഗതടികൾ എന്നടി  
 വർക്പ് പ്രസത്യക ശ്രദ്ധ നൽകടി അവർക്വാവശ്യമവായ സേവനങ്ങൾ (ഭക്ഷണങ്ങൾ,  
 മറ്റപ് അവശ്യ സേവനങ്ങൾ) എന്നടിവ എത്ടിച്ചു ന്കവാടുസക്ണ്ടതുമവാണപ്.

n  സരവാഗബവാധടിതർ അല്വാത്വർക്പ് സരവാഗവ്യവാ�ന േവാധ്യതകൾ, പ്രതടിസരവാധമവാർ  
 ഗങ്ങൾ, സരവാഗനും �െരവാന്ത സനവാസക്ണ്ടതടിന്റെ ആവശ്യകത, ഒത്തുകൂെൽ പൂർണമവാ 
 യുനും ഒഴടിവവാസക്ണ്ടതടിന്റെ ആവശ്യകത, സരവാഗപ്രതടിസരവാധത്ടിൽ �രടിേര ശുചീകര  
 ണത്ടിന്റെ �ങ്പ് (ബേപ് സ്റ്റവാൻഡപ്, മവാർക്റ്റപ് മുതേവായ ന്�വാതുസ്േങ്ങൾ) എന്നടി  
 വന്യക്കുറടിച്ചുള്ള സബവാധവൽക്രണവുനും ഒരു പ്രധവാന േനുംഗതടി ആണപ്.

n  ശവറേടിന്റെ വ്യവാ�നരീതടി തടിരടിച്റടിഞ്പ് അതടിന്ന പ്രതടിസരവാധടിക്വാനുള്ള അവ  
 സബവാധവുനും, ന്�വാതുജനങ്ങൾ �വാേടിസക്ണ്ട മര്യവാേകന്ള കുറടിച്ചുള്ള സബവാധവുനും    
 ജനങ്ങളുനും ഉണ്ടവാസകണ്ടതുണ്ടപ്.

n   പ്രതടിസരവാധ പ്രവർത്നങ്ങന്ള കൃത്യമവായടി �ട്ടികന്പ്ടുത്ടി, പ്രവർത്നങ്ങൾ 
 ചടിട്ന്പ്ടുത്തുകയുനും സ്ടിരനും സരവാഗടികൾക്പ് ആവശ്യമവായ േ�വായങ്ങൾ 
 ഉറപ്വാസക്ണ്ടതുമവാണപ്.

ചടിത്ങ്ങൾക്പ് കെപ്വാെപ് : WowMakers® , േതീഷപ്, ലൂക് േയൻേപ് സ�വാർട്ൽ



ശരാസ്ത്രീയമരായ വിവരങ്ങൾ
ജനങ്ങളിമലത്ികരാം

ദകരാവിഡ്ക്
അറിദയണ്ടമതലരാം

വരാക്ിൻ
അറിദയണ്ടമതലരാം

പരിഷത്ിമറെ യരുട്യൂ�്ക്
ചരാനല് േയൻേ്ക് ദകരള

േ�്ക്കരൈ�്ക് മചയരാം

ദചദേ്രാത്രങ്ങൾ
വീഡിദയരാ കരാണരാം

വ്രാജേദദേശങ്ങൾ
തിരിച്ചറിയരാം

ദകരള ശരാസ്ത്രേരാഹിത് പരിഷത്്ക് ഓൺകലൻ ദപരാർട്ലരായ ലയൂക, 
യരു.ട്യൂ�്ക് ചരാനലരായ േയൻേ്ക് ദകരള, ആദരരാഗ് വിഷയേമിതി, കരാപ്്യൂൾ ദകരള, ദകരാവിദ്രാ ഗ്യൂപ്രു
കൾ തരുടങ്ങിയവയരുമട ദനതൃത്വത്ില് പ്േിദ്ീകരിച്ച ദലഖനങ്ങളരും വീഡിദയരാകളരും 
പ്ചരിപ്ികരാം. 

തലമകട്ിദലരാ ഐകണിദലരാ മതരാട്രുദനരാകയൂ

https://luca.co.in/wp-content/uploads/2020/10/CovidPedia-LUCA-KSSP.pdf
https://luca.co.in/wp-content/uploads/2021/04/LUCA-VACCINEPEDIA.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC1QkWNpgS_Y9v1IR5EL5wCg/playlists
https://youtube.com/playlist?list=PLAJ55FxVlOrBLVBBA0NQSeMOn33vcQyJg
https://luca.co.in/wp-content/uploads/2020/10/CovidPedia-LUCA-KSSP.pdf
https://luca.co.in/wp-content/uploads/2021/04/LUCA-VACCINEPEDIA.pdf
https://youtube.com/playlist?list=PLAJ55FxVlOrBLVBBA0NQSeMOn33vcQyJg
https://t.me/covidfactcheck
https://t.me/covidfactcheck
https://www.youtube.com/channel/UC1QkWNpgS_Y9v1IR5EL5wCg/playlists

