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(സാന്നിദ്ധ്യം. Dr. അദീല അബ്ദുള്ള ഐ എ എസ്)
വിഷയം. കേ ാവിഡ് 19 – വ്യാപനം തടയുന്നത്-നിര്കേ ശങ്ങളള് സംബന്ധിച്ച്
ഡിഎം 1. /2020, തീയ്യതി 10/03 /2020
കേ രളത്തില് കേ ാവിഡ്-19 (കെ ാകേ/ാണ വൈവ/സ്) ബാധ വിവിധ ജില്ല ളിലായി /ികേ7ാര്ട്ട്
കെ9യ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹ9ര്യകെത്ത കേനരിടാന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് കെപാതുവായ നിര്കേ ശങ്ങള്
കെപാതുജനങ്ങള് പാലികേക്കണ്ടതിനായി പു/ത്തി/ക്കിയിട്ടുണ്ട്. വയനാട് ജില്ല ര്ണാട , തമിഴ്നാട്
സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്നതും, ധാരാളം വികേനാദ സഞ്ചാരി ള് വരുന്ന
സ്ഥലവുമാണ്.എന്നിരുന്നാലും ജാഗ്രത ഉകെണ്ടങ്കില് ഇത്തരം കേരാഗാണുക്കളുകെട വ്യാപനം
തടയാവുന്നതാണ്.ഈ സാഹ9ര്യത്തില് കേ ാവിഡ്-19 വൈവ/സ് ബാധ പ രാതിരിക്കാന് താകെT
പ/യുന്ന നിര്കേ ശങ്ങള് പു/കെ7ടുവിക്കുന്നു.
സ്കൂളു ള് അടച്ച സാഹ9ര്യത്തില് ട്യൂഷന് ക്ലാസു ള്, കെ[ഷ്യല് ക്ലാസു ള്, അവധിക്കാല ക്ലാസു ള്
തുടങ്ങിയവകെയാന്നു നടക്കുന്നില്ലകെയന്ന് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യസ കെഡപ്യുട്ടി ഡയ/ ടര് ഉ/7്
വരുകേത്തണ്ടതാണ്.
എല്ലാതരം ഉത്സവങ്ങളും പള്ളികെ7രുന്നാളു ളും അതുകേപാലുള്ള മറ്റ് പരിപാടി ളും ഒTിവാക്കു യും
അവ 9ടങ്ങു ള് മാത്രമായി നടത്തു യും കെ9യ്യണം. ജനങ്ങകെള കൂട്ടകേത്താകെട പകെങ്കടു7ിക്കുന്ന
പരിപാടി ള് ഒTിവാക്കാന് ശ്രദ്ധികേക്കണ്ടതാണ്.ഇത്തരത്തില് കേപാലിസിന് മുമ്പാകെ ലഭിക്കുന്ന
അകേപക്ഷ ളില് ര്ശന നിയന്ത്രണകേത്താകെട ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അകേതാ/ിറ്റികെയ ണ്സല്ട്ട്
കെ9യ്ത് മാത്രകെമ അനുമതി നല്കാവു.
ജില്ലയില് നടക്കിന്ന വിവാഹങ്ങള് വളകെര ചുരുങ്ങിയ രീതിയില് ബന്ധുക്കകെള മാത്രം പകെങ്കടു7ിച്ച്
നടത്തണകെമന്നും ഇത്തരത്തില് വിവാഹം നടത്തുന്നതിന് മുന്പായി ളക്ടകേ/റ്റികെല 04936-204151
എന്ന കേwാണ് നമ്പ/ില് വിളിച്ച് അ/ിയികേക്കണ്ടതുമാണ്.
ജില്ലയികെല വീടു ളില് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളില് അര്ഹരായവര്ക്ക് ഭക്ഷണകെമത്തിക്കാന്
സംവിധാനമുണ്ടാക്കും. ജില്ലാ സിവില് സപ്വൈള ഓwിസര് ഇതിനായി ഒരു പ്രകേത്യ ടീമികെന
നികേയാഗികേക്കണ്ടതും ജില്ലാ കെമഡിക്കല് ഓwിസറുമായി ബന്ധകെ7ട്ട് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ഏകേ ാപിപികേക്കണ്ടതുമാണ്.
ജില്ലയികെല കെപാതുജനങ്ങള് ധാരളമായി വരുന്ന ളക്ടകേ/റ്റ്, താലുക്ക് ഓwിസു ള്, ആശുപത്രി ള്,
വികേല്ലജ് ഓwിസു ള്, മുനിസി7ല് ,പഞ്ചായത്ത് ാര്യലയങ്ങള്, കൃഷി വകു7് ഓwിസു ള്
എന്നിങ്ങകെനയുള്ള എല്ലാ ഓwീസു ളിലും കേരാഗബാധ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മുന് രുതലു ള് ഏര്
കെ7ടുത്തും. ഇതിനായി ജില്ലാ കെമഡിക്കല് ഓwിസറുകെട കേനതൃത്വത്തില് സാനിവൈറ്റസര്
ലഭ്യമാകേക്കുണ്ടതാണ്. അകേതാകെടാ7ം തകെന്ന അതത് വകുപ്പു ളുകെട അതര് ഐറ്റസ് wണ്ട്
ഉപകേയാഗിച്ച് വകുപ്പുകേമധാവി ള് ജില്ലാ കെമഡിക്കല് ഓwിസര് മുഖാന്തിരം സാനിവൈറ്റസര് ,
വാകേങ്ങണ്ടതും കെപാതുജനത്തികെ… ഉപകേയാഗത്തിനായി നകേല്കാണ്ടതുമാണ്.

വികേദശത്ത് നിന്നും വരുന്ന ആളു ള് PHC യികേലാ, അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയികേലാ ജില്ലാ ണ്കേ‰ാള്
റൂമികേലാ 04936 204151, വിവരം സ്വകേമധയാ അ/ിയികേക്കണ്ടതും, ആകേരാഗ്യവകു7ികെ… നിര്കേ ശങ്ങള്
ര്ശനമായി പാലികേക്കണ്ടതുമാണ്.
തകേ ശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകേടയും വാര്ഡ് കെമമ്പര്മാരുകേടയും ആശാ വര്ക്കര്മാരുകേടയും
സഹായകേത്താകെട കേ ാവിഡ് 19 കേരാഗ ബാധിത പ്രകേദശങ്ങളില് നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളവരുകേണ്ടാകെയന്ന്
കെണ്ടത്താന് നിരീക്ഷണസംവിധാനം ശക്തികെ7ടുകേത്തണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ
സാഹ9ര്യത്തില് അതത് നഗര സഭ, പഞ്ചായത്ത് കെസക്രട്ട/ിമാര് എന്നിവര് ആവശ്യമായ
നടപടി ള് സ്വീ രികേക്കണ്ടതാണ്.
സര്ക്കാരിന്കെ/യും ഔകേദ്യാഗി സംവിധാനങ്ങളുകെടയും നിര്കേദശങ്ങളല്ലാകെത വാര്ത്ത പരക്കുന്നത്
ശ്രദ്ധയില്കെ7ട്ടിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ാര്യങ്ങള് പ്ര9രി7ിക്കുന്നത് കെണ്ടത്തിയാല് ര്
ശന ശിക്ഷാനടപടി ള് സ്വീ രിക്കുന്നതാണ്.
വയനാട് ജില്ലയികെല വിവിധ വികേനാദ സഞ്ചാര കേ ന്ദ്രങ്ങളില് ദിനം പ്രതി ധാരാളം സന്ദര്ശ ര് വരുന്ന
സാഹ9ര്യത്തില് ഡി ടി പി സി ടിക്കറ്റ് കെ ൌണ്ടര് , സുരക്ഷ ജീവനക്കാര് എന്നിവരുകെട സുരക്ഷ
ഉ/പ്പുവരുകേത്തണ്ടതും അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളില് സമീപകെത്ത സി എച്ച് സി, പി എച്ച് സി , മറ്റ് ആശുപത്രി ള്
എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്ന് സഹായം കേതകേടണ്ടതുമാണ്.എന്നിരുന്നാലും, വികേനാദ സഞ്ചാരി ള് Tിവതും ജില്ല
സന്ദര്ശിക്കുന്നത് ഒTിവാക്കുന്നതാണ് ഉ9ിതം.
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