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േബാധവ#കരണ അറിയി
ക& ജില(യിെല ആരാധനാലയ)ളി+ ,പദർശി ി1ും. ജില(യിെല
വിവിധ ആരാധനാലയ)ള െട ,പതിനിധികള മായി കള6ടേറ7ിൽ ജില(ാ കള6ട8 എം
അ:ജനയുെട േനതൃത<
ിൽ നട= ചർ യിലാ> തീരുമാനം. ആേരാഗ! വകു ി@െറ
നിർേAശ)& കൃത!മായി പാലി1ണെമ=് േയാഗ
ി+ ജില( കള6ട8 അറിയി
. െകാേറാണ
സംബBി ് ആേരാഗ! വകു ിൽ നി=ും ജില( ഭരണകൂട
ി+ നി=ും നൽകു=
േബാധവ#1രണ വീഡിേയാകള ം, അറിയി

കള ം വിവിധ ആരാധനാലയ)ളിൽ

,പദർശി ി1ും. ഇതുസംബBി
അനൗൺ െമൻ◌ുകള ം ആരാധനാലയ)ളി+ നട
ും. ചുമ,
പനി തുട)ിയ േരാഗ ലKണ)ള Lവർ പരമാവധി ആരാധനാലയ)ളി+ വരാെത
,ശMി1ാനും നിർേAശം നൽകി. ജന)ൾ െപാതുവായി ഉപേയാഗി1ു= ൈപ ്, ശുചിമുറി
എ=ിവ ,പേത!കം Pീ ിംQ പൗഡർ ലായനി ഉപേയാഗി ് ശുചിയാ1ണം. ഒരു ലി7ർ
െവL
ിൽ മൂ=ു ടീ പൂ> (15 ,ഗാം) Uളീ ിംQ പൗഡ8 കല1ിവ ് അ+പ സമയ
േശഷം െതളിെവLമായി ലഭി1ു= Uളീ ിW പൗഡ8 ലായനിയാ> ശുചിയാ1ാ@
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അറിയി
കള ം നിർേAശ)ള ം ഉ ഭാഷിണിക& വഴി നൽകും. ദുരZ നിവാരണ വിഭാഗം
െഡപ!ൂ[ി കള6ടർ ആശാ സി. എ,ബഹാം, െഡപ!ൂ[ി ഡി.എം.ഒ. േഡാ. അനു വർ\ീ
ൈസറു ഫിലി
പെYടു
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്, വിവിധ ആരാധനാലയ)ള െട ,പതിനിധികൾ, ഉേദ!ാഗ
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ിൽ ജില(
കള6ടർ എം. അ:ജന ജില(യിെല വിവിധ ദീർഘദൂര ബ
ഓ േറേ7`
അേസാസിേയഷ@
,പതിനിധികള മായി ചർ
നട
ി. ആേരാഗ! വകു ി@െറ നിർേAശ)& കൃത!മായി
പാലി1ണെമ=് േയാഗ
ിൽ ജില( കള6ട8 നിർേAശി
. െകാേറാണ ൈവറ
സംബBി ്
ആേരാഗ! വകു ിൽ നി=ും ജില( ഭരണകൂട
ി+ നി=ും നൽകു= േബാധവ#1രണ
വീഡിേയാകള ം, അറിയി
കള ം ബസിൽ ,പദർശി ി1ണെമ=് നിർേAശം നൽകി. ചുമ, പനി
തുട)ിയ േരാഗ ലKണ)ള Lവ8 പരമാവധി യാ,ത ഒഴിവാ1ണം.
ബസുകൾ കൃത!മായ ഇടേവളകളി+ വൃ
ിയാ1ി സാനിൈ7
െചaണെമ=ും നിർേAശം
നൽകി. ദുരZ നിവാരണ വിഭാഗം െഡപ!ൂ[ി കള6ടർ ആശാ സി. എ,ബഹാം, െഡപ!ൂ[ി
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െകാേറാണ േബാധവ#കരണ-,പതിേരാധ ,പവർ
ന)ള െട ഭാഗമായി ജില(യിെല എല(ാ ആശ
വർ1ർമാർ1ും കൃത!മായ നിർേദശ)& ന+കി. ആശവർ1ർമാെര ഉൾെ ടു
ി
േരാഗബാധിതെരയും വിേദശ
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. ആേരാഗ!വകു ി@െറ കീഴിലുL
നിരീKണ-േബാധവ#കരണ,ശമ)ൾ1ു പുറെക എഡിആർഎഫിെന ഉൾെ ടു
ിയുL
േബാധവ#കരണ സംവിധാന
ിനും ജില(ാ ഭരണകൂടം തുട1മി[ . ഇതി@െറ ഭാഗമായി ആല ി
ഡിസാdർ റിലീe േഫാ`സിെല 150 േപർ1് പരിശീലനം ന+കി. പരിശീലനം ലഭി
വഴി െപാതുജന)ൾ1ിടയിെല േബാധവ#കരണം കൂടുത+ ശcമാ1ും.
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ഇൻേഡാ ടിബ7@ േബാർഡ8 േഫാ`സുമായും (ഐടിബിഎe) ജില(ാ കള6ടർ ചർ
നട
ി.
െകാേറാണ ,പതിേരാധ ,പവർ
ന)ളി+ ഐടിബിഎഫിെന1ുടി ഉൾെ ടു
ാനുL സാധ!ത
ജില(ാ ഭരണകൂടം പരിേശാധി1ും.

ജില-യിൽ ഐെസാേലഷനി
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ജില(യിൽ 81 േപ8 ഐെസാേലഷനി+ ഉെ

=് ജില(ാ െമഡി1+ ഓഫീസ8 അറിയി
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32 േപ8 പുതുതായി നിരീKണ
ിലുൾെ ടു
ിയവരാ>. െമഡി1ൽ േകാേളജിലും ജനറ+
ആശുപ,തിയിലും കായംകുളം താലൂ1് ആശുപ,തിയിലുമായി നിരീKണ
ിലുL ഒg# േപരും
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ിയവ8 വീടുകളി+ 14 ദിവസം ഐെസാേലഷനി+

നിർബBമായും കഴിേയ
താ>. ഇവർ1് പനി, ചുമ, ശ<ാസേകാശ സംബBമായ അസ<
എ=ിവ അനുഭവെ [ാൽ താെഴ റയു= നgറി+ ബBെ േട
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നിർേAശ)& കർശനമായി പാലിേ1
താ>.
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ജില(ാ മാനസികാേരാഗ! പരിപാടിയുെട േനതൃത<
ിൽ ഐെസാേലഷനി+ കഴിയു= 19
േപർ1് െടലികൗൺസിലിംQ നൽകിെയ=ും ജില(ാ െമഡി1+ ഓഫീസ8 അറിയി
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dാൻഡുകളിലും േബാധവൽ1രണ േബാർഡുക&

ല)ളിലായി 12 േബാധവൽ1രണ iാj ക& നട
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കരുെട നിർേAശ)& എല(ാവരും കർശനമായി പാലി1ണം. അനാവശ!യാ,തകള ം,

ആശുപ,തി സkർശന)ള ം, തിരേ1റിയ
െമഡി1ൽ ഓഫീസ8 പറlു.
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