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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 4 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നി� �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം,
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ 

Smt Veena George
(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് നി� െെവറസ്  വീ�ം
�ിരീകരി�തിെന �ടർ�് സ�ീകരി� ജാ�താ
നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
പ�തട� �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ

ഉറ�ാ��തിനായി സർ�ാർ സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�ം ഇതിനായി
ത�ാറാ�ിയ കർ�പ�തിയിൽ എെ��ാം
കാര��ളാണ് ഉൾെ���ിയി��െത�ം

വ��മാ�ാേമാ; ആയതിനായി �പീകരി�
സമിതിക�െട �വർ�ന�ം �മതലക�ം
സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(എ) േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിൽ നി�േരാഗം
�ിരീകരി�തിെന �ടർ�് ജി�ാ
ഭരണ�ട�ിെ��ം ജി�ാ ആേരാഗ� വ��ിെ��ം
േദശീയ ആേരാഗ� ദൗത��ിെ��ം കീഴിൽ
ഊർ�ിത �തിേരാധ �വർ�ന�ളാണ്

നട�ത്. 18 ക�ി�ികൾ �പീകരി�ക�ം ഓേരാ
ക�ി�ി�ം �േത�കം ത�ാറാ�ിയ
കർ�പ�തിക�െട അടി�ാന�ിലാണ്

�വർ�ന�ൾ നട�ിയത്. ബ�. ആേരാഗ�
മ�ി�െട�ം ബ�. െപാ�മരാമ�് �റിസം വ��്
മ�ി�െട�ം ബ�. വനം വ��് മ�ി�െട�ം
ബ�. �റ�ഖ വ��് മ�ി�െട�ം അഡീഷണൽ
ചീഫ് െസ��റി, �ിൻസി�ൽ െസ��റി,
ആേരാഗ�ം, ഡി എം ഇ, ഡി എ�  ്എസ് , എസ്  എം
ഡി, ജി�ാ കല�ർ, ഡി എം ഒ, ഡി പി എം
എ�ിവ�െട േന�ത��ിലാണ് �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി�ത്.   27.09.2021 വെര (നി� േരാഗം
റിേ�ാർ�് െച�് 21-ാം ദിവസം വെര) നട�ിയ

�ധാന �വർ�ന�ൾ �വെട േചർ��. ആെക
റിേ�ാർ�് െച� േകസ്  - 1 നി�ാ �ിരീകരി�്

ഔേദ�ാഗിക �ഖ�ാപനം വ�് മണി�റി��ിൽ
ആ�ൻ �ാൻ ത�ാറാ�ക�ം വിവിധ ക�ി�ികൾ
�പീകരി�ക�ം െച�. നി� റിേ�ാർ�് െച�
�േദശ�ിെ� �� കിേലാമീ�ർ ��ളവിൽ
05/09/2021 �തൽ നിയ�ണ�ൾ �ഖ�ാപി�. ��്
മാ�് �സി�ീകരി�. േകാൺടാ�് െ�യിസിംഗ്
നട�ി. 12 മണി�റി��ിൽ 24 x 7 കൺേ�ാൾ
�ം ആരംഭി� 12 മണി�റി��ിൽ െമഡി�ൽ
േകാേളജിൽ 80 ��കൾ ഐേസാേലഷനായി

ത�ാറാ�ി 36 മണി�റി��ിൽ നി�ാ
പരിേശാധന�ായി എൻ.ഐ.വി �ന�െട
സഹായേ�ാെട POC ലാബ് െമഡി�ൽ
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േകാേളജിൽ സ�ീകരി� 48 മണി�റി��ിൽ
ക��ണി�ി സർ�യലൻസ്  ആരംഭി�ക�ം
���ിയ ദിവസ�ി��ിൽ അ�്
പ�ായ�കളിൽ (കാരേ�രി, െകാടിയ�ർ,
മാ�ർ, ��ം, ചാ�മംഗലം) �ർ�ീകരി�ക�ം

െച�. േരാഗല�ണ��വരിൽ നി�ം സാ�ിൾ
കള�ൻ അതിേവഗം �ർ�ിയാ�ി. നാ�
ദിവസ�ി��ിൽ CDMS( Communicable
Disease Management System) േസാ�് െവയർ e-
െഹൽ�് �േഖന �വർ�ന സ�മാ�ി.
ഗവൺെമൻറ് , സ�കാര� ആ�പ�ികളി��
ആേരാഗ� �വർ�ന�ൾ�് നി�ാ �തിേരാധ
�വർ�ന�ൾ�� െ�യിനിംഗ് നൽകി. NCDC,
NIV �െന എ�ിവിട�ളിൽ  നി�� വിദ�ർ
നി�ാ ബാധിത �േദശ�ളിൽ സ�ർശനം നട�ി

ക�ാറൈ�നിൽ ഉ� വ��ികൾ�്  മാനസിക
പി�ണ നൽ�വാ�� സംവിധാനം ഏർെ���ി 
നിരീ�ണ�ി��വർ�് അവശ� സാധന��െട
ലഭ�ത�ം �ഡ്  കി�ം ഉറ� വ��ി. മ�ിമാ�െട
േന�ത��ിൽ എ�ാ ദിവസ�ം �വർ�ന

അവേലാകന�ം മീഡിയ �ീഫിം�ം നട�ി 21
ദിവസെ� നിരീ�ണ�ി� േശഷം
നിയ�ണ�ൾ പിൻവലി� 1. സ�ർ� പ�ിക
േമൽ േനാ�ം 240 േപ�െട സ�ർ� പ�ികയാണ്
ത�ാറാ�ിയത്. ��് മാ�് �സി�ീകരി�. േഹാ�്
േ�ാ�് കെ��ി ��വൻ േകാൺടാ�കെള�ം
ക�പിടി�. ഇതിൽ 92 േപർ ൈഹ റിസ്ക്
��ിൽെപ�വ�ം 56 േപർ മ� ജി�കളിൽ
നി��വ�ം ആയി��.  ഇവെര കൺേ�ാൾ
�മിൽ നി�ം, ഫീൽഡിൽ നി�ം എ�ാ ദിവസ�ം
ല�ണ�ൾ  േമാണി�ർ െച�. ഇതി� േവ�ി
പ�േപരട�ിയ േകാൾ െസൻറർ �പീകരി�. 2.
സർ�യലൻസ്  ടീമിെ� �വർ�ന�ൾ നി�
േരാഗം റിേ�ാർ�് െച� �േദശ�ളിൽ ��വൻ
വീ�കളി�ം  ആർ ആർ ടി, േവാള�ിയർമാർ,
��ംബ�ീ �വർ�കർ, പ�ായ�് െമ�ർമാർ
എ�ിവർ അട�� െമഡി�ൽ ടീം സർെ�
നട�ി. ഒ�ം േബാധവൽ�രണ േനാ�ീ�ം 
േപാ��ക�ം നൽകി. 16,732 വീ�കളിൽ സർെ�
നട�ി. 76,074 േപെര പരിേശാധി�. 93 േപർ�്
േനരിയ ല�ണ�ൾ കെ��ി. 50 േപരിൽ
നി�ം 4 െമാൈബൽ �ണി�കൾ വഴി സാ�ി�കൾ
പരിേശാധി�. ഇവ�െടെയ�ാം പരിേശാധനാഫലം
െനഗ�ീവ് ആണ്. 3. സാ�ിൾ പരിേശാധനക�ം
റിസൾ�ം സാ�ി�കൾ എൻ ഐ വി �െനയി�ം
�ടർ�് ��കാലാടി�ാന�ിൽ േകാഴിേ�ാട്  
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െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ സ�ീകരി� POC
ലാബി�മാണ് പരിേശാധന നട�ിയത്. 164
സാ�ി�കൾ പരിേശാധി�.  ഇതിൽ 31 എ�ം 
എൻ  ഐ വി �നയി�ം 133 എ�ം േകാഴിേ�ാട്
POC ലാബി�മാണ് പരിേശാധി�ത്.  4.
േരാഗിക�െട റഫറൽ / യാ� ല�ണ�ൾ
ഉ�വെര കൺേ�ാൾ �ം �േഖന designate
ambulance ൽ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ എ�ി�്

ആവശ�മായ പരിേശാധനക�ം ചികി��ം

ലഭ�മാ�ി. 5.  മ��ക�െട ലഭ�ത െക എം എസ്
സി എൽ ആവശ��ി� മ��കൾ (Ribavirin-(
KMSCL19208, MCH -9000),  Remdisivir
-10000, Favipiravir -6000) േ�ാ�് െച�. 6.
വിദ� സംഘ സ�ർശനം നി� റിേ�ാർ�്
െച� �േദശ�ളിൽ എൻ സി ഡി സി െസൻ�ൽ
ടീം, എൻ ഐ വി �ൈനയിൽ നി�� സംഘം
സ�ർശി� നിർേദശ�ൾ നൽകി.  NIV Pune -Bat
Survey Team 103 വ�ാ�ക�െട സാ�ി�കൾ
പരിേശാധന�് അയ�. ഡി�ി�് ആനിമൽ
ഹെ�ൻഡറി ഡി�ാർ�്െമൻ�ം ഇേതാെടാ�ം
സാ�ി�കൾ േഭാ�ാൽ ലാബിേല�് അയ�. 7.
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ േസാഷ�ൽ മീഡിയ
േപാ��ക�ം േമാഷൻ േപാ��ക�ം ത�ാറാ�ി
എൻ എ�  ്എം േഫ�ു�് േപജി�ം വിവിധ വാട്സ്
ആ�് ��കളി�ം അയ�. ആേരാഗ� മ�ി�െട
വീഡിേയാ ഓഡിേയാ സേ�ശ�ൾ ത�ാറാ�ി
എൻ എ�  ്എം േഫസ്  ��് േപജി�ം എഫ് എം
േറഡിേയാകളി�ം �േ�പണം നട�ി 44000
േനാ�ീ�ക�ം 22000 േപാ��ക�ം ത�ാറാ�ി
ജി�കളിെല ��വൻ ആേരാഗ��ാപന�ളി�ം

വിതരണം െച�. ജന�ൾ�് സംശയ
നിവാരണ�ൾ�ായി ആേരാഗ� വ��ിെല
േഡാ��ം �ഗസംര�ണ വ��ിെല േഡാ��ം
േചർ�് വീഡിേയാ േടാ�് േഷാ ത�ാറാ�ി
�ചരി�ി�. �േദശിക ചാന�കളിൽ സ്േ�ാൾ
ന�സ്  ന�ി. േകാവിഡ്  വാ�ിേനഷൻ െസ��കളിൽ
നി� േബാധവ�രണം നട�ി. എ�ാ ഐ ഇ സി
ക�ം എൻ എ�  ്എം േ�ാഗിൽ ഫയൽ െച� േ��്
ഓഫീസി� നൽകി. �� വ�ാജ
സേ�ശ�ൾെ�തിെര നടപടി എ��. 8.
ആ�പ�ി സ�ീകരണം 80 �റിക�ം 10 ഐ സി
� ക�ം  10 െവ�ി�ിേല��ക�ം  IMG യിൽ  24
�റിക�ം ത�ാറാ�ി.  50 �തിയ �ാഫ് ന�മാെര
എൻ എ�  ്എം വഴി നിയമി��തിന് അംഗീകാരം
നൽകി. 9. േകാൾ െസ�ർ അേനകം േകാ�കളാണ്
വ�ത്. ഇതിൽ സംശയ �രീകരണ�ം സ�യം
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റഫറൽ േക�ക�ം ഉ�ായി��. 10. ഡാ�ാ
അനാലിസിസ്  ദിവേസന ആേരാഗ� മ�ി�െട
േന�ത��ിൽ നി� റിേ�ാർ�് അവേലാകനം
നട�ി. സി ഡി എം എസ്  േസാ�് െവയർ ഡാ�ാ
അപ് േലാഡ്  െച�് അവേലാകനം നട�വാൻ
ഉപേയാഗി�. 11. മാനസികാേരാഗ�ം ജി�ാ
മാനസികാേരാഗ� പ�തി�െട ഭാഗമായി 568 േപർ
നി��മായി ബ�െ��് കൗൺസിലിംഗ് േസവനം
നൽകി.  �ടാെത െമഡി�ൽ േകാേളജ്
ൈസക�ാ�ിക് ടീം ചികി�യി��വർ�് മാനസിക
പി�ണ നൽകി. 12. പരിശീലന�ൾ 21 ബാ�്
പരിശീലന�ൾ വിവിധ കാ�ഗറി �ാ�കൾ�ായി
സംഘടി�ി�. 1384 േപർ പെ���. �ഗ
സംര�ണ വ��്, വനം വ��് എ�ിവ�െട
േന�ത��ിൽ വിവിധ �ഗ��െട�ം
ഫല��െട�ം സാ�ി�കൾ സമീപ �േദശ�
നി�ം പരിേശാധന�് അയ�. േഭാ�ാൽ
ഇൻ�ി���ിൽ നട�ിയ പരിേശാധനാഫല�ൾ
െനഗ�ീവായി ലഭി�. ജി�ാ കള��െട
േന�ത��ിൽ വിവിധ വ��കൾ ഏേകാപി�ി�്
ചി�യായ �വർ�നം നട�, േപാലീസ് , സിവിൽ
സൈ�സ് , തേ�ശ �ാപന�ൾ, ��ംബ�ീ
�വർ�കർ എ�ാവ�ം ആേരാഗ� വ��മായി
ൈകേകാർ�. 26/09/2021 ന് േകാൺടാ�്
ലി�ിൽ ഉ� ��വൻ ആ�കെള�ം ക�ാറൈ�നിൽ
നി�് റിലീസ്  െച�.  എ�ി�ം ആ േമഖലയിൽ 21
ദിവസം �ടി നിരീ�ണം �ട��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.

(ബി)

െെവറസിെ� ഉറവിടം കെ��ിയി�േ�ാ;
�തിേരാധ�ി�ം ചികി��മായി ഉപേയാഗി��
മ��ക�െട�ം സാമ�ിക�െട�ം ലഭ�ത ഉറ�്
വ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽ �േമാ?

(ബി) �െന NIV യിെല വിദ� സംഘം നി�ാ ൈവറസ്
�ിരീകരി� പ�ായ�ി� സമീപ �േദശ�ളിൽ
(െകാടിയ�ർ, താമരേ�രി) നി�ം േശഖരി� 50
വ�ാ�ക�െട പരിേശാധന ഫലം �റ� വ�.
ഇതിൽ െടേറാപസ്  വിഭാഗ�ിൽ െപ� വ�ാലി�ം
േറാസിെ�സ്  വിഭാഗ�ിൽ െപ� വ�ാ�കളി�ം
ൈവറസിെനതിരായ lgG ആ�ിേബാഡി�െട
സാ�ി��ം �ിരീകരി�ി��്. ഈ
പ�ാ�ല�ിൽ ��തൽ പഠന�ൾ ഇ�മായി
ബ�െ��് നടേ����്. വിവിധ
ഡി�ാർ�െമ�ക�മായി േയാജി�  ്��തൽ
പഠന��മായി �േ�ാ�് േപാേവ���്.
�തിേരാധ�ി�ം ചികി��മായി ഉപേയാഗി��
മ��ക�െട�ം സാമ�ിക�െട�ം ലഭ�ത ഉറ�്
വ��ിയി��്. വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി

േചർ��.
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