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ആര ോഗ്യ കുടുുംബ രേമ മന്ത്രോലയത്തിൽ നിന്നുള്ള വോർത്തോക്കുറിപ്പ് ( 
14.03.2020) 

മോർച്ച് 14, 2020 

 

സർക്കോർ യോന്ത്ര നിയന്ത്രണങ്ങൾ, വിമോനത്തോവളങ്ങളിലുും രുറമുഖങ്ങളിലുും യോന്ത്രക്കോര  സ്ന്ത്കീൻ രെയ്യുന്നത്,  

വിസകൾ രോത്കോലികമോയി രടഞ്ഞു വയ്ക്ക്കുന്നത് കൂടോരര രസല്ഫ് കവോറന്ററൻ ര ോലുള്ള സമയ ബന്ധിരവുും 

സന്ത്കിയവുമോയ ധോ ോളും നട ടികൾ രകോവിഡ് -19 ന്രറ ന്ത് രിര ോധത്തിനുും  രടഞ്ഞു നിർത്തുന്നരിനുും കൂടോരര 

റകകോ യും രെയ്യുന്നരിനുമോയി സവീക ിച്ചി ുന്നു. 

അധിക കവോറന്ററൻ സൗക യങ്ങൾ കരെത്തുന്നത്, ഐരസോരലഷൻ വോർഡുകൾ  ൂ രപ്പടുത്തുന്നത്, ആര ോഗ്യ 

ന്ത് വർത്തകർ & രഡോക്ടർമോർ എന്നിവർക്ക്   ിശീലനും നൽകുന്നത്, മരിയോയ ഉ ക ണങ്ങൾ, PPEകൾ , 

മ ുന്നുകൾ, മോസ്കുകൾ മുരലോയവ ഉറപ്പോക്കുന്നത് എന്നിങ്ങരനയുള്ള നട ടികൾ എലലോ സുംസ്ഥോനങ്ങളിലുും 

രകന്ത്ര ഭ ണ ന്ത് രേശങ്ങളിലുും ശക്തിരപ്പടുത്തുകയുെോയിട്ടുെ്. 

വിവിധ സുംസ്ഥോനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള െീ് രസന്ത്കട്ടറിമോ ുമോയി സവീക ിച്ചിട്ടുള്ള ന്ത് വർത്തനങ്ങളുും 

രയ്യോരറടുപ്പുകളുും കോബിനറ്റ് രസന്ത്കട്ടറി ഇന്ന് വിഡിരയോ രകോൺഫറൻസിലൂരട വിലയി ുത്തുകയുെോയി.   

മരിയോയ എണ്ണും ഐരസോരലഷൻ വോർഡുകൾ, കവോറന്ററൻ സൗക യങ്ങൾ വി ുലീക ിക്കുന്നരിനുള്ള 

ആവശയകര, രി ിച്ചറിഞ്ഞ  ോജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുും വ ുന്ന ആളുകൾ ശ ിയോയ മോർഗ്നിർരേശങ്ങൾക്കനുസ ിച്ച് 

കവോറന്ററൻ സവീക ിക്കുന്നത് ഉറപ്പു വ ുത്തുന്നത് രുടങ്ങിയ ന്ത് രിര ോധ-നിയന്ത്രണ നട ടികൾ 

ശക്തിരപ്പടുത്തണും എന്നരേഹും ആവർത്തിച്ചു  റഞ്ഞു കൂടോരര ര ോരുജ്നങ്ങരള രകോവിഡ് -19 സുംബന്ധിച്ച്  

രബോധവൽക്ക ിക്കുന്നരിനുള്ള ഘട്ടങ്ങളുും അരേഹും വിലയി ുത്തി. 

ലഭയരകുറവുകൾ , ക ിഞ്ചര എന്നിവ   ിരശോധിക്കുന്നരിന്, ആവശയ വസ്രു നിയമും അനുസ ിച്ച് 2020 ജ്ൂൺ 30 

ന് ഇരയൻ സർക്കോർ മോസ്കുകളുും സോനിററ്റസറുകളുും അവശയ വസ്രുക്കളോയി ന്ത് ഖയോ ിച്ചി ുന്നു. അവശയ 

വസ്രു നിയമത്തിനു കീഴിൽ സുംസ്ഥോങ്ങൾക്ക് ഇരിന്രറ ഉത് ോേനേമര വർദ്ധിപ്പിക്കോൻ നിർമോരോക്കരളോട് 

ആവശയരപ്പടോും, ഇത് വഴി വിര ണ ശ ുംഖല സുഗ്മമോക്കോവുന്നരോണ്. 

 കർച്ചവയോധി നിയമും 1897 ന്ത് കോ മുള്ള  കർച്ച വയോധി റകകോ യും രെയ്യുന്നരിനുള്ള നിയമന്ത് കോ മുള്ള 

സൗക യങ്ങളുും െില സുംസ്ഥോനങ്ങൾ ഉ രയോഗ്രപ്പടുത്തിയിട്ടുെ്. ഈ നിയമത്തിനു കീഴിൽ സുംസ്ഥോനങ്ങൾക്ക് 

നട ടികൾ സവീക ിക്കുന്നരിനോയി ഏരരോ ു വയക്തിരയയുും സവീക ിക്കുകരയോ ആവശയരപ്പടുകരയോ 

രന്ത് ോത്സോഹിപ്പിക്കുകരയോ രെയ്യോവുന്നരോണ് കൂടോരര ര ോരുജ്നങ്ങൾ സവീക ിക്കുന്നരിനുള്ള രോൽക്കോലിക 

നിയന്ത്രണങ്ങൾ ര ോരു അറിയിപ്പോയി നൽകുകയുും രെയ്യോവുന്നരോണ്. 



േു ര നിവോ ണ നിയമ ന്ത് കോ ും, സുംസ്ഥോനങ്ങൾക്കുും രകന്ത്രഭ ണ ന്ത് രേശങ്ങൾക്കുും സുംസ്ഥോന 

സർക്കോ ിന്രറയുും NHM ന്രറയുും ഫെുകൾക്ക്  ുറരമ  സുംസ്ഥോന േു ര ന്ത് രിക ണ ഫെിൽ നിന്നുും  ണും 

സവീക ിക്കോവുന്നരോണ്. ഇത് സുംബന്ധിച്ചുള്ള വിശേമോയ നിർരേശങ്ങൾ സുംസ്ഥോനങ്ങൾ/ രകന്ത്ര ഭ ണ 

ന്ത് രേശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക്കോയി ആഭയന്ത്ര മന്ത്രോലയും ന്ത് ഖയോ ിച്ചിട്ടുെ്. 

ഇരിനു  ുറരമ , രകോവിഡ്-19   ിരശോധിക്കുന്നരിന്  സൗക യമുള്ള ലോബുകളുരട ആരക എണ്ണും 52 ആയി 

വി ുലീക ിച്ചി ിക്കുന്നു 

ഇരരോരടോപ്പും രരന്ന, 30 വിമോനത്തോവളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 11.406 വിമോനങ്ങളിലോയുള്ള 12,29,363 യോന്ത്രക്കോര  

  ിരശോധിച്ചി ുന്നു.കൂടോരര, നിർരേശങ്ങൾ അനുസ ിച്ച്  ോജ്യരത്തക്ക് വ ുന്ന എലലോ യോന്ത്രക്കോ ുും കവോറന്ററൻ 

നിർബന്ധമോയി  ോലിക്കുന്നരുും നടപ്പിലോക്കിയിട്ടുെ്. 

ഇന്ന് വര   ോജ്യത്ത് 84 സ്ഥി ീക ിച്ച രകോവിഡ് -19 രകസുകളോണ് ഉള്ളത്, ഇവയിൽ 10 ര ർ അസുഖും രഭേമോയി 

ഡിസ്െോർജ് രെയ്ക്രരോണ്. ഇത്ത ും രകസുകളുരട സമ്പർക്കങ്ങൾ അരനവഷിച്ചരിൽ നിന്നുും 4000 ര ര  

രി ിച്ചറിയുകയുും ജ്ോന്ത്ഗ്ര നി ീേണത്തിൽ ഉൾരപ്പടുത്തുകയുും രെയ്ക്രിട്ടുെ്.  ഇത്ത ും രകസുകളുരട മറ്റു 

സമ്പർക്കങ്ങൾ കരെത്തുന്നരിനോയുള്ള   ിന്ത്ശമങ്ങൾ രുടർന്ന് രകോെി ിക്കുന്നു. 

സർക്കോർ  ുറത്തിറക്കിയ യോന്ത്ര നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അരയോവശയമലലോരുള്ള വിരേശ യോന്ത്രകൾ ഇരയ  ൗ ന്മോർ 

ഒഴിവോരക്കെരോണ് എന്നുും ഉയർന്ന നി ക്കിൽ രകസുകളുും മ ണങ്ങളുും റിരപ്പോർട്ട് രെയ്യുന്ന  ോജ്യങ്ങളിരലക്ക് 

ര ോകോരി ിക്കണും എന്നുും ആവർത്തിച്ചു  റയുന്നുെ്. ഇരയയിരലക്ക് വ ുന്ന എലലോ അരോ ോന്ത്ര യോന്ത്രിക ുും 

രങ്ങളുരട ആര ോഗ്യും സവയും ന്ത്ശദ്ധിക്കുകയുും സർക്കോർ നിർരേശിച്ചരനുസ ിച്ചുള്ള രെരയ്യെവയുും 

രെയ്യ ുരോത്തവയുും  ോലിക്കുകയുും രവണും. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and may be referred 

to as the official press release. 

 


