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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 158 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാവിഡ്  വ�ാപനെ� �റി�  ്സീേറാ സർൈവലൻസ്  പഠനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്,
�ീ പി സി വി�നാഥ് , 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ, 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 

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

(എ)

സം�ാന�് േകാവിഡ്  വ�ാപനെ� �റി�്
ശാ�ീയ പഠനം നട��തിനായി സീേറാ
സർൈവലൻസ്  പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(എ) ഉ�്. ഐ.സി.എം.ആർ -െ� േന�ത��ിൽ

എറണാ�ളം, ��ർ, പാല�ാട്  എ�ീ ��്
ജി�കളിൽ നാ� ഘ��ളിലാ�ം ആേരാഗ�
വ��ിെ� േന�ത��ിൽ െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മായി േചർ�് േകരള�ിെല പതിനാല്
ജി�കളിൽ ��് ഘ��ളിലാ�ം സീേറാ
സർൈവലൻസ്  പഠനം നട�ിയി��്. ആേരാഗ�
വ��ിെ� േന�ത��ിൽ നട�ിയ സീേറാ
സർൈവലൻസ്  പഠനം വിവിധ ജനവിഭാഗ�െള
ഉൾെ�ാ�ി� െകാ�് നട�െ��താണ്.

(ബി)

ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഇ�കാരം സീേറാ
സർൈവലൻസ്  പഠനം നട�ിയി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. ഐ.സി.എം.ആർ -െ� േന�ത��ിൽ

എറണാ�ളം, ��ർ, പാല�ാട്  എ�ീ ��്
ജി�കളിൽ നാ� ഘ��ളിലാ�ം ആേരാഗ�
വ��ിെ� േന�ത��ിൽ െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മായി േചർ�് േകരള�ിെല പതിനാല്
ജി�കളിൽ ��് ഘ��ളിലാ�ം സീേറാ
സർൈവലൻസ്  പഠനം നട�ിയി��്. ആേരാഗ�
വ��ിെ� േന�ത��ിൽ നട�ിയ സീേറാ
സർൈവലൻസ്  പഠനം വിവിധ ജനവിഭാഗ�െള
ഉൾെ�ാ�ി� െകാ�് നട�െ��താണ്.

(സി) ��ത പഠന�ിനായി ആെക എ� സാ�ി�കൾ
േശഖരിെ��ം സർേവ �കാരം ലഭി� �ധാന
കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഐ.സി.എം.ആർ- െ� ആദ�െ� സർേവ 2020
െമയ്  18 �തൽ 23 വെരയാണ് നട�ിയത്. ആെക
1193 േപ�േട സാ�ി�കൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ
നാല് േപർ�ാണ് േരാഗം കെ��ിയി��ത്

(0.33%). ഇ���െട േതാത് 0.73% ആയി��.
എറണാ�ളം ജി�യിൽ 396 േപെര
പരിേശാധി�േ�ാൾ ഒരാൾ�ം, ��ർ ജി�യിൽ
399 േപെര പരിേശാധി�േ�ാൾ ��് േപർ�മാണ്
േരാഗ ബാധ കെ��ിയത്. പാല�ാട്  ജി�യിൽ
898 േപെര പരിേശാധി�േ�ാൾ ആർ�ം തെ�
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േരാഗബാധ കെ��വാൻ സാധി�ി��ി�.
സീേറാ േപാസി�ിവി�ി യഥാ�മം 0.25% , 0.75% ,
0 എ�ി�െന ആയി��. ഐ.സി.എം.ആർ -െ�
ര�ാം ഘ� സർെവ 2020 ആഗ�് 24 �തൽ 26
വെരയാണ് നട�ിയി��ത്. ആെക 1281 േപ�െട
സാ�ി�കൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ 11 േപർ�ാണ്
േരാഗബാധ കെ��ിയത്(0.8%). ഇ���െട
േതാത് 6.6% ആയി��. എറണാ�ളം ജി�യിൽ
418 േപരിൽ നാല് േപർ�ം, ��ർ ജി�യിൽ 433
േപരിൽ അ�് േപർ�ം, പാല�ാട്  ജി�യിൽ 430
േപെര പരിേശാധി�േ�ാൾ ര�് േപർ�മാണ്
േരാഗബാധ കെ��ാനായത്. ഇത് യഥാ�മം
0.9%, 1.2%, 0.5% എ� േതാതിലാണ് സീേറാ
േപാസി�ിവി�ി കെ��ിയത്. ഐ.സി.എം.ആർ
-െ� ��ാം ഘ� സർെ� 2020 ഡിസംബർ 20
�തൽ 30 വെര ആയി��. ആെക 1246 േപെര
പരിേശാധി�േ�ാൾ 145 േപർ�് േരാഗബാധ
�ിരീകരി�. സീേറാ േപാസി�ിവി�ി 11.6% ആയി
ഉയർ�ി��. എ�ാൽ ഇ��യിെല സീേറാ
േപാസി�ിവി�ി 21% ആയി��. എറണാ�ളം
ജി�യിൽ 420 േപരിൽ 54 േപർ�ം, ��ർ
ജി�യിൽ 418 ൽ 36 േപർ�ം, പാല�ാട്  ജി�യിൽ
408 ൽ 55 േപർ�ം േരാഗബാധ
�ിരീകരി�ക��ായി. സീേറാ േപാസി�ിവി�ി
യഥാ�മം 12.86%. 8.61%, 13.48%
എ�ി�െനയായി��. ഐ.സി.എം.ആർ -െ�
��ാം ഘ� സർെ�യിൽ േകരള�ിെ� സീേറാ
�ിവലൻസ്  േദശീയ ശരാശരി�െട ഏകേദശം
പ�തിയായി��െവ�ത് േകരള സർ�ാർ �ട�ം
�തൽ നട�ി വ�� ശാ�ീയ�ം, ചി�യായ�മായ
േരാഗ�തിേരാധ നിയ�ണ �വർ�ന��െട

ഫലമായി��െവ�് ഐ.സി.എം.ആർ തെ�
�ചി�ി�ി��്. ഇ��യിൽ യഥാർ��ിൽ

േരാഗ��30 േപരിൽ ഒരാെള മാ�മാണ്
കെ��ാൻ സാധി�ി��െത�ം എ�ാൽ
േകരള�ിൽ േരാഗ�ളള 6 േപരിൽ ഒരാെള വീതം
കെ��വാൻ കഴി�ി�െ��ം

ഐ.സി.എം.ആർ വിലയി��ിയി��്.
േകരള�ിെ� �വർ�ന മികവിന് അ�ാരാ�
തല�ിൽ അംഗീകാരം ലഭി�ക��ായി.
ഐ.സി.എം.ആർ -െ� നാലാം ഘ� സീേറാ സർേ�
2021 �ൺ 14 �തൽ �ൈല 6 വെര ആയി��.
21 സം�ാന�ളിെല 70 ജി�കളിൽ നി�ം
36227 േപ�െട സാ�ി�കൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ
67.6% േപർ�് േരാഗബാധ
�ിരീകരി�ക��ായി. േകരള�ിെല ��്
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ജി�കളിൽ നി�ം ആെക 1308 േപ�െട
സാ�ി�കൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ 581 േപർ�്
േരാഗബാധ �ിരീകരി�ക��ായി. സീേറാ
േപാസി�ിവി�ി 44.4% മാ�മായി��. ഇത്
ഇ��യിെല മ�് സം�ാന�െള അേപ�ി�്
ഏ��ം �റവായി��െവ��ം �േ�യമാണ്.
േകരള�ിെ� അയൽ സം�ാന�ളായ തമിഴ്  
നാ�ിൽ സീേറാ േപാസി�ിവി�ി 69.2% �ം
കർ�ാടക�ിൽ 69.8
ശതമാന�മായി��െവ��ം േകരള�ിെ�

�വർ�ന മികവിെനയാണ് �ചി�ി��ത്.
ഐ.സി.എം.ആർ -െ� മാർ� നിർേ�ശ�ൾ
ഉൾെ�ാ�് േകരള�ിെല പതിനാല് ജി�കളി�ം
ആേരാഗ�വ��ിെ� േന�ത��ിൽ ��്
ഘ��ളിലായി സീേറാ സർൈവലൻസ്  പഠനം
�ർ�ിയാ�ക��ായി. ഒ�ാം ഘ� പഠനം 2020
േമയ്  മാസ�ിലാണ് നട�ിയത്. 14 ജി�കളിൽ
നി�ായി 9483 േപ�െട സാ�ി�കൾ
പരിേശാധി�തിൽ 13 േപർ�ാണ് േരാഗബാധ
�ിരീകരി�ത്. ആെക സീേറാ �ിവലൻസ്  0.13%
ആയി��. ഇതിൽ ആേരാഗ� �വർ�കരിൽ

0.5% ആയി��. ര�ാംഘ� സീേറാ സർേ� 2021
െഫ�വരി (െഫ�വരി 17 �തൽ 28 വെര)
മാസ�ിലാണ് നട�ിയത്. േകരള�ിൽ ഒ�ാം
ഘ��ിൽ (2020 വർഷ�ിൽ) നട�ിയ

േകാവിഡ്  �തിേരാധ നിയ�ണ �വർ�ന�ൾ

ശരിയായ ദിശയിലായി�േ�ാെയ�ം അവ ഉേ�ശ
ല��ം ൈകവരിേ�ാെയ�ം അറി�കയായി��
ഈ സർേ��െട ഉേ�ശം. ��ത പഠന�ിെ�

ഒ�ാമെ� ല��ം േകരള�ിെല 18 വയ�ം
അതിന് �കളി�ം �ായ�� ആ�കളിൽ എ�
ശതമാനം േപർ�് േരാഗബാധ��ായി
എ�റി�കയായി��. ര�ാമെ� ല��ം
േരാഗസാധ�ത �ടിയ ആേരാഗ� �വർ�കരി�ം

േപാലീസ്  �തലായ മ�് ��ണി േപാരാളികളിൽ
എ� ശതമാനം േപർ�് േരാഗാ�ബാധ��ായി
എ�താണ്. ��ാമെ� ല��ം താ��് / ജി� /
ജനറൽ ആ�പ�ികളിെല ലാ�കളിൽ
��ി�ി�� െറസിഡ�വൽസീറം സാ�ി�കളി�ം
ര� ബാ�കളിൽ ��ി�ി�� സാ�ി�കളി�ം
എ� ശതമാനം സാ�ി�കളിൽ സീേറാ
േപാസി�ിവി�ി ഉ�് എ�റി�കയായി��.
ആദ�െ� ല��ം ൈകവരി�വാനായി 14
ജി�കളിൽ നി�ം 12982 േപ�െട സാ�ി�കൾ
പരിേശാധി�തിൽ 1397 േപർ�് േരാഗബാധ
�ിരീകരി�ക��ായി. സീേറാ �ിവലൻസ്
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10.76% ആയി��. ആല�ഴ ജി�യിലാണ് ഏ��ം
��തൽ സീേറാ �ിവലൻസ്  റിേ�ാർ�് െച�ത്
(15.04%). ഏ��ം �റവ് ഇ��ി ജി�യിലായി��
(5.96%) ഇ��ി ജി�യിൽ ജനസാ�ത
�റവായതാണ് അടി�ാന കാരണമായി
കെ��ിയത്. �ായാടി�ാന�ിൽ

േനാ�കയാെണ�ിൽ 70 വയ�ിന് �കളിൽ
�ായ��വരിൽ സീേറാ േപാസി�ിവി�ി
�റവാെണ�് കാണാം. 41 �തൽ 60 വയ�്
വെര��വരിലാണ് ഏ��ം ��തൽ േപാസി�ിവി�ി
ക�ത്. �ീകളി�ം ��ഷൻമാരി�ം ഒേര രീതിയിൽ
തെ�യാണ് േരാഗബാധ �ിരീകരി�ി��ത്

(10.8% & 10.7%) ദാരി��േരഖ�്
താെഴ��വരിൽ േരാഗാ� ബാധ ��തലായി
കെ��ിയി��്(11.6%). എ.പി.എൽ
വിഭാഗ�ിന് 10.1% ആയി��.
�ാമ�േദശ�ളി��വർ�് താരതേമ�ന
േരാഗാ�ബാധ �റ��തായി
കെ��ക��ായി (9.5%). േകാർ�േറഷൻ
�േദശ�് 12.98% ഉം �ൻസി�ാലി�ിയിൽ 11.87%
ആണ് േപാസി�ിവി�ി. ര�ാമെ� ല��ം
ൈകവരി��തിനായി 1562ആേരാഗ�
�വർ�ക�െട സാ�ിൾ പരിേശാധി�തിൽ 164
േപർ�് േരാഗാ�ബാധ �ിരീകരി�ക��ായി

(10.5%). ഇത് സാധാരണ ആ�ക�െട സീേറാ
േപാസി�ിവി�ി നിര�ിന് സമാനമാണ്.
േപാലീ�കാരിൽ 790 േപെര പരിേശാധി�േ�ാൾ
121 േപർ േപാസി�ീവ് ആ�ക�ം (15.3%) തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന തല�ി��വെര

പരിേശാധി�േ�ാൾ 833 േപരിൽ 73 േപർ�്
േരാഗബാധ �ിരീകരി�ക��ായി (8.8%)
അ�െന േരാഗസാധ�ത �ടിയ
��ണിേപാരാളികളിൽ സീേറാ �ിവലൻസ്  12%
ശതമാനമാെണ�് കെ��ക��ായി.
��ാമെ� ല��ം ൈകവരി��തിനായി
ര�ബാ�ിൽ നി�� 1919 സാ�ി�കൾ
പരിേശാധി�േ�ാൾ 212 എ�ം േപാസി�ീവാെണ�്
കെ��ി (11%) താ��് ആ�പ�ി ലാ�കളിെല
2853 സാ�ി�കൾ പരിേശാധി�തിൽ 347എ�ം
േപാസി�ീവ് ആെണ�് കെ��ി (12.2%) ആെക
4772 സിറം സാ�ി�കൾ പരിേശാധി�തിൽ 559
എ�ം േപാസി�ീവ് ആെണ�്
കെ��ക��ായി. (സീേറാ �ിവലൻസ്  11.7%
ആയി��). ര�ാംഘ� സീേറാ സർേ� പഠനം
�ചി�ി��ത് േകരള�ിൽ യഥാർ�
േരാഗാ�ബാധ�� നാല് േപരിൽ ഒരാെള
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ലേബാറ�റി പരിേശാധനയി�െട കെ��ാൻ

സാധി�ി��് എ�താണ്. േദശീയ തല�ിൽ 30
േപരിൽ ഒരാെള മാ�മാണ് കെ���ത് എ�്
ഐ.സി.എം.ആർ പഠനം �ചി�ി��. ഇത്
േകരള�ിെല ലേബാറ�റി പരിേശാധനാ
സംവിധാന��െട�ം േരാഗനിരീ�ണ / നിയ�ണ
സംവിധാന��േട�ം മികവിെനയാണ്
�ചി�ി��ത്. ��ാം ഘ� സീേറാ സർേ� പഠനം
2021 െസപ്�ംബർ മാസ�ിൽ നട�ിയി��്.
�ധാനമാ�ം ആറ്  ല���ളാ��ത്. 1. 18 ഉം
അതിന് �കളിൽ �ായ�� എ�ാവരി�ം
േരാഗാ�ബാധ എ�േ�ാളമാെണ�് കെ��ക
2. ആ�പ�ികളിെല�� 18 �ം 49 �ം മേ��
�ായ�� ഗർഭിണികളിൽ േകാവിഡ്  19
േരാഗാ�ബാധ കെ��ക 3. 5 വയ�് �തൽ 17
വയ�് വെര�� ��ികളിൽ േകാവിഡ്  േരാഗബാധ
കെ��ക 4. ആദിവാസി േമഖലയിെല
�തിർ�വരിൽ (18 വയ�ിന് �കളിൽ) േകാവിഡ്
േരാഗബാധിതെര കെ��ക 5.
തീരേദശേമഖലയി�� �തിർ�യാ�കളിൽ എ�
ശതമാനം േപർ�് േരാഗബാധ�െ��റി�ക 6.
നഗര േചരി �േദശ�ളിൽ വസി��
�തിർ�വരിൽ എ� ശതമാനം േപർ�്
േരാഗബാധ�െ��റി�ക ഈ
പഠനേ�ാട�ബ�ി�  ്മ�് ��് ല���ൾ
�ടി��്. 1. പഠനവിേധയമാ�ിയവരിൽ േരാഗ
വ�ാപന�ിന് കാരണമായ ഘടക�ൾ
കെ��ക. 2. വാ�ിേനഷൻ എ��വരിെല

േരാഗസാധ�ത കെ��ക 3. േരാഗബാധിതരിൽ
എ�േപെര കെ��വാൻ സാധി�ി��് എ�ം
േരാഗബാധിതരിൽ എ� േപർ�് മരണം
സംഭവി�െവ�ം കെ��ക. IgG SARS CoV-2
S1 RBD ആ�ിേബാഡി (ആ�ി ൈ��്
ആ�ിേബാഡി), IgG SARS CoV-2
ന��ിേയാകാ�ിഡ്  ആ�ിേബാഡി (ആ�ി
ന��ിേയാകാ�ിഡ്  ആ�ിേബാഡി) എ�ിവ�െട
അടി�ാന�ിലാണ് സീേറാ�ിവലൻസ്
കണ�ാ��ത്. േകാവിഡ്  -19 ൈവറസ്  (SARS
CoV-2) അെ��ിൽ ലഭ�മായ ഏെത�ി�ം
േകാവിഡ്  �തിേരാധ ��ിവയ്�കൾ കാരണം
സ�ാഭാവിക അ�ബാധ��ാ�േ�ാൾ ഒ�
വ��ിയിൽ ആ�ി-ൈ��് ആ�ിേബാഡികൾ
ഉത്പാദി�ി�െ���. സ�ാഭാവിക
അ�ബാധ��ാ�േ�ാേഴാ േകാവിഷീൽഡ്
വാ�ിൻ ഒഴിെക�� േകാവിഡ്  �തിേരാധ
��ിവയ്�കൾ നൽ�േ�ാേഴാ ആ�ി-
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ന��ിേയാകാ�ിഡ്  ആ�ിേബാഡികൾ ഒ�
വ��ിയിൽ ഉത്പാദി�ി�െ���. േമൽ
പരാമർശി� 2 തരം ആ�ിേബാഡികളിൽ
ഏെത�ി�ം ഒ�ിെ� സാ�ി���ിെ�

അടി�ാന�ിൽ കണ�ാ�െ��� ഒ�
വ��ി�െട േപാസി�ിവി�ി�െട
അടി�ാന�ിലാണ് സീേറാ�ിവലൻസ്
നിർണയി��ത്. ഇത് ഇ��ൻ കൗൺസിൽ ഓഫ്
െമഡി�ൽ റിസർ�  ്(ഐസിഎംആർ) നട�ിയ

നാലാം ഘ� സർേ��് സമാനമാണ്. IgG SARS
CoV-2 S1 RBD ആ�ിേബാഡി�ായി 6
വിഭാഗ�ളി�മായി 13,198 സാ�ി�കൾ
വിശകലനം െച�. IgG SARS CoV-2
ന��ിേയാകാ�ിഡ്  ആ�ിേബാഡി�െട
സാ�ിധ��ിനായി 13,339 സാ�ി�കൾ
പരിേശാധി�ക�ം വിശകലനം െച�ക�ം െച�.
ര�് തര�ി�� പരിേശാധനാ ഫല��െട�ം
ലഭ�തെയ അടി�ാനമാ�ി സീേറാ�ിവലൻസ്
കണ�ാ��തിനായി 12865 എ�ം സാ�ി�കൾ
വിശകലനം െച�. ആ�ി-ൈ��് അെ��ിൽ
ആ�ി-ന��ിേയാകാ�ിഡ്  IgG ആ�ിേബാഡി�െട
േപാസി�ിവി�ി അ�സരി�� സീേറാ�ിവലൻസ്
അ�ബ�മായി േചർ��. 18 വയ�ി�ം അതി�
�കളി�ം �ായ�� വിഭാഗ�ിൽ

പരിേശാധി�ക�ം വിശകലനം െച�ക�ം െച�
4429 സാ�ി�കളിൽ 3659 എ�ം േപാസി�ീവ്
ആണ്. ഈ വിഭാഗ�ിെല സീേറാ�ിവലൻസ്
82.6%ആണ്. 18 വയ�ി�ം അതി� �കളി�ം
�ായ�� വിഭാഗ�ിൽ ആ�ിേബാഡി�െട അളവ്
ഉയർ�താെണ�് ഇത് �ചി�ി��. ഇത്
സ�ാഭാവിക അ�ബാധയി�െടേയാ േകാവിഡ്
�തിേരാധ ��ിവയ്�ി�െടേയാ സംഭവിേ��ാം.
േകരള�ിെല ഉയർ� േതാതി�� േകാവിഡ്
വാ�ിേനഷൻ കവേറജ്  കണ�ിെല��േ�ാൾ,
സം�ാന�് േകാവിഡ്  വാ�ിേനഷെ� ഗണ�മായ
സംഭാവന ഈ നിലയി�� ആ�ിേബാഡി
വ�ാപന�ിന് കാരണമാേയ�ാം. 18-49 വയസ്
�ായ�� ഗർഭിണിക�െട വിഭാഗ�ിൽ

വിശകലനം െച� 2274 സാ�ി�കളിൽ 1487
എ�ം േപാസി�ീവ് ആയി��. ഈ വിഭാഗ�ിെല

സീേറാ�ിവലൻസ്  65.4%ആണ്.
ഗർഭാവ�യി�� �ീകളിെല സീേറാ�ിവലൻസ്
താരതേമ�ന �റവാണ്. ഗർഭകാല�് �ീകൾ
സ�ീകരിേ��ാ�� ��തൽ സംര�ിത േകാവിഡ്
ഉചിതമായ െപ�മാ�ം, ഗർഭിണിക�െട േകാവിഡ്
�തിേരാധ ��ിവയ്�് ൈവ��ത്
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�തലായവയാണ് ഇതി�� കാരണ�ൾ. 5-17
വയസ്  �ായ�� ��ിക�െട വിഭാഗ�ിൽ

പരിേശാധി�ക�ം വിശകലനം െച�ക�ം െച�
1459 സാ�ി�കളിൽ 586 എ�ം േപാസി�ീവ്
ആണ്. ഈ വിഭാഗ�ിെല സീേറാ�ിവലൻസ്
40.2%ആണ്. ഇത് 18 വയ�ി�ം അതി� �കളി�ം
�ായ�� വിഭാഗേ��ാ�ം ഗർഭാവ�യി��

�ീക�െട വിഭാഗേ��ാ�ം വളെര �റവാണ്.
ഇ��യിൽ ��ികളിൽ േകാവിഡ്  വാ�ിൻ
ഉപേയാഗി��ത് അംഗീകരി�ി�ി�. �ടാെത ഈ
വിഭാഗ�ിൽ േകാവി�മായി ബ�െ��

ഘടക�ളിേല�� എ�്േപാഷർ �റവാണ്. ഇത്
��ികളിൽ �റ� സീേറാ�ിവലൻസിന്
കാരണമാ��. 18 വയ�ി�ം അതി� �കളി�ം
�ായ�� ആദിവാസി ജനസംഖ�ാ വിഭാഗ�ിൽ

പരിേശാധി�ക�ം വിശകലനം െച�ക�ം െച�
1521 സാ�ി�കളിൽ 1189 എ�ം േപാസി�ീവ്
ആയി��. ഈ വിഭാഗ�ിെല സീേറാ�ിവലൻസ്
78.2%ആണ്. ആദിവാസി ജനസംഖ��െട
സീേറാ�ിവലൻസ്  18 വയ�ി�ം അതി� �കളി�ം
�ായ��വ�െട സീേറാ�ിവലൻസിേന�ാൾ
അ�ം �റവാണ്. ആദിവാസി ജനത�് അവ�െട
ആവാസവ�വ�യിെല �ാമീണ സ�ഭാവ�ം
ജനസാ�ത�ം കണ�ിെല��േ�ാൾ ൈവറസ്
ബാധി�ാ�� സാധ�ത �റവാണ്. �തിേരാധ
��ിവയ്�ിന് ഈ വിഭാഗ�ിെല

സീേറാ�ിവലൻസ്  വർ�ി�ി�ാൻ കഴി�ം. 18
വയ�ി�ം അതി� �കളി�ം �ായ�� തീരേദശ
വിഭാഗ�ിൽ പരിേശാധി�ക�ം വിശകലനം
െച�ക�ം െച� 1476 സാ�ി�കളിൽ 1294
എ�ം േപാസി�ീവ് ആയി��. ഈ വിഭാഗ�ിെല

സീേറാ�ിവലൻസ്  87.7% ആണ്. 18 വയ�ി�ം
അതി� �കളി�ം �ായ��വ�െട വിഭാഗ�ിെല

സീേറാ�ിവലൻ�മായി താരതമ�െ���േ�ാൾ
തീരേദശ വിഭാഗ��െട സീേറാ�ിവലൻസ്
��തലാണ്. പകർ�വ�ാധി�െട സമയ�് ഈ
�േദശ�ളിൽ നി�് റിേ�ാർ�് െച�െ���
��തൽ ���ക�മാ�ം േക�ക�മാ�ം ഇത്
ബ�െ��ിരി��. 18 വയ�ി�ം അതി�
�കളി�ം �ായ�� നഗര േചരികളിൽ
താമസി��വരിൽ പരിേശാധി�ക�ം വിശകലനം
െച�ക�ം െച� 1706 സാ�ി�കളിൽ 1455
എ�ം േപാസി�ീവ് ആണ്. ഈ വിഭാഗ�ിെല

സീേറാ�ിവലൻസ്  85.3%ആണ്. ഈ
വിഭാഗ�ിെല സീേറാ�ിവലൻ�ം 18 വയ�ി�ം
അതി� �കളി�ം �ായ��വ�െട വിഭാഗ�ിെല
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സീേറാ�ിവലൻ�മായി താരതമ�െ���േ�ാൾ
��തലാണ്. ഇ�രം �േദശ�ളിെല ഉയർ�
ജനസാ�തയാണ് ഉയർ� തല�ി��

വ�ാപന�ിന് കാരണമാ��ത്. �ധാന
കെ���കൾ ര�ാം ഘ� സീേറാ �ിവലൻസ്
10.8 % ആയി��. ഇത് മ�് രാജ���മാ�ം
ഇ���മാ�ം ഇ��യിെല മ�് സം�ാന��മായി

താരതമ�ം െച�േ�ാൾ വളെര �റവാെണ�്
കാണാം. േകരള�ിെല 89 ശതമാനേ�ാളം

ആ�കെള േകാവിഡ്  മഹാമാരിയിൽ നി�ം ര�ി�്
നിർ�ാനായി എ�ത് വളെര �ധാനമാണ്.
എ�ാൽ ഇവർ�് ഭാവിയിൽ േരാഗസാധ�ത
��തലാെണ�ം ഇത് �ചി�ി��. 70 വയ�ിന്
�കളിൽ �ായ��വരിൽ േരാഗാ�ബാധ
�റവായി��െവ�ത് �ചി�ി��ത് റിേവ�്
ക�ാറൈ�ൻ ഫല�ദമായി��െവ�താണ്.
േരാഗസാധ�ത �ടിയ ആേരാഗ� �വർ�കരിൽ

േരാഗാ�ബാധ സ�ഹ�ിെല മ���േടതിന്
സമാനമായി��െവ�ത് �ചി�ി��ത്
ആേരാഗ� �ാപന�ളിെല അ�ബാധ
നിയ�ണ �വർ�ന��ം പരിശീലന
�വർ�ന��ം ഫല�ദമായി��െവ�താണ്.
��ണി േപാരാളികളായ േപാലീ�കാർ�ിടയിൽ
േരാഗബാധ ��തൽ റിേ�ാർ�് െച�തിനാൽ
അ�ര�ാർ ��തൽ ജാ�ത പാലിേ����്.
ലാ�കളിൽ നി�ം േശഖരി� സാ�ി�ക�െട
പരിേശാധനാഫലം �ചി�ി��ത് സ�ഹ�ിെല

േരാഗബാധ റിേ�ാർ�് െച�ി��തിന് സമാനമാണ്
എ�താണ്. േകരള�ിൽ യഥാർ�
േരാഗാ�ബാധ�� നാല് േപരിൽ ഒരാെള
പരിേശാധനയി�െട യഥാസമയം കെ��ി

ചികി�ി�ാൻ സാധി��െവ�ത്
മരണ�ൾെ�െട�� സ�ീർ�തകൾ �റ�വാൻ
സഹായകമാെണ�ാണ്. ഐസിഎംആർ

സീേറാസർൈവലൻസ്  പഠന�മായി
താരതമ�െ���േ�ാൾ എ�ാ ജി�കെള�ം
വ�ത�� വിഭാഗ�െള�ം ഉൾെ���ി സം�ാനം

നട�� സീേറാസർൈവലൻസ്  പഠന�ിന്

��തൽ ആഴ�ം വ�ാ�ി�ം ഉെ��് �കളി��
വിശദാംശ�ളിൽ നി�് വ��മാണ്.
�ിതിവിവര�ണ�കൾ വിശകലനം െച�്
അ�രെമാ� വിശദമായ പഠനം നട�ാൻ,
പഠന�ിനായി �പീകരി� മൾ�ി ഡിസി�ിനറി�ി
ക�ി�ി�് ��തൽ സമയം ആവശ�മാണ്. അവ�െട
റിേ�ാർ�ിെ� �െട അടി�ാന�ിൽ

സീേറാസർൈവലൻ�മായി ബ�െ�� വിശദമായ



9 of 10

റിേ�ാർ�് �സി�ീകരി�ം. �ൻ പഠന�ളിൽ
െച��േപാെല പഠന റിേ�ാർ�്
െപാ�സ�യ�ിൽ �സി�ീകരി�ം.

(ഡി) ��ത സർേവ�െട അടി�ാന�ിൽ

എെ��ി�ം നടപടികൾ സർ�ാർ
ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) േകരള�ിൽ ആേരാഗ� വ��് ര�ാമത് നട�ിയ

സർേ�യിൽ 11% ആ�കൾ�ാണ് േകാവിഡ്
േരാഗബാധ കെ��ിയി��ത്. അതിനാൽ
ജനസംഖ��െട 89% ആ�കെള�ം േകാവിഡ്
വരാെത സംര�ി� നിർ�വാനായി. ഇത് േകരള
സർ�ാർ �ട�ം �തൽ �ടർ�് വ��
ശാ�ീയ�ം ചി�യായ�മായ േരാഗ�തിേരാധ
മാർ��ൾ സ�ീകരി�ത് �ലമാണ്. �ടാെത
നിലവിെല സാഹചര�ം �ർണമായി ഉൾെ�ാ�്
േകാവിഡ്  മാനദ��ൾ പാലി��തിൽ
ജന�ൾ കാണി� ���ം സർ�ാരിെ�
നിർേ�ശ�േളാ�� ജന��െട സഹകരണ�ം
സഹായകരമായി. അ�െകാ� തെ� ഈ 89%
ആ�കൾ�ം േരാഗസാധ�ത നിലനിൽ��തായി
േബാധ�െ��തിെ� അടി�ാന�ിൽ

േരാഗനിയ�ണ �വർ�ന�ൾ ��തൽ
കാര��മമാ�ക��ായി. േരാഗബാധിതെര
എ��ം േനരെ� കെ��വാനായി സ�കാര�
ലാ�കൾ ഉൾെ�െട 3020-ഓളം ലാ�കൾ
സ�മാ�ക��ായി. ��ത ലാ�കളി�െട
ആർ.�ി.പി.സി.ആർ/ ആ�ിജൻ/ മ�് േമാളിക�ലാർ
പരിേശാധനകൾ ഉൾെ�െട നട�ിയി��.
ലേബാറ�റി െട�കൾ ശ�ിെ����തിെ�

ഭാഗമായി േകരള�ിൽ െട�ിംഗ് കാെ�യി�ക�ം
ആരംഭി�ക��ായി. ഒ� ദിവസം ര�ര
ല�േ�ാളം െട�കൾ ഇതിെ� ഭാഗമായി
നട�ക��ായി. �ടർ�് ദിവസ�ം 1.56
ല�േ�ാളം െട�കൾ നട�ിലാ�ക�ം
െച�ി��. േകാവിഡ്  േരാഗികെള
ചികി�ി��തിനായി േകാവിഡ്  ആ�പ�ിക�ം
സി.എഫ്.എൽ.�ി.സി, സി.എസ് .എൽ.�ി.സി,
ഡി.സി.സി �തലായവ�ം ��തൽ
�വർ�ന�മമാ�ക�ം അതിന് ആവശ�മായ
മാനവ േശഷി�ം മ�് സാധന സാമ�ിക�ം
സ�മാ�ക�ം െച�. ഐ.സി.�, െവ�ിേല�ർ,
ഓ�ിജൻ ലഭ�ത എ�ിവ ഉറ�ാ�ക�ം അ�വഴി
േകാവിഡ്  �ല�� സ�ീർ�തക�ം മരണ�ം
�റ�വാ�ം സാധി�. ��ികൾ�് വാ�ിൻ
നൽകിയി�ി�ാ�തിനാൽ ��ികളിൽ ��തൽ
േരാഗബാധ��ാകാം എ� റിേ�ാർ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ ��ികെള ചികി�ി�ാ��

സ�ീകരണ��ം നട�ിലാ�ക��ായി.
േരാഗവ�ാപനം തട��തിെ� ഭാഗമായി
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േരാഗി�മായി േനരി�് സ�ർ��ിൽ

ഏർെ��ി�� എ�ാവെര�ം ക�പിടി�്
േപാലീസിെ��ം വാർ�തല ആർ.ആർ.�ി
(റാ�ിഡ്  െറേ�ാൺസ്  ടീം) അംഗ��െട�ം
സഹായേ�ാ� �ടി ക�ാറൈ�ൻ ശ�മാ�ക�ം

േരാഗനിരീ�ണ�ം േരാഗല�ണ��വരിൽ
ലേബാറ�റി പരിേശാധന�ം
കാര��മമാ�ക��ായി. െട�് േപാസി�ിവി�ി
േറ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ കെ�യിൻെമ�്
േസാ�കൾ �ഖ�ാപി�ക�ം േരാഗ�തിേരാധ
നിയ�ണ �വർ�ന�ൾ ശ�മാ�ക�ം

െച�ക��ായി. �ടാെത േബാധവത്കരണ
�വർ�ന��െട ഭാഗമായി േ��് ദി െചയിൻ,
എസ് .എം.എസ് , Be the Warrior (ബി ദ വാരിയർ)
�തലായ ക�ാെ�യി�ക�ം േസാഷ�ൽ മീഡിയ
ഉൾെ�െട�� �ശ� �വ� മാധ�മ�ൾ വഴി
നട�ിലാ�ി വ��. 2021 ജ�വരി 16 �തൽ, 18
വയ�ിന് �കളിൽ �ായ�� എ�ാവർ�ം ഘ�ം
ഘ�മായി േകാവിഡ്  വാ�ിൻ നൽ��തി��
നടപടികൾ ആരംഭി�ക�ം �ട�ക�ം
െച���്. ഇ�കാരം േകാവിഡ്  19 മഹാമാരിെയ
�തിേരാധി�വാ�ം നിയ�ി�വാ���
ഊർ�ിത നടപടി ആേരാഗ� വ��് ഇതര
വ��ക�െട സഹായേ�ാെട �ർ�ാധികം
ശ�മായി തെ� �ടർ� വ���്. വാ�ിൻ
വിതരണം െച��തിൽ േകരളം േദശീയ
ശരാശരിെയ�ാൾ ��ിലാണ്. ഇനി�ം ഒ�ാം
േഡാസ്  വാ�ിൻ എ��ാൻ അവേശഷി��വർ�്
ആയത് എ��ം േവഗം നൽ��തി�ം ര�ാം
േഡാസ്  വാ�ിൻ എ��ാ��വർ�് കാലാവധി
�ർ�ിയാ�� �റ�് നൽ��തി���
കാര��മമായ �വർ�ന�ൾ സം�ാനം

നട�ി വ��. 18 � വയ�ി� താെഴ��
��ിക�െട വാ�ിേനഷൻ സംബ�ി�  ്േക�
നിർേ�ശം വ�� �റ�് ആയത് സം�ാന�്

നട�ിലാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




