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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 325 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സിേറാ സർൈവലൻസ്  പഠനം

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ,
�ീ പി സി വി�നാഥ് , 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  , 

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 

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

(എ)

േകാവിഡ്  വ�ാപനെ��റി�  ്സം�ാന

സർ�ാർ നട�ിയ സിേറാ സർൈവലൻസ്

ശാ�ീയ പഠന�ിെല കെ��ൽ

ഐ.സി.എം.ആർ. നട�ിയ പഠന�ിൽ നി�ം

വ�ത�സ് തമാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന സർ�ാർ നട�ിയ സീേറാ

സർേ�ലൻസ്  ശാ�ീയ പഠന�ിെല

കെ���കൾ ഐ.സി.എം.ആർ നട�ിയ

പഠന�ളിൽ നി�ം വ�ത��മ� എ�് ഇ�

സംബ�ി� റിേ�ാർ�കളിൽ നി�ം

മന�ിലാ�ാ��താണ്. േകരള�ിൽ

ഐ.സി.എം.ആർ നട�ിയ പഠന റിേ�ാർ�്

�കാരം സീേറാ േപാസി�ിവി�ി നിര�് 2020 േമയ്

മാസം - 0.33%, ആഗ�ിൽ 0.88%, ഡിസംബറിൽ

11.6%, 2021 േമയ്  മാസം - 44.4% എ�ി�െന

ആയി��. അതിെ� �ടർ�െയ�വ�ം 2021
ആഗ�്-െസപ്�ംബർ മാസ�ളിൽ സം�ാന

സർ�ാർ നട�ിയ പഠനറിേ�ാർ�് �കാരം സീേറാ

േപാസി�ിവി�ി 82.61% ആയി ഉയർ�ി��.
സമയം/കാലം കട� േപാ��ത�സരി�ം

ജനജീവിതൈശലിയ�സരി�ം വാ�ിേനഷൻ

�േരാഗതിയ�സരി�ം �തീ�ി�തിന�സരി�്

സീേറാ േപാസി�ിവി�ിയിൽ ഉ�ായ വർ�നവ്

ഐ.സി.എം.ആർ പഠനഫല�േളാട്  േയാജി�്

േപാ��തായി�ാണ് വ��മാ��ത്.
സം�ാന�് നട�ിയ ഊർ�ിതമായ�ം

കാര��മമായ�ം മാ�കാപര�മായ േകാവിഡ്

�തിേരാധ നിയ�ണ �വർ�ന��െട

�തിഫലനം �ടിയാണിത്. ജനസംഖ�യിൽ വലിയ

ഒ� ശതമാനം േകാവിഡിെനതിെര ഒ� പരിധി വെര

�തിേരാധ േശഷി േനടിയിരി�� എ�് ഇത്

�ചി�ി��. എ�ാൽ സ�ഹ�ിെല 17% ഓളം

ആ�കൾ�് േകാവിഡ്  19 പിടിെപടാ��

സാധ�ത��് എ�് �ടി ഈ പഠനം വ��മാ��.
വിവിധ ജനവിഭാഗ�ളിൽ നട�ിയ പരിേശാധനാ

വിവരം അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ��.
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(ബി) ��ത പഠന�ിനായി വാ�ിൻ സ�ീകരി�വ�െട

എ� സാ�ി�കൾ േശഖരിെ��ം സർേവയിൽ

ഇ�സംബ�ി� �ധാന കെ���കൾ

എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ ജനവിഭാഗ�ളിൽ ര� േഡാസ്  വാ�ി�ം

സ�ീകരി�വരിൽ സീേറാ �ിവലൻസ്  ഏ��ം

��തൽ ക�ത് തീരേദശവാസികളിലാണ് (93.3%).
�ടർ�് നഗരേചരി നിവാസികൾ (91.2%), 18
വയ�ി� �കളി�� െപാ�സ�ഹം (89.92%),
ഗർഭിണികൾ (86.4%) എ�ിവരി�ം ഏ��ം �റവ്

പ�ികവർ� േമഖലയിെല ജനവിഭാഗ�ളി�മാണ്

(85.5%). വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 2 ആയി

േചർ��. ഉയർ� സീേറാ �ിവലൻസ്  ഉ�ായത്

സ�ാഭാവികമായ േരാഗാ�ബാധെകാേ�ാ,
േകാവിഡ്  വാ�ിേനഷൻ െകാേ�ാ, ര�

കാരണ��ം �ടിേ�ർ�ിേ�ാ ആെണ�് ക���.
സം�ാനെ� �തഗതിയിൽ ഉയർ�

വാ�ിേനഷൻ കവേറജ്  കണ�ിെല��ാൽ സീേറാ

�ിവലൻസ്  വർ�ി�ാൻ �ധാനകാരണം

വാ�ിേനഷൻ തെ�യാെണ�് അ�മാനി�ാം.

(സി)

വാ�ിൻ സ�ീകരി�ാ�വ�െട എ� സാ�ി�കൾ

േശഖരിെ��ം �ധാന കെ���കൾ

എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) േകാവിഡ്  വാ�ിേനഷൻ ഒ� േഡാ�േപാ�ം

എ��ാ� വിവിധ ജനസ�ഹ�ളിൽ അതായത്

18 വയ�ിന് േമൽ �ായ�� െപാ�സ�ഹം,
ഗർഭിണികൾ, പ�ികവർ� േമഖല,
തീരേദശവാസികൾ, നഗരേചരി�ാർ എ�ിവ�െട

സീേറാേപാസി�ിവി�ി നിര�കൾ അ�ബ�ം 3
ആയി േചർ��. തീരേദശ വാസികളിലാണ്

ഏ��ം ഉയർ� സീേറാേപാസി�ിവി�ി

കെ��ിയത് (76%). നഗരേചരി നിവാസികൾ

(72.4%), 18 വയ�ിന് �കളി��

െപാ�സ�ഹ�ിെല ജന�ൾ (70%), പ�ികവർ�

വിഭാഗം (67%) എ� �മ�ിൽ ഏ��ം �റവ്

സീേറാ േപാസി�ിവി�ി ഗർഭിണികളിലാണ് (49.8%)
എ�ാണ് കെ��ിയി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ






