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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 195 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െകാവിഡ്  േരാഗിക�െട വർ�നവ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ)

ഇ��യിെല മ�് സം�ാന�െള അേപ�ി�്

േകാവിഡ്  േരാഗിക�െട എ��ി�ം, �ി.പി.ആർ.-
�ം, ചികി�യി�� േരാഗിക�െട എ��ി�ം

േകരളം വളെര ��ിലാണ് എ� കാര�ം

��യിൽെ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇവിെട

േകാവിഡ്  േരാഗിക�െട എ�ം

വർ�ി�വാ��ായ കാരണം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എ) ഇ��െയാ�ാെക ര�ാം തരംഗം ആരംഭി�ത് മാർ�്

മാസേ�ാ� �ടിയാെണ�ി�ം േകരള�ിെല

േക�കൾ വർ�ി� �ട�ിയത് ഏ�ിൽ ആദ�

വാരേ�ാെടയാണ്. മ�് സം�ാന��മായി

താരതമ�ം െച�േ�ാൾ േകരള�ിൽ നിലവിെല

േക�കൾ ��തലാെണ�ി�ം ഇത് ഒ� ഘ��ി�ം

േകരള�ിെല ആേരാഗ� സംവിധാനെ�

സ�ർ��ിലാ�� തര�ിേല�്

എ�ിയി��ി�. ഏ�ിൽ മാസ�ിൽ േക�കൾ

വർ�ി� �ട�ി െമയ് , �ൺ മാസ�ളിൽ

അതിെ� പാരമ��ിെല�ക�ം പി�ീട്  �റ�

�ട�ക�ം െച�. ഇേതാെടാ�ം ഐസിഎംആർ

െ� സീേറാ സർ�യലൻസ്  പഠന�ിൽ

േകരള�ിെല േരാഗവ�ാപനം 44% േപരിൽ

മാ�മാെണ�ം അതിനാൽ തെ� �േമഹ�ം

ര�ാദിസ�ർ ��ം ഏ��മധികം ഉ� േകരള�ിൽ

ഇനി�ം ��തലാ�കൾ�് േരാഗം വരാ��

സാധ�ത ഉ�് എ�മാണ് കെ��ിയത്. ഇത്

�ചി�ി�ത് േകരള�ിെല േകാവിഡ്

�വർ�ന�ൾ ഫല�ദമായി�� എ�ാണ്.
മാ�മ� ഓണ�ി� േശഷ�ം േകരള�ിൽ

േക�ക�െട എ��ിൽ വലിെയാ� �തി�ചാ�ം

�തീ�ി�ി��െവ�ി�ം ചി�യായ

�വർ�ന�ളി�െട അത് തടയാൻ സാധി�.
മാസംേതാ��� മരണ��െട എ��ം

മരണനിര�ം ജനസാ�ത�ം മ� അ�ബ�

േരാഗ��ം ��ത�� േകരളം േപാെലാ�

സം�ാന�് മരണം വർ�ി�ി�ി� എ��ം

എ��് പറേയ�താണ്.

(ബി) ആേരാഗ� പരിപാലന രംഗ�് ഇ��യിൽ തെ�

�ൻപ�ിയിലാണ് േകരളം എ�്

അവകാശെ��േ�ാ�ം േകാവിഡ്

നിയ�ണവിേധയമാകാെത േപാ��ത് സർ�ാർ

(ബി) േകാവിഡ്  ചികി��ം �തിേരാധ �വർ�ന�ം

ശ�മാ��തിനായി മ�് വ��ക�മായി േചർ�്

ഏേകാപി�ി�െകാ�� �വർ�ന�ളാണ്

നട�ി വ��ത്. ഇതിനായി തേ�ശ വ��്, റവന�
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വ��ക�െട ഏേകാപനമി�ാ� �ലമാേണാ എ�

കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വിശദ വിവരം നൽ�േമാ;
വ��്, േപാലീസ്  വ��്, സാ�ഹികേ�മ വ��്,
വിദ�ാഭ�ാസ വ��് എ�ീ വ��ക�മായി േചർ��

ഒെ�ാ�മി�� �വർ�നമാണ് നട�ി

വ��ത്. ഇ��െയാ�ാെക ര�ാം തരംഗം

ആരംഭി�ത് മാർ�  ്മാസേ�ാട്  �ടിയാെണ�ി�ം

േകരള�ിെല േക�കൾ വർ�ി� �ട�ിയത്

ഏ�ിൽ ആദ� വാരേ�ാെടയാണ്. മ�്

സം�ാന��മായി താരതമ�ം െച�േ�ാൾ

േകരള�ിൽ നിലവിെല േക�കൾ

��തലാെണ�ി�ം ഇത് ഒ� ഘ��ി�ം

േകരള�ിെല ആേരാഗ� സംവിധാനെ�

സ�ർ��ിലാ�� തര�ിേല�്

എ�ിയി��ി�. ഏ�ിൽ മാസ�ിൽ േക�കൾ

വർ�ി� �ട�ി െമയ് , �ൺ മാസ�ളിൽ

അതിെ� പാരമ��ിെല�ക�ം പി�ീട്  �റ�

�ട�ക�ം െച�.

(സി) സം�ാനെ� ��കൾ നവംബർ മാസം �തൽ

�റ�വാൻ �െ�ാ��ം ആരംഭി�

സാഹചര��ിൽ ആേരാഗ� വ��് സ�ീകരി�വാൻ

ഉേ�ശി�� �ടർ നടപടികൾ എെ��ാമാണ�്

വിശദീകരി�േമാ?

(സി) സം�ാനെ� ��കൾ നവംബർ മാസം �തൽ

�റ��തിെ� ഭാഗമായി �വെട േചർ��

�തിേരാധമാർ��ൾ സ�ീകരി�� എ�്

ഉറ�ാ��. 1. ശാരീരിക അകലം പാലി�ക. 2.
ൈകകൾ ഇട�ിെട േസാ�ം െവ��ം ഉപേയാഗി�്

ക�കി സാനിൈ�സർ ഉപേയാഗി�്

അ�വി��മാ�ക. 3. മാസ്ക് ശരിയായി

ധരി�ക. 4. �തല��ം വ���ം �റിക�ം

��ികെള െകാ�വ�� വാഹന��ം

ഇടേവളകളിൽ അ�വി��മാ�ക. 5. േകാവിഡ്

ല�ണ�ൾ തിരി�റി�ക, ല�ണ��െ��ിൽ

ക�തൽ നിരീ�ണ�ിൽ കഴി�ക. 6.
അ��ാപകർ, അന��ാപകർ, ൈ�വർ,
സഹായികൾ �ട�ിയ ജീവന�ാർ േകാവിഡ്

വാ�ിേനഷൻ സ�ീകരി�ക. �ൾ �റ��തിന്

�ൻപായി ആേരാഗ� വ��് താെഴപറ��

�വർ�ന�ൾ നട�വാ�േ�ശി��. 1. ജി�ാ,
േ�ാ�്, പ�ായ�് തല�ളിൽ

�ിൻസി�ൽമാർ, െഹഡ്  മാ�ർമാർ,
അ��ാപകര�ാകർ� സമിതിക�െട

ഭാരവാഹികൾ എ�ിവ�െട േയാഗ�ൾ ആേരാഗ�

വ��ിെ��ം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ��ം

സം��ാഭി�ഖ��ിൽ നട��. 2. �ൾ

തല�ിൽ പിടിഎ മീ�ിം�കൾ �ാസ്  �മതല��

അ��ാപക�െട േന�ത��ിൽ നട��. 3.
എൻഎസ്എസ് , �ഡ�് േപാലീസ്  േകഡ�കൾ,
�ൗ�് ആ�് ൈഗഡ്സ്  േവാള�ിയർമാർ

എ�ിവർ�് േകാവിഡ്  �തിേരാധ അ�േയാജ�

െപ�മാ���െട പാലനെ��റി�  ്പരിശീലനം. 4.
��ികെള െകാ� വ�� വാഹന�ളിെല
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ജീവന�ാർ�് പരിശീലനം. 5. �ളിെല �ചീകരണ

�വർ�ന�ളിൽ ഏർെ���വർ�് പരിശീലനം.
6. ൈകക���തി�ം സാനിൈ�സ്

െച��തി�ം കവാട�ളിൽ സൗകര�ം ഒ��ക,
േബാധവത്�രണ സാമ�ികൾ �ദർശി�ി�ക.
�ടാെത, �ൾ �റ��തി�� അ�ിമ

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി

േചർ�് ത�ാറാ��തിേല�ായി ആേരാഗ� വ��്

ഡയറ�െറ േനാഡൽ ഓഫീസറായി നിയമി�ി��്.
ആേരാഗ� വ��ം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ം

സം��മായി േചർ�് ഇതി�� �വർ�ന�ൾ

നട�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


