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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 220 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാനെ� േകാവിഡ്  വ�ാപനം സംബ�ി�  ്േക� സംഘ�ിെ� നിഗമന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ),
�ീ . സ�ി േജാസഫ് , 
�ീ എം വിൻെസൻറ്  , 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ 

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

(എ)

രാജ�െ� മ� സം�ാന�ളിൽ േകാവിഡ്
വ�ാപനം �റ�േ�ാൾ സം�ാന�് േകാവിഡ്
േക�ക�ം മരണ��ം �ടിവ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ഇ��െയാ�ാെക ര�ാം തരംഗം ആരംഭി�ത് മാർ�  ്
മാസേ�ാട്  �ടിയാെണ�ി�ം േകരള�ിെല

േക�കൾ വർധി� �ട�ിയത് ഏ�ിൽ ആദ�

വാരേ�ാെടയാണ്. മ� സം�ാന��മായി

താരതമ�ം െച�േ�ാൾ േകരള�ിെല നിലവിെല
േക�കൾ ��തലാെണ�ി�ം ഇത് ഒ� ഘ��ി�ം

േകരള�ിെല ആേരാഗ� സംവിധാനെ�
സ�ർ��ിലാ�� തര�ിേലെ��ിയി��ി�.
ഏ�ിൽ മാസ�ിൽ േക�കൾ വർധി� �ട�ി
െമയ് , �ൺ മാസ�ളിൽ അതിെ�
പാരമ��ിെല�ക�ം പി�ീട്  �റ� �ട�ക�ം
െച�. ഇേതാെടാ�ം ഐ സി എം ആറിെ� സീേറാ
സർവയിലൻസ്  പഠന�ം എ�� പറേയ�
ഒ�ാണ്. ഈ പഠന�ിൽ േകരള�ിെല േരാഗ
വ�ാപനം 44% േപരിൽ മാ�മാെണ�ം, അതിനാൽ
തെ� �േമഹ�ം ര�ാദിമർദ�ം 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�ിന് േശഷ�ം
േകരള�ിൽ േക�ക�െട എ��ിൽ വലിെയാ�
�തി� ചാ�ം �തീ�ി�ി�� എ�ി�ം ചി�യായ
�വർ�ന�ി�െട അത് തടയാൻ ന��ായി .
�തിമാസ മരണ�െട എ��ം, മരണ നിര�ം,
ജനസാ�ത�ം മ� അ�ബ� േരാഗ��ം
��ത�� േകരളം േപാെലാ� സം�ാന�്

വർ�ി�ി�ി� എ��ം എ�� പറേയ�താണ്.

(ബി) സം�ാന�് േകാവിഡ്  വ�ാപനം �റയാ�
സാഹചര��ിൽ ഇതിെ� കാരണ�െള�റി�  ്
സർ�ാർതല�ിൽ എെ��ി�ം പഠന�ൾ

(ബി) ഇതിെന പ�ി ��തൽ മനസിലാ��തി� േവ�ി
സം�ാനം സീേറാ സർവയിലൻസ്  പഠനം
നട�ിയി��്. അതിെ� വിശകലന റിേ�ാർ�് 
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നാളി�വെര നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

ലഭ�മായി�ി�. ഇത് വഴി നിലവിെല േരാഗ വ�ാപന
നിര�ം ��ികളിൽ എ�േ�ാളം േപർ�് േരാഗ
�തിേരാധ ആ�ിേബാഡികൾ ഉ�് എ�ം
മനസിലാ�ാൻ സാധി��താണ്.

(സി)

ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. െട�ിന് പകരം ആ�ിജൻ

െട�കൾ വ�ാപകമാ�ിയതാണ് േരാഗ
വ�ാപന�ി�� ഒ� കാരണം എ� േക�
സംഘ�ിെ� കെ��ൽ ഗൗരവേ�ാെട

കാ��േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി�ാൻ
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;

(സി) േകരളം �ട�ം �തൽ ആ�ിജൻ, ആർടിപിസിആർ

അധി�ിത െട�ിംഗ് വഴി േഫാ�സ്ഡ്  െട�ിംഗ്
പി�ടർ� വ�ി��. എ�ാ
േരാഗല�ണ�ാെര�ം ആർഎടി/
ആർടിപിസിആർ ഉപേയാഗി�  ്പരിേശാധി�ക�ം,
എ�ാൽ േരാഗല�ണ�� ആർഎടി െനഗ�ീവ്
ഉെ��ിൽ, ആർടിപിസിആർ െട�ിംഗ്
നട�ക�ം െച�കയാണ് െച�ി��ത് .
േരാഗല�ണ�� ആ�കളിൽ ആ�ിജൻ

െട�കൾ മിക� �കടനം കാ�െവ��തിനാൽ,
േരാഗല�ണം ആരംഭി�തിന് േശഷം ഒ� നി�ിത
ദിവസ�ൾ��ിൽ, േരാഗല�ണ��
ആ�കളിൽ ആ�ിജൻ െട�കൾ ഇട�ിെട
ഉപേയാഗി��. േകാവിഡ്-19 ഉ� ഒ�
വ��ി�മായി വ��ി�് അറിയെ���
എ�്േപാഷർ ഉ� േരാഗനിർ�യ െട�ിംഗ്
സാഹചര��ളി�ം ആ�ിജൻ െട�കൾ
വി�ാന�ദമാേയ�ാം. �ടാെത
േരാഗല�ണമി�ാ� േക�കൾ സാർസ്-
േകാവി-2 െ� വ�ാപന�ിന് ഗണ�മായ സംഭാവന
നൽകാൻ സാധ�തയി�. മാ�മ� െട�് 
േപാസി�ിവി�ി നിര�് ��ത�� �ല�ളിൽ

ര�ാം തരംഗ�ിെ� സമയ�് തെ�
ആർടിപിസിആർ െട�ിംഗ് നിര�് ��ക�ം
െച�ി��. എ�ാൽ ആ�ിജൻ െട�ക�െട
എ�ം �റ�ക�ം ആർടിപിസിആർ െട�ിംഗ്
നിര�് ��ക�ം െച�ണം എ� േക�
നിർേദശെ� �ടർ�് േകരളം ഇേ�ാൾ
ആർടിപിസിആർ െട�ിംഗ് ആണ് ��തൽ
നട��ത്.

(ഡി) േക� ആേരാഗ� സംഘ�ിെ� മ� നിർേ�ശ�ൾ
എെ�ാെ� ആയി��െവ�ം ഓേരാ
നിർേദശ�ിേ��ം സർ�ാർ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) േക� സംഘ�ിെ� നിർേദശ��ം സം�ാനം

സ�ീകരി� നടപടിക�ം �വെട േചർ��: 1.
ക�യിൻെമ�് േസാൺ നിർണയ�ം, േകാ�ാ�്
േ�സി�ം ശ�ിെ���ക. ഇതിൻ �കാരം
ആേരാഗ� വിദ�േരാട്  �ടിയാേലാചി�  ്ടിപിആർ

നിർണയ�ിൽ നി�ം ഡ��ഐപിആർ

നിർണയ�ിേല�് സം�ാനം മാറി. 2. സാ�ഹിക
വ�ാപനം നിൽ�� സാഹചര��ിൽ

�ാേയാഗികമായി േകാ�ാ�് േ�സി�ം
ശ�ിെ���ാനായി നിർേദശം ജി�കൾ�് 
നൽകി . 3. ആ�പ�ി കിട�ക�െട എ��ം
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േരാഗിക�െട എ��ം പരിേശാധി�ണം എ�്
നിർേ�ശി�ി��. അത് സ��ം
വിലയി��ക�ം ഓ�ിജൻ കിട�ക�െട�ം
ഐസി� കിട�ക�െട�ം എ��ം േമാണി�ർ
െച�ക�ം െച� വ��. മാ�മ� ആ�പ�ി

കിട�ക�െട ഓ�പൻസി സംബ�ി� വിവര�ൾ
ആേരാഗ�വ��ിെ� ���ിനിൽ പ�ിഷ്  െച�
വ��. 4. െഡ�് സർ�ിഫിേ�ഷൻ നട��ത്
ഐ സി എം ആർ / േക� ആേരാഗ� മ�ാലയ
മാർ� നിർേ�ശ �കാരമാണ്. ആദ�ം �തൽ തെ�
ഇേത രീതിയാണ് �ടർ� േപാ��ത്. 5.
വീ�കളിെല നിരീ�ണം ശ�ിെ���ാൻ

നിർേദശം നൽകി. 6. വാ�ിേനഷൻ ��തൽ
ശ�ിെ���ാൻ നിർേദശം നൽകി 7. ��തൽ
ആ�ക�െട ഒ� േചര�കൾ ഒഴിവാ�ാൻ േവ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�. 8. േകാവിഡ്  �തിേരാധ
�വർ�ന�ൾ�് േവ� േബാധവൽകരണ�ൾ
ഊർജിതെ���ാൻ േവ� നിർേദശ�ൾ
ജി�കൾ�്  നൽകി .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


