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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 233 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാവിഡ്  വാ�ിേനഷൻ നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) േകാവിഡ്  നിയ�ണവിേധയമാ��തി�ം

േരാഗവ�ാപന നിയ�ണ�ി�മായി

സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(എ) േകാവിഡ്  നിയ�ണ വിേധയമാ��തി�ം

േരാഗവ�ാപന നിയ�ണ�ി�മായി

താെഴ�റ�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
േരാഗബാധിതെന എ��ം േനരെ�

കെ��ക�ം ചികി� ലഭ�മാ�ക�ം

െച��തിനായി െട�ിംഗ്, �ാ�ിംഗ്, �ീ�്െമ�്

എ�ിവ ശ�മാ�ിയി��്. ര�ാം തരംഗ�ിൽ

േക�കൾ �ടിയ സാഹചര�ം �ൻ��ി��്

��തൽ ഓ�ിജൻ െബ�കൾ, െവ�ിേല��കൾ,
ICU സൗകര��ൾ എ�ിവ സ�ീകരി�.
�േത�കമാ�� േകാവിഡ്  ആ�പ�ികൾ

ആരംഭി�ം നിലവി�� േകാവിഡ്

ആ�പ�ികളിെല സൗകര��ൾ വർ�ി�ി�ം

വിദ� ചികി� ഉറ�വ���തിനാവശ�മായ

നടപടികൾ സ�ീകരി�. ഓ�ിജൻ ലഭ�ത

ഉറ�വ���തിനായി അധികമായി ഓ�ിജൻ

�ാ�കൾ, ഓ�ിജൻ ൈപ�് ൈല�കൾ,
ഓ�ിജൻ സിലി��കൾ എ�ിവ

സ�ീകരി��തിന് േവ� നടപടികൾ

�ർ�ീകരി�വ��. ഓ�ിജൻ വാർ ��ക�ം

ഓഡി�് സംവിധാന��ം ഏർെ���ിയി��്.
േകാവിഡ്  ചികി��ാവശ�മായ മ��ക�െട�ം

ഉപകരണ��െട�ം ലഭ�ത

െക.എം.എസ് .സി.എൽ �ഖാ�ിരം ഉറ�വ��ി.
േ��് െഹൽ�് ഏജൻസി വഴി

െക.എ.എസ് .പി-ൽ എംപാനൽ െച�

േരാഗികൾ�ം േകാവിഡ്  ചികി� 50%
െബ�കൾ സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ മാ�ി

വ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�.
�ാഥമികാേരാഗ�േക� തലം �തൽ െമഡി�ൽ

േകാേളജ്  വെര�� �ാപന�ളിൽ േപാ�്

േകാവിഡ്  �ിനി�കൾ വഴി േകാവിഡി�

േശഷ��ാ�� ആേരാഗ� ���ൾ�് ചികി�
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ലഭ�മാ�ി വ��. ആേരാഗ� �വർ�കർ�്

ആവശ�മായ പരിശീലന പരിപാടികൾ

നിര�രമായി നട�ി വ��. വാ�ിൻ ലഭ�ത

ഉറ�വ���തി�ം പരമാവധി ജന�ളിേല�്

വാ�ിൻ എ�ി��തി�ം േവ� നടപടികൾ

സ�ീകരി�  ്നട�ിലാ�ി വ��. ��ികൾ��

ചികി�ാസൗകര�ം ��തലായി

സ�ീകരി��തിന് േവ� നടപടികൾ

സ�ീകരി�. േകാവിഡ്-19 ൈവറസിെ�

ജനിതകമാ�ം വ� വകേഭദ�ൾ

കെ���തിന് ജീേനാമിക് സ�ീക�ൻസിംഗ്

നട��തിന് േവ� സ�ീകരണ�ൾ IGIB
വഴി ഏർെ���ിയി��്. അ�ാരാ�

യാ�ികർ�് വിമാന�ാവള�ളിൽ

ആർ.�ി.പി.സി.ആർ പരിേശാധന

നട��തി�� സൗകര�ം ഏർെ���ി. WIPR
മാനദ��ള�സരി�  ്കെ�യിൻെമ�്

േസാ�കൾ നിലവിൽ വ�.

(ബി)

േകാവി�മായി ബ�െ�� ഇള�കൾ

�ഖ�ാപി�േ�ാ�ം �ി.പി.ആർ. നിര�്

�റയാതിരി�� സാഹചര�ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിദഗ്ധ സമിതി�െട

തീ�മാനം അടി�ാനമാ�ിയാേണാ

സം�ാന�് ഇള�കൾ അ�വദി��ത്;

(ബി) വിലയി��ിയി��്. േലാകാേരാഗ� സംഘടന

ൈഗഡ്  ൈലൻ �കാരം േകാവിഡ്  നിയ�ണ

വിേധയമാെണ�് വിലയി���ത് �ി.പി.ആർ

5%-ൽ താെഴ വ�േ�ാഴാണ്. 2021 മാർ�  ്�തൽ

ഇ��െയാ��ം േകാവിഡ്  േക�കൾ

വർ�ി�ക�ം �ടർ�് ഏ�ിൽ ആദ�വാരം �തൽ

േകരള�ി�ം ദിനം�തി റിേ�ാർ�് െച�െ���

േക�ക�െട എ��ിൽ വർ�ന��ാ�ക�ം

െച�. ഇതിെന�ടർ�് സം�ാനെമാ��ം

��വൻ സമയ േലാക് ഡൗൺ

ഏർെ���ക���ായി. ഇതിെന �ടർ�്

ദിനം�തി റിേ�ാർ�് െച�� േക�ക�െട

എ��ിൽ �റവ് വരിക�ം �ൺ ര�ാമെ�

ആ�േയാ��ടി ദിനം�തി റിേ�ാർ�് െച�െ���

േക�ക�െട എ�ം പതിനായിര�ിേനാട��ം

�ി.പി.ആർ 10% േ�ാട��ം എ�ി�ാൻ

േകരള�ി�ം കഴി�. �ടർ�് അ�്

ആ�േയാളം �ി.പി.ആർ നിര�് 10% അ��്

പിടി� നിർ�ാൻ സം�ാന�ിനായി. ഈ
കാലഘ��ിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��െട �ി.പി.ആർ

അടി�ാനമാ�ിയാണ് കെ�യിൻെമ�്

േസാ�കൾ നി�യി�ി��ത്.

(സി) �ി.പി.ആർ.-ൽ നി�ം വ�ത��മായി

ഡ��.ഐ.പി.ആർ. പരിഗണി��

സാഹചര��ിൽ േരാഗനിയ�ണ�ിനായി

(സി) ഉ�തതല േയാഗ തീ�മാന�കാരം

കെ�യിൻെമ�് േസാൺ നിർ�യ�ം

േകാൺടാ�് േ�സിം�ം

ശ�ിെ����തി�േവ�ി ആേരാഗ�
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സ�ീകരി�വ�� �ാേദശിക നടപടികൾ

വ��മാ�േമാ;
വിദ�േരാട്  �ടിയാേലാചി�  ്�ി.പി.ആർ

നിർ�യ�ിൽ നി�ം ഡ��.ഐ.പി.ആർ

നിർ�യ�ിേല�് േകരളം മാറി. ഒ� വാർഡിൽ

ഉ� ആെക ജന�ളിൽ ഒ� ആ�യിൽ

േകാവിഡ്  േപാസി�ീവ് ആയവ�െട

നിര�ിെനയാണ് ഡ�ി�.ഐ.പി.ആർ എ�്

പറ��ത്. ആയതിെന കണ�ാ��ത് താെഴ

പറ�� രീതിയിലാണ്. WIPR= ഒ� ആ�യിെല

േകാവിഡ്  േപാസി�ീവ് എ�ം x1000 /
പ�ായ�്/അർബൻ വാർഡ്  ജനസംഖ� WIPR
10 -ന് �കളിൽ റിേ�ാർ�് െച�� �േദശ�ളിൽ

ക�� േലാക്ഡൗൺ നിയ�ണ�ൾ

നട�ിവ��. �ടാെത ��ത കെ�യിൻെമ�്

േസാൺ �േദശ��െട പ�ിക എ�ാ ആ��ം

�നപരിേശാധി�ക�ം േകാവിഡ്  ���ിനിൽ

�സി�ീകരി���ം െച��.

(ഡി)

വാ�ിേനഷൻ നടപടികൾ ഏത്

ഘ��ിലാെണ�ം സം�ാന�് �ർണ

വാ�ിേനഷൻ എ�േപർ�് നൽകാൻ

കഴി�ി�െ��ം ആയത് എ�

ശതമാനമാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) െസ�ംബർ 29-ാം തിയതി സം�ാന�്

2,46,48,965(ര�് േകാടി നാൽ��ി ആറ്

ല��ി നാൽ��ി എ�ായിര�ി

െതാ�ായിര�ി അ�പ�ി അ�്) േപർ�്

ഒ�ാം േഡാസ്  േകാവിഡ്  വാ�ി�ം 1,08,55,907
(ഒ� േകാടി എ�് ല��ി അ��ി

അ�ായിര�ി െതാ�ായിര�ി ഏഴ് ) േപർ�്

ര�ാം േഡാസ്  േകാവിഡ്  വാ�ി�ം

നൽകിയി��്. 2021-െല എ�ിേമ�് ജനസംഖ�

�കാരം 18 വയ�ിൽ ��തൽ �ായ��വരിൽ

40 % േപർ�് ര�് േഡാ�ം നൽകിയി��്.

(ഇ)
വാ�ിേനഷന് വി�ഖത �ലർ��വ�െട കണ�്

എ��ി�േ�ാ; അലർജിേയാ മ�് അ�ഖ�േളാ

�ലം വാ�ിേനഷൻ സ�ീകരി�ാൻ

കഴിയാ�വ�െട കാര��ിൽ എ� മാർഗമാണ്

അവലംബി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) വാ�ിേനഷൻ വി�ഖത �ലർ��വ�െട കണ�്

എ��ി�ി�. വി�ഖത��വേരാട്  േനരി�്

ആേരാഗ��വർ�ക ർ സംസാരി�്

വാ�ിെന��ാൻ േ�രി�ി���്. േക�

ആേരാഗ� ��ംബേ�മ മ�ാലയ�ിെ�

മാർ�േരഖ �കാരം അലർജി��വർ�്

േകാവിഡ്  വാ�ിൻ നൽകാൻ കഴിയി�.

(എഫ്)

സം�ാന�് സ�ർണ വാ�ിേനഷൻ എേ�ാൾ

�ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�െമ�്

െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) സം�ാന�് െസ�ംബർ 29-ാം തിയതി വെര

18 വയ�ിൽ ��തൽ �ായ��വരിൽ 92%
േപർ�് ഒ�ാം േഡാസ്  വാ�ി�ം 40% േപർ�്

ര�ാം േഡാസ്  വാ�ി�ം നൽകിയി��്. വാ�ിൻ

ലഭ�മാ�� �റ�ം, ഒ�ാം േഡാസ്

എ��യാളിെ� ര�ാം േഡാസി�� സമയം

ആ�� �റ�ം വാ�ിേനഷൻ വളെര േവഗ�ിൽ

�ർ�ിയാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�

വ��.

(ജി) തേ�ശഭരണതല�ിൽ വാ�ിേനഷൻ (ജി) സം�ാന�് 1200-ൽ അധികം േകാവിഡ്
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സംബ�ി�  ്നട�� സർേ� ഫല�ദമാേണാ;
ഇനി�ം വാ�ിേനഷൻ എ��ാ�വ�െട

കാര��ിൽ സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ

വ��മാ�േമാ?

വാ�ിേനഷൻ െസ��കൾ വഴി േകാവിഡ്

വാ�ിേനഷൻ നൽകിവ��. ഇ�വെര വാ�ിൻ

സ�ീകരി�ാ�വർ�് േകാവിൻ േപാർ�ൽ വഴി

��് െചേ�ാ, േകാവിഡ്  വാ�ിേനഷൻ

െസ��കളിൽ േനരി�് േപായി േ�ാ�്

രജിേ�ഷൻ വഴിേയാ വാ�ിൻ

എ��ാ��താണ്. േകാവിഡ്  വാ�ിൻ

സ�ീകരിേ��തിെ� ആവശ�കതെയ�റി�്

േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ നട�ിവ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


