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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5405 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിമാന�ാവള�ളിെല ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. െട�് നിര�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) വിേദശ�ളിേല�് െതാഴിലിനായി േപാ��വർ�്
ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. െട�ിനായി
വിമാന�ാവള�ളിൽ സാധാരണ നിര�ിെ� 5
ഇര�ിേയാളം അടേ��ിവ�� എ� വാർ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) സം�ാനെ� വിമാന�ാവള�ളിൽ േകാവിഡ്
-19 െട�കൾ�് വ�ത�� നിര�കൾ എയർേപാർ�്
അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ�� നി�യി�  ്ഈടാ��ത്

��യിൽെ��തിെന �ടർ�്
വിമാന�ാവള�ളിെല േകാവിഡ്  -19 െട�ക�െട
നിര�കൾ സംബ�ി�  ്വ��ത വ��ി

സർ�ാർ ഉ�രവ് �റെ��വി�ക��ായി.
��ത ഉ�രവ് �കാരം അേബാ�് െഹൽ�്

െകയർ ൈ�വ�് ലിമി�ഡ് , െതർേമാ ഫിഷർ
സയ�ിഫിക് ഇ�� ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്
എ�ിവ�െട റാപിഡ്  പിസിആർ പരിേശാധന�്
2490/- �പ�ം സാധാരണ RTPCR പരിേശാധന�്
500/- �പ�മാണ് നി�യി�ിരി��ത്. ചില
വിേദശ രാജ��ൾ �റെ��വി�
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ അ�സരി�  ്ഇ��യിൽ നി�ം
�എഇ യിേല�� യാ��ാർ�് യാ�
�റെ���തിന് 48 മണി�റിനക�� RTPCR
െനഗ�ീവ് ഫലം ആവശ�മാണ്. അതി��റേമ,
�റെ���തി� ��� 4 മണി�റി��ിൽ
വിമാന�ാവള�ിൽ വ�  ്നട�� Rapid PCR
പരിേശാധന�് വിേധയമാകണം. ചില രാജ��ൾ
പി�ീട്  4 മണി�െറ��ത് 6 മണി�റായി
പരിഷ്  �രി�ി���്. എയർേപാർ�ിൽ നി�ം
�റെ���തിന് 4 �തൽ 6 മണി�ർ ��് RTPCR
െട�് നടേ��തിനാൽ, പരിേശാധനാഫലം
ലഭി�ാൻ ��തൽ സമയെമ��� സാധാരണ
ആർടിപിസിആർ െട�് എയർേപാർ�ിൽ
സാധ�മ�. അതിനാൽ വളെര െചറിയ
സമയ�ി��ിൽ ആർടിപിസിആർ

പരിേശാധനാഫലം നൽകാൻ റാപിഡ്  പിസിആർ

െട�് ആണ് നട��ത്. റാപിഡ്  പിസിആർ

െട�് കി�ക�െട വില സാധാരണ
ആർടിപിസിആർ െട�കെള അേപ�ി�  ്വളെര
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��തലാണ്. എയർേപാർ�് അേതാറി�ി ഓഫ്
ഇ��യാണ് റാപിഡ്  പിസിആർ െട�ിംഗ് നിര�്
സംബ�ി� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി��ത്.

(ബി)

ഉെ��ിൽ ഈ അവ��് മാ���ാ�ാൻ
എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


