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ഇരയൻ സർക്കോർ സുംസ്ഥോനങ്ങൾ/ രകന്ത്ര ഭ ണന്ത്രരേശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക്കോപ്പും 

ന്ത്രധോന ര ിഗ്ണനരയോക്ട, സമയ ബന്ധിതമോയുും സന്ത്കിയമോയുും ധോ ോളും 

നടരടികൾ രകോവിഡ് -19 ന്ക്റ ന്ത്രതിര ോധത്തിനുും  തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിനുും 

കൂടോക്ത കകകോ യും ക്െയ്യുന്നതിനുമോയി സവീക ിച്ചി ുന്നു. യോന്ത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ, 

വിസകൾ തോത്കോലികമോയി തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് കൂടോക്ത ക്സല്ഫ് 

കവോറന്കറൻ രരോലുള്ള ക്രോതുജന തോല്ഫര യോർത്ഥും ര ോഗ്ും തടയുന്നതിനുള്ള 

ന്ത്രവർത്തനങ്ങൾ മുൻപ് തക്ന്ന സവീക ിക്കുകയുും  ോന്ത്രീയവുും  ഭ ണര വുമോയ 

ഉന്നത തലങ്ങളിൽ നിന്നുും തുടർച്ചയോയ അവരലോകനവുും നി ീേണവുും 

നടത്തുകയുും ക്െയ്തി ുന്നു. 

 

ആേയും മുതൽക്കു തക്ന്ന ന്ത്രരവശനത്തിൽ ജോന്ത്ഗ്തോനി ീേണും ഏർക്പ്പടുത്തിയതുും , 

വിമോനത്തോവളങ്ങളിലുും തുറമുഖങ്ങളിലുും വന്നിറങ്ങുന്ന യോന്ത്തക്കോക്  

ആരഗ്ോളതലത്തിൽ സ്ന്ത്കീനിങ്ങിനു വിരധയ ോക്കുന്നതുും, രകോവിഡ് -19 

ബോധിച്ചിട്ടുള്ള  ോജയങ്ങളിൽ നിന്നുും ഇരയൻ രൗ ന്മോക്  ഒഴിപ്പിക്കുന്നതുും, 

മതിയോയ ലരബോറട്ടറി, കവോറന്കറൻ സൗക യങ്ങൾ ലഭയമോക്കിയതുും  ോജയക്ത്ത 

രകോവിഡ് 19 ക്ന തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിനു കകകോ യും ക്െയ്യുന്നതിനുും വളക്  

വലിയ രങ്ക് വഹിച്ചു. 

 

സോമൂഹികമോയ ജോന്ത്ഗ്ത നി ീേണും, കവോറന്കറൻ, ഐക്സോരലഷൻ വോർഡുകൾ, 

മതിയോയ PPE കൾ ര ിശീലനും ലഭിച്ച ആളുകൾ, തീന്ത്വ ര ിെ ണ സുംഘങ്ങൾ 

തുടങ്ങിയ ആവശയ രസവനങ്ങൾ എലലോ സുംസ്ഥോനങ്ങളിലുും രകന്ത്രഭ ണ 

ന്ത്രരേശങ്ങളിലുും കൂടുതൽ  ശക്തിയോർജ്ജിച്ചു. 

 

 

ഇത് വക്  മോൽേവീരുകൾ, മയോന്മോർ, ബുംഗ്ലോരേശ്, കെന , US , മഡഗ്ോസ്കർ, ന്ത്ശീലങ്ക 

, രനപ്പോൾ , േേിണോന്ത്രിക്ക, ക്രറു എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 48 രൗ ന്മോർ 

ഉൾപ്പക്ട 1031 ആളുകക്ള ഇരയ  േക്രടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

 

ഇതുവക് യ്ക്കുും രകോവിഡ് -19 ബോധിച്ച  ോജയങ്ങളിൽ നിന്നുും 

 േക്രടുത്തിയതിൽ 890 രരർ 14 േിവസക്ത്ത ഐക്സോരലഷന് രശഷും 



മോനേണ്ഡങ്ങൾ അനുസ ിച്ച് ക്ടസ്റ്റ് ക്നഗ്റ്റീവ് ആയി ഡിസ്െോർജ് 

ക്െയ്യക്പ്പട്ടിട്ടുമുണ്ട്. 

 

ക്രന്ത്ബുവ ി 1,3 തീയതികളിൽ കെനയിക്ല വുഹോനിൽ നിന്നുും  േക്പ്പടുത്തിയ 

654 രരർ 2020 ക്രന്ത്ബുവ ി 18 ആും തിയതി ര ോഗ്ും രഭേമോയി ഡിസ്െോർജ് 

ആയിട്ടുണ്ട്.  

 

ജപ്പോനിൽ നിന്നുും  േക്പ്പടുത്തിയ 124 വയക്തികളുും കെനയിൽ നിന്നുും 

 േക്പ്പടുത്തിയ 112 രര ുും രകോവിഡ് -19 ന്ക്റ  ണ്ടോും ഘട്ട ര ിരശോധനകൾക്ക് 
രശഷും ക്ടസ്റ്റ് ക്നഗ്റ്റീവ് ആയി ഇന്ന് ഡിസ്െോർജ് ക്െയ്തി ുന്നു. 

 

രകോവിഡ് -19 ബോധിച്ച ര മോവധി  ോജയങ്ങളിൽ നിന്നുും ഇരയൻ രൗ ന്മോക്  

തി ിക്ക ക്കോണ്ടുവ ുന്നതിനോയി ഇരയൻ സർക്കോർ അശോര ര ിന്ത്ശമും 

നടത്തിയി ുന്നു.  ഇരയ ശോസ്ന്ത്തജ്ഞക് യുും, ലോബ് ഉരക ണങ്ങൾ, 

ര ീേണവസ്തുക്കൾ എന്നിവയുും  അയക്കുകയുും ര ിരശോധിക്കുന്നതിനോയി 
സോമ്പിളുകൾ  ോജയരത്തക്ക് തി ിക്ക ക്കോണ്ട് വ ുകയുും ക്െയ്തി ുന്നു. ഇത് 

വര യ്ക്കുും ഇറോനിൽ നിന്നുും 1199 സോമ്പിളുകൾ ഇരയയിരലക്ക് 
ര ിരശോധനയ്ക്കോയി ക്കോണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. 

 

ഇരയൻ രവയോമരസനയുക്ട ഒ ു ന്ത്രരതയക വിമോനും 2020 മോർച്ച് 10 ന് 58 യോന്ത്തികക്  

ഇറോനിൽ നിന്നുും തി ിക്ക ക്കോണ്ട് വന്നി ുന്നു. ഇരയ മഹൻ എയർ വിമോനവുും 

കോറുകക്ള ഇറോനിൽ നിന്ന് തി ിക്ക ക്കോണ്ട് വ ോൻ സൗക യക്പ്പടുത്തിയി ുന്നു 
കൂടോക്ത ഇന്ന് 44 യോന്ത്തിക ുമോയി ഒ ു വിമോനും മുുംകബയിൽ 

രറന്നിറങ്ങിയി ുന്നു.ഇതിക്ല യോന്ത്തക്കോർക്ക്  നോവികരസനയുക്ട സൗക യങ്ങളിൽ 

കവോറന്കറനിൽ തോമസിപ്പിച്ചു.മക്റ്റോ ു മഹൻ വിമോനും ഡൽഹിയിൽ ലോൻഡ് 

ക്െയ്യുക്മന്ന് ന്ത്രതീേിക്കക്പ്പടുന്നു.ആവശയോനുസ ണും ഇത്ത ത്തിൽ ര ിരശോധന 

രലും ക്നഗ്റ്റീവ് ആയ ഇരയക്കോക്  ക്കോണ്ട് വ ോനോയി ഉരരയോഗ്ിക്കുന്നതോണ്. 

ഇറോനിൽ രരോസിറ്റീവ് ആക്ണന്ന് കക്ണ്ടത്തിയ ആളുകളുക്ട െികിത്സയുും 

മോനേണ്ഡങ്ങൾ അനുസ ിച്ച് ഇരയ രന്ത്കോഡീക ിക്കുന്നുണ്ട്. 

 

ആര ോഗ്യമന്ത്രോലയത്തിൽ നിന്നുും നോല്ഫ രഡോക്ടർമോർ ഉൾക്പ്പട്ട സുംഘക്ത്ത 

രറോമിരലക്ക് അയച്ചി ുന്നു.  അവർ ആവശയമോയ വസ്തുക്കളുും ര ീേണ 

രേോർത്ഥങ്ങളുമോയി ഇരയക്കോ ുക്ട സോമ്പിളുകൾ രശഖ ിച്ചു 
ര ിരശോധനയ്ക്കോയി ക്കോണ്ട് വ ുന്നതിനു രറോമിരലക്ക് എത്തിരച്ചർന്നി ിക്കുന്നു. 

 

ഇതിനു രുറക്മ, ക്മോത്തും 11,71,061 യോന്ത്തക്കോക്  30 വിമോനത്തോവളത്തിൽ നിന്നുള്ള 

10,876 വിമോനങ്ങളിൽ നിന്നുും തി ക്ഞ്ഞടുത്തി ിക്കുന്നു. 3,062 യോന്ത്തക്കോക് യുും 

അവ ുക്ട 583 സമ്പർക്കങ്ങളുും തി ിച്ചറിഞ്ഞ് IDAP / നിർേിര ആശുരന്ത്തികൾ 

എന്നിവയിരലക്ക് മോറ്റിയി ിക്കുന്നു. 42,296 യോന്ത്തക്കോക്  സോമൂഹിക ജോന്ത്ഗ്ത 

നി ീേണത്തിൽ ക്കോണ്ട് വന്നി ിക്കുന്നു ഇതിൽ  2,559 രരർക്ക് ലേണങ്ങളുണ്ട് 
കൂടോക്ത 522 ക്രർ ആശുരന്ത്തിയിൽ ന്ത്രരവശിപ്പിക്കുകയുും ക്െയ്തു.  25,504 



യോന്ത്തക്കോക്  ക്െറുതുും വലുതുമോയ തുറമുഖങ്ങളിലുും കൂടോക്ത 14 

ലേത്തിലധികും ആളുകക്ള അതിർത്തികളിക്ല ര ിരശോധിച്ചി ുന്നു.  

 

ഇന്ന് വക് യുള്ള കണക്കുകളിൽ  ോജയത്ത് രകോവിഡ് 19 ഉറപ്പോക്കിയ 18 

രകസുകളോണുള്ളത്. ഇതിക്ല 3 രരർ രക ളത്തിൽ നിന്നോയി ുന്നു അവക്  

െികിത്സയ്ക്ക് രശഷും ഡിസ്െോർജ് ക്െയ്തി ുന്നു.ഇത് കൂടോക്ത സ്േർജുംഗ്ിൽ 

നിന്നുള്ള 7 രരർക്ക്  കൂടി അസുഖും രഭേക്പ്പട്ടി ുന്നു.ഉറപ്പോക്കിയ രകസുകളിൽ 64 

രകസുകളുും ഇരയൻ രൗ ന്മോ ുും, 16 ഇറ്റോലിയൻ രൗ ന്മോ ുും, 1 കരനഡിയൻ 

രൗ നുമോണുള്ളത്. ഈ രകസുകളുക്ട സമ്പർക്കും ര ിരശോധിക്കുന്നത് 

ന്ത്കിയോത്മകമോയി രൂർത്തിയോക്കിയി ുന്നു. ഇത് വക്  കക്ണ്ടത്തിയ 4000 

സമ്പർക്കങ്ങളിൽ ഉള്ളവക് ക്യലലോും തക്ന്ന ജോന്ത്ഗ്ത രമൽരനോട്ടത്തിൽ 

സൂേിച്ചി ിക്കുന്നു. 

 

സ്ഥി ീക ിച്ച  രകസുകളിൽ രകോവിഡ് -19 ക്നത്തുടർന്നുള്ള ആേയ അരകടവുും 

ഉൾക്പ്പടുന്നു. ആസ്തമയുും ഉയർന്ന  ക്തസമ്മർേവുും രരോക്ല  മറ്റു രല 

അസുഖങ്ങളുും ഉണ്ടോയി ുന്ന കർണോടകയിക്ല 76 വയസ്സുണ്ടോയി ുന്ന ഒ ു 
മുതിർന്ന രൗ നോയി ുന്നു ഇത്. ഇയോളുക്ട രകോവിഡ് -19 ര ിരശോധനയുും 

രരോസിറ്റീവ് ആയി ുന്നു.19.രന്ത്രോരട്ടോരകോളുകൾക്ക് അനുസ ിച്ചു നടപ്പോക്കിയ 

സ്ന്ത്കീനിങ്, സമ്പർക്കങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രഹോും  കവോറന്കറൻ തുടങ്ങി കർണോടക 

സുംസ്ഥോന ആര ോഗ്യ വകുപ്പ് സവീക ിച്ചി ിക്കുന്ന എലലോ നടരടികളുും സസൂഷ്മും 

നി ീേിച്ചു വ ുന്നു. 

 

സർക്കോർ രുറത്തിറക്കിയ യോന്ത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഉയർന്ന നി ക്കിൽ 

രകസുകളുും മ ണങ്ങളുും റിരപ്പോർട്ട് ക്െയ്യുന്ന  ോജയങ്ങളിരലക്ക് വളക്  

അതയോവശയമലലോതുള്ള വിരേശ യോന്ത്തകൾ ഇരയ രൗ ന്മോർ ഒഴിവോരക്കണ്ടതോണ് 

എന്ന് ആവർത്തിച്ചു രറയുന്നുണ്ട്. ഇരയയിരലക്ക് വ ുന്ന എലലോ അരോ ോന്ത്ര 

യോന്ത്തിക ുും തനകളുക്ട ആര ോഗ്യും സവയും ന്ത്ശദ്ധിക്കുകയുും സർക്കോർ 

നിർരേശിച്ചതനുസ ിച്ചുള്ള ക്െരയ്യണ്ടവയുും ക്െയ്യ ുതോത്തവയുും രോലിക്കുകയുും 

രവണും. 

 

രണി, വ ണ്ട െുമ, ശവോസക്മടുക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയ ഏക്തങ്കിലുും 

ത ത്തിലുള്ള അടയോളങ്ങൾ/ ലേണങ്ങൾ കോണുകയോണ് എങ്കിൽ, േയവോയി 
രഡോക്ടക്റ സരർശിക്കുക അക്ലലങ്കിൽ മന്ത്രോലയത്തിന്ക്റ 24 X 7 ക്ഹല്ഫപ് കലൻ 

നമ്പറോയ 011-23978046 എന്നതിൽ ബന്ധക്പ്പടുക. രഡോക്ടക്റ കോണോൻ രരോകുന്നതിനു 
മുൻപ് മോസ്ക് ധ ിക്കോൻ ന്ത്രരതയകും ന്ത്ശദ്ധിക്കുക. 

 

 

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and may 

be referred to as the official press release. 

 


