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സസ്ഷൻ 11
ദ്ദ ോവിഡ്-19  പ്രതിദ്ദരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

പ്രവർത്തന സ്ഹോയി 

പ്രവോസ്ി ളുസെ  വോറന്റയിനുമോയി ബന്ധസപ്പട്ട  മ്മിറ്റി ൾ-
ചുമതല ളും ഉത്തരവോദിത്തങ്ങളും
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പ്രവോസ്ി ൾ- മറ്റു സ്ംസ്ഥോനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദ്ദ രളീയർ 
തിരിച്ച് എത്തുദ്ദപോൾ….

ഇതിനോയി ദ്ദമോണിറ്ററിങ്  മ്മിറ്റി ൾ രൂപീ രിക്കണം:

▪ തദ്ദേശ സ്ഥോപന തല ദ്ദമോണിറ്ററിങ്  മ്മിറ്റി ൾ 

▪ വോർഡ്-തല ദ്ദമോണിറ്ററിങ്  മ്മിറ്റി ൾ 

പ്രവോസ്ി ൾ-മറ്റു സ്ംസ്ഥോനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദ്ദ രളീയർ തിരിച്ച് 
എത്തുദ്ദപോൾ അവസര  വോറന്റയിനിൽ പ്രദ്ദവശിപ്പിദ്ദക്കണ്ടതുണ്ടണ്ടതുണ്.  

ദ്ദരോഗ നിർവയോപന /പ്രതിദ്ദരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇത് പ്രധോനമോണ്
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തദ്ദേശ സ്ഥോപന തല ദ്ദമോണിറ്ററിങ്  മ്മിറ്റി –
എന്തിനു ദ്ദവണ്ടതുണി?

വോർഡുതല ദ്ദമോണിറ്ററിങ്  മ്മിറ്റിയുസെ ദ്ദമൽദ്ദനോട്ടം

പ്രവോസ്ി തിരിച്ചുവരവുമോയി ബന്ധസപ്പട്ട  വോറന്റയിൻ
പ്രവർത്തനങ്ങളുസെ ദ്ദമൽദ്ദനോട്ടം
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തദ്ദേശ സ്ഥോപന തല ദ്ദമോണിറ്ററിങ്  മ്മിറ്റി: അംഗങ്ങൾ

❖  മ്മിറ്റി സെയർ ദ്ദപഴ്സൺ -

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥോപന 

അധയക്ഷ/ൻ

❖ തദ്ദേശ സ്ഥോപന പ്രതിപക്ഷ

ജനപ്രതിനിധി

❖ ആദ്ദരോഗയ സ്റ്റോന്ഡിങ്  മ്മിറ്റി 

അധയക്ഷൻ 

❖ MLA/MLAയുസെ പ്രതിനിധി

❖ ദ്ദപോലീസ്് ദ്ദസ്റ്റഷൻ ഹൗസ്്

ഓഫീസ്ർ / അദ്ദേഹത്തിസന്റ

പ്രതിനിധി 

❖ വിദ്ദേജ് ഓഫീസ്ർ 

❖ തദ്ദേശസ്ഥോപനത്തിസന്റ സസ്ക്രടട്ടറി

❖ സ്ഹ രണ ബോങ്ക് പ്രസ്ിഡന്റ്

❖ PHC ദ്ദമധോവി 

❖ സ്ോമൂഹി  സ്ന്നദ്ധ ദ്ദസ്നയുസെ 

ഒരു പ്രതിനിധി

❖ കുടംബശ്രീ പ്രതിനിധി  

❖ ആശോ വർക്കർമോരുസെ പ്രതിനിധി 

❖ സപൻഷദ്ദനഴ്സ് യൂണിയൻ  പ്രതിനിധി 
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1. ജിേോ

ദുരന്തനിവോരണ

അദ്ദതോറിറ്റി

2. ജിേോ ഭരണകൂെം

3. ആദ്ദരോഗയവകുപ്പ്

4. ദ്ദപോലീസ്് 

 മ്മിറ്റി നിരന്തരമോയി ബന്ധസപ്പദ്ദെണ്ടതുണത് ആസരസയോസക്ക?

തദ്ദേശ തല 

 മ്മിറ്റി 
വോർഡ് തല  മ്മിറ്റി
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ചുമതല ൾ ഉത്തരവോദിത്തങ്ങൾ: എസന്തേോം ?

❖  വോറന്റയിൻ സസ്ന്ററു ളുസെ നെത്തിപ്പ്  - ആവശയമോയ 

പിൻന്തുണയും നിർണയിക്കസപ്പട്ട ചുമതല ളുസെ നിർവഹണവും

❖ വിദ്ദദശത്തു നിന്നും മറ്റു സ്ംസ്ഥോനങ്ങളിൽ നിന്നും 

തിരിച്ചുവരുന്നവരുസെ വിവരങ്ങൾ ജിേോ ഭരണകുെവുമോയി

ബന്ധസപട്ടു ദ്ദശഖരിച്ച് വോർഡ് തല സ്മിതിസയ ഏലിപ്പിക്കു 

ഉറപ്പുവരുദ്ദത്തണ്ടതുണവ -

❖ ദ്ദഹോം ഐദ്ദസ്ോദ്ദലഷൻ വിവരങ്ങൾ ദ്ദരഖസപ്പടത്തോനുള്ള  

പ്രദ്ദതയ സറജിസ്ടറിസന്റ യഥോസ്മയഅപ്ദ്ദഡഷൻ

❖ ഇതിസന സ്ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ /റിദ്ദപ്പോർട്ട് ദിവദ്ദസ്ന 

ആദ്ദരോഗയ വകുപ്പിനും ജിേോ ഭരണക്കൂെത്തിനും ക മോറൽ
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ചുമതല ൾ ഉത്തരവോദിത്തങ്ങൾ (്ടെർച്ച ...)

❖പ്രദ്ദതയ  പരിഗണന ദ്ദവണ്ടതുണ കഹ റിസ്ക് വിഭോഗങ്ങളുസെയും (മുതിർന്ന
പൗരന്മോർ, പോലിദ്ദയറ്റിവ് സ യർ ലഭിക്കുന്നവര്, വൃക്ക ദ്ദരോഗി ൾ,  യോൻസ്ർ 
ദ്ദരോഗി ൾ) കുടംബത്തിസന്റയും ദ്ദബോധവത് രണം ഉറപ്പോക്കു 

❖ ദ്ദ ോവിഡ് പ്രതിദ്ദരോധത്തിനോയി സ്ർക്കോർ ഉത്തരവു ൾ 

നെപ്പോക്കുന്നുസണ്ടതുണന്നു ഉറപ്പോക്കുന്നതിനുള്ള ക്രടമീ രണങ്ങൾ സച്ചയ്യു 

❖ ജിേോ ദുരന്ത നിവോരണ അദ്ദതോറിറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രോദ്ദദശി മോയി 

നെപ്പോക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തു 

❖ വോർഡ് തല  മ്മിറ്റിയുസെ പ്രവർത്തനത്തിസന്റ ദ്ദമൽദ്ദനോട്ടം നെത്തു  



8

വോർഡുതല ദ്ദമോണിറ്ററിങ്  മ്മിറ്റി -എന്തിനു ദ്ദവണ്ടതുണി?

പ്രവോസ്ി ൾ - മറ്റു സ്ംസ്ഥോനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദ്ദ രളീയരുസെ

തിരിച്ചുവരവ്  ണക്കിസലടത്ത് ദ്ദ ോവിഡ്-19

നിർവയോപനം/പ്രതിദ്ദരോധം സ്ംബന്ധിച്ച വോർഡ് -തലത്തിസല

പ്രവർത്തനങ്ങളുസെ ഏദ്ദ ോപനത്തിനോയി.
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വോർഡുതല ദ്ദമോണിറ്ററിങ്  മ്മറ്റി രൂപീ രണം –
എപ്ര ോരം?

സ്.ഉ. (ക ) നം.55/2020/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി, 20/03/2020 പ്ര ോരം
സ്ംസ്ഥോനത്തു ദ്ദ ോവിഡ്-19 പ്രതിദ്ദരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുസെ
ഏദ്ദ ോപനത്തിനോയി വോർഡ് സമപറുസെ ദ്ദനതൃതവത്തിൽ
രൂപീ രിച്ച

 മ്മൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് പുനർനോമ രണം സെയ്തു

വോർഡ് സമപറുസെ ദ്ദനതൃതവത്തിൽ

വോർഡുതല ദ്ദമോണിറ്ററിങ്  മ്മിറ്റി ളോയി രൂപീ രിദ്ദക്കണ്ടതുണതോണ്.
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വോർഡുതല ദ്ദമോണിറ്ററിങ്  മ്മിറ്റി-അംഗങ്ങൾ

▪ സറസ്ിഡൻസ്് അദ്ദസ്ോസ്ിദ്ദയഷൻ പ്രതിനിധി ൾ രണ്ടു ദ്ദപർ.
സറസ്ിഡൻസ്് അദ്ദസ്ോസ്ിദ്ദയഷൻ ഇസേങ്കിൽ പ്രദ്ദദശസത്ത
നോട്ടു ോരുസെ രണ്ടു പ്രതിനിധി ൾ

▪ ജനകമത്രി ദ്ദപോലീസ്് പ്രതിനിധി

▪ കുടംബശ്രീ സ്ംഘെനോ സമപർ

▪സ്ന്നദ്ധപ്രവർത്ത ൻ/ പ്രവർത്ത 

▪അംഗണവോെി െീച്ചർ/ വർക്കർ

▪ആദ്ദരോഗയ പ്രവർത്ത ൻ/ പ്രവർത്ത 

▪എസ്്.സ്ി /എസ്്.റ്റി സപ്രോദ്ദമോട്ടർ

▪ആശ വർക്കർ

▪സ്ഥലത്തുതോമസ്മുള്ളസ്ന്നദ്ധരോയ സ്ർക്കോർ ഉദ്ദദയോഗസ്ഥർ
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വോർഡുതല ദ്ദമോണിറ്ററിങ്  മ്മിറ്റി-
ചുമതല ളും ഉത്തരവോദിത്തങ്ങളും

▪ വിദ്ദദശത്തുനിന്നും മറ്റു സ്ംസ്ഥോനങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിസ 

എത്തുന്നവരുസെ ദ്ദഹോംഐസസ്ോദ്ദലഷൻ ഉറപ്പു വരുത്ത 

▪ ഐസസ്ോദ്ദലഷനിൽ ഉള്ളവരിൽ ദ്ദരോഗ ലക്ഷണം പ്ര െമോവുന്നവരുസെ

വിവരം യഥോ സ്മയം ആദ്ദരോഗയ വകുപ്പ് അധികൃതസര അറിയിക്ക 

▪ ദ്ദമോണിറ്ററിങ്  മ്മിറ്റി ചുമതലസപ്പടത്തുന്ന ഓദ്ദരോ ആൾ വീതം ഇത്തരം

വീട ളിൽ ദിവദ്ദസ്ന ഭവന സ്ന്ദർശനം നെദ്ദത്തണ്ടതുണതോണ് (ഇത്തരം

ഭവന സ്ന്ദർശനത്തിന് ദ്ദപോകുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് മോസ്ക്കം ഗ്ലൗസം

ഉൾപ്പസെയുള്ള വയക്തിഗത പ്രതിദ്ദരോധ ഉപ രണങ്ങൾ ബന്ധസപ്പട്ട

തദ്ദേശസ്ഥോപനം ഉറപ്പോദ്ദക്കണ്ടതുണതോണ്).
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ചുമതല ളും ഉത്തരവോദിത്തങ്ങളും (്ടെർച്ച ...)

▪ പ്രദ്ദതയ പരിഗണന നൽദ്ദ ണ്ടതുണ വിഭോഗങ്ങളിലുള്ളവരുസെ ( ിെപ്പു

ദ്ദരോഗി ൾ, മറ്റു ദ്ദരോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ, പ്രദ്ദമഹം ഉൾപ്പസെ ജീവിത കശലി

ദ്ദരോഗമുള്ളവർ, വദ്ദയോജനങ്ങൾ) വിവരങ്ങൾ ദ്ദശഖരിച്ചു ആഹോരം, മരുന്ന്

ഉൾപ്പസെ ആവശയമോയ സ്ഹോയങ്ങൾ നൽ ണം.

▪ ഇവർക്കും കുടംബോംഗങ്ങൾക്കും ദ്ദബോധവൽക്കരണവും ആവശയസമങ്കിൽ

 ൗൺസ്ിലിങം നൽകുന്നതിനുള്ള നെപെി ൾ സ്വീ രിക്കണം.

▪ സെലിസമഡിസ്ിൻ സ്ംവിധോനത്തിൽ ബന്ധസപ്പെോവുന്ന ദ്ദഡോക്ടറുമോസര

കുറിച്ചുള്ള പൂർണ വിവരം ഇത്തരം വീട ളിൽ ഉസണ്ടതുണന്ന് ഉറപ്പ്

വരുദ്ദത്തണ്ടതുണതോണ്.
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മുൻ  രുതസലടക്കോം, സ്ജ്ജരോവോം

ക   ഴുകൂ, 

മോസ്ക് ധരിക്കൂ 

ശോരീരി  അ ലം പോലിക്കൂ

്ടപ്പദ്ദേ സതോറ്റു ദ്ദപോകും!! 



KERALA INSTITUTE OF LOCAL ADMINISTRATION
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