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റികവഴ്െ്
എന്ത് ?

വോറന്റയിൻ എന്നോൽ

വകയോജനങ്ങൾ / ഗുരുത മോയ ആക ോഗ്യ
പ്രശ്നമുള്ളവസ

(വൾനറബിൾ അഥവോ ഹഹ

റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ജനങ്ങസെ) മറ്റുള്ളവ ിൽ നിന്ന്
കവർതി ിച്ചു പോർപ്പിക്കുന്നതിലൂസെ ക ോവിഡ്-19
അണുബോധ അവർക്കു ഉണ്ടോകുന്നതിൽ നിന്നും
തെയുന്നതോണ് റികവഴ്െ്

വോറന്റയിൻ
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റികവഴ്െ്

വോറന്റയിൻ എന്തുസ ോണ്ട് ??

• വകയോജനങ്ങൾക്കു ക ോവിഡ് -19
അണുബോധയുണ്ടോയോൽ മ ണനി ക്ക്
കൂടുതലോകുും
• ഗുരുത മോയ ആക ോഗ്യപ്രശ്നമുള്ളവർക്കുും
അകതോസെോപ്പും ക ോവിഡ് -19
അണുബോധയുണ്ടോയോൽ മ ണനി ക്ക് കൂടുും
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ക ോവിഡ് -19 അണുബോധയുണ്ടോയോൽ
മ ണനി ക്ക്

Source: https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
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ക ോവിഡ് -19 അണുബോധയുണ്ടോയോലുള്ള
മ ണ നി ക്ക് കനോക്കൂ, ഇതു സ ോണ്ടോണ്
ഹഹ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിസന അഥവോ വൾനറബിൾ
ആയ ആളു സെ മോറ്റി പോർപ്പിക്കൽ
അനിവോ യമോകുന്നത്
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ക ോവിഡ്-19 അപ െ െോധയത കൂെിയവർ
(വൾനറബിൾ അഥവോ ഹഹ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് )
ആസ ോസക്ക ?
• മുതിർന്ന പൗ ന്മോർ (60 വയസും അതിനു മു െിലുും ഉള്ളവർ )
• എല്ലോ പ്രോയത്തിലുും ഉള്ള ഗുരുത ആക ോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ
(ഉദോ: ക്തെമ്മർദും , പ്രകമഹും , ഹൃകരോഗ്ും , ോൻെർ, വൃക്ക
െുംബന്ധമോകയോ
ൾ െുംബന്ധമോകയോ അസഖമുള്ളവർ)
• എല്ലോ പ്രോയത്തിലുും ഉള്ള ക ോഗ്പ്രതിക ോധകേഷി കുറഞ്ഞവർ (HIV
അഥവോ എയിഡ്െ് തുെങ്ങിയ അസഖങ്ങൾ ഉള്ളവർ )
• എല്ലോ പ്രോയത്തിലുും ഉള്ള ക ോഗ്പ്രതിക ോധകേഷി കുറക്കുന്ന മരുന്ന്
ഉപകയോഗ്ിക്കുന്നവർ
• എല്ലോ പ്രോയത്തിലുും ഉള്ള വിട്ടുമോറോത്ത േവോെക ോേ
െുംബന്ധമോയ അസഖമുള്ളവർ
• ഗ്ർഭണി ൾ
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റികവഴ്െ് വോറന്റയിൻ എന്ന ആേയും
എന്തുസ ോണ്ട് ??

അപ െ െോധയത കൂടുതലുള്ള വിഭോഗ്ത്തിന് ക ോവിഡ് -19
ബോധിച്ചോൽ നുകമോണിയകയോ അതുകപോലുള്ള
അപ െ

മോയ ക ോഗ്ങ്ങൾക്കു െോധയത കൂടുും, ഇത്

മ ണത്തികലക്ക് നയിക്കോും. ഇവസ പൂർണമോയി

വോറന്റയിൻ സെയ്യു

വഴി ക ോഗ്ബോധ ഒഴിവോക്കോും.
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റികവഴ്െ്

വോറന്റയിൻ ഒരു പ്രതിക ോധ മോർഗ്ഗും
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ദ്ദകാവിഡ് -19 ദ്ദരാഗവയാപനം
തടയാനുള്ള പപാതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ
✓ വീട്ടിൽ തസന്ന തുെരു . അനിവോ യമസല്ലങ്കിൽ പുറത്തു

കപോ രുത്.
✓ വീട്ടിൽ െന്ദർേ സ

ണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഒഴിവോക്കു .

✓ മീറ്റിുംഗ്് അനിവോ യമോസണങ്കിൽ, ഒരു മീറ്റർ ദൂ ും നിലനിർത്തു .
✓ ഹ

മുഷ്ടിയികലകക്കോ, െിഷു കപപ്പർ / തൂവോലയികലകക്കോ തുമ്മു ,

ചുമയ്ക്കു . അതിനു കേഷും െിഷു കപപ്പർ നീക്കും സെയ്യു
നിങ്ങളുസെ തൂവോല

/

ഴുകു .

✓ കെോപ്പും സവള്ളവും ഉപകയോഗ്ിച്ച് കൃതയമോയ ഇെകവെ െിൽ
ഹ യുും മുഖവും

ഴുകു .
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ദ്ദകാവിഡ് -19 ദ്ദരാഗവയാപനം
തടയാനുള്ള പപാതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ
✓ വീട്ടിൽ കവവിച്ച പഴയതല്ലോത്ത ചൂടുള്ള ഭക്ഷണും

✓ കപോഷ ോഹോ ും

ഴിക്കു

ഴിക്കുസന്നന്ന ഉറപ്പോക്കു

✓ ധോ ോെും സവള്ളും കുെിക്കു
✓ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ
ധോ ോെും
ഴിക്കു , ക ോഗ്പ്രതിക ോധ കേഷി
ഉറപ്പോക്കു
✓ വയോയോമങ്ങൾ സെയ്യു
✓ കഡോക്ടറിസന്റ നിർകദേ പ്ര ോ ും അല്ലോസത െവയമോയി മരുന്ന ൾ
ഴിക്കരുത്.
✓ ഴിവതുും വീടു െിൽ തിങ്ങിപ്പോർക്കുന്നത് ഒഴിവോകക്കണ്ടതോണ്.
പോർക്കു ൾ, മോർക്കറ്റു ൾ, ആ ോധനോലയങ്ങൾ എന്നിവ കപോലുള്ള
തി കക്കറിയ സ്ഥലങ്ങെികലക്ക് കപോ രുത്.
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ക ോവിഡ് -19 ക ോഗ്വയോപനും തെയോനുള്ള
സപോതു നിർകേേങ്ങൾ
✓പതിവ് പ ികേോധനയ്ക്കോയി/ ക ോകെോ അപ്പിനോയി ആശുപത്രിയിൽ

കപോ രുത്.
✓നിങ്ങളുസെ കഡോക്ടറുമോയി

ഴിയുന്നത്ര സെലി

ൺെൾകട്ടഷൻ നെത്തു .

അസല്ലങ്കിൽ പ്രസ്തുത PHC കഡോക്ടറുമോയി ബന്ധസപട്ടു തീരുമോനങ്ങൾ
എടുക്കു .
✓റികവഴ്െ്

വോറന്റയിനിൽ

ഴിയുന്നവർ പ്രകതയ

ശുെിമുറി ഉപകയോഗ്ിക്കണും.

അഥവോ സപോതു ശുെിമുറി ഉപകയോഗ്ിക്കസണങ്കിൽ, കെോപ്പും സവള്ളവും
ഉപകയോഗ്ിച്ച് െോപ്പ ൾ, വോതിൽ പിെി ൾ, പോത്രങ്ങൾ എന്നിവ
വൃത്തിയോകക്കണ്ടത് ആവേയമോണ്.
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റികവഴ്െ് വോറന്റയിൻ : തകേേ െവയുംഭ ണ
സ്ഥോപനങ്ങളുസെ ചുമതല ൾ
✓ഹഹ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളു ളുസെ പട്ടി തയ്യോറോക്കു
➢അവസ ബന്ധസപ്പെോനുള്ള വിവ ങ്ങൾ കേഖ ിക്കു
➢അവർക്കു കവണ്ടുന്ന കെവനങ്ങളുസെ പട്ടി തയ്യോറോക്കു
✓റികവഴ്െ് വോറന്റയിസന്ന കുറിച്ച് അവസ യുും അവരുസെ
കുടുുംബോങ്ങങ്ങസെയുും കബോധയസപ്പടുത്തു
✓ കവണ്ടുന്ന കെവനങ്ങൾ പ്രദോനും സെയ്യുന്നതിനുള്ള രമീമീ ണങ്ങൾ
➢െന്നദ്ധപ്രവർത്ത ർ
➢പ്രോഥമി ോക ോഗ്യ ക ന്ദ്രവമോയി ബന്ധും സ്ഥോപിക്കൽ
➢അവർക്കു ആവേയമുള്ള അെിസ്ഥോന ൌ യും ഒരുക്കൽ
➢അവർക്കു കവണ്ട കെവനങ്ങൾക്കുള്ള ഏക ോപനും
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റികവഴ്െ് വോറന്റയിൻ : തകേേ
െവയുംഭ ണ സ്ഥോപനങ്ങളുസെ ചുമതല ൾ
✓അെിയന്ത െഹോയ സഹല്പ് സഡസ്ക് രൂപസപ്പടുത്തു

✓ റികവഴ്െ് വോറന്റയിൻ സെന്ററു ൾ തയ്യോറോക്കു , റികവഴ്െ്
വോറന്റയിനുള്ള ൌ യങ്ങൾ ഒരുക്കി സ ോടുക്കു
✓റികവഴ്െ് വോറന്റയിസന്ന കുറിച്ച് സപോതുെമൂഹത്തിനുള്ള
കബോധവത്ക്ക ണും നൽകു
✓എല്ലോ ദിവെവും ക ോകെോ അപ്പ് സെയ്യു
✓സ ോകറോണ ക ോഗ്ലക്ഷണങ്ങൾ ണ്ടുതുെങ്ങിയോൽ എത്രയുും
കവഗ്ും ക ോവിഡ് സ്റ്റ് ഹലൻ ട്രീസെന്റ്റ് സെന്ററു െികലക്കു
(CFLTC) മോറ്റുവോനുള്ള ൌ യും ഒരുക്ക
13
05/04/2020

റികവഴ്െ് വോറന്റയിൻ : തകേേ െവയുംഭ ണ
സ്ഥോപനങ്ങളുസെ ചുമതല ൾ ഒറ്റകനോട്ടത്തിൽ

റികവഴ്െ്

വോറന്റയിൻ
➢ഏക ോപനും
➢നെത്തിപ്പ്
➢നി ീക്ഷണും

ഈ പ്രവർത്തനങ്ങുളുസെ ചുമതല ആക ോഗ്യും, കക്ഷമ ോ യ
െുംയുക്തമോയി സെകയ്യണ്ടതോണ്

മ്മിറ്റി
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റികവഴ്െ്

വോറന്റയിൻ പ്രരമീിയ

ഒരു പ്രകദേസത്ത ഒ ോൾക്ക് ക ോഗ്ബോധ/മ ണും
െുംഭവിച്ചോൽ ആ പ്രകദേസത്ത
പ്രതിക ോധത്തിസന്റ ഭോഗ്മോയി ഹഹ റിസ്ക്
ഗ്രൂപ്പിസന എങ്ങസന പ ിെ ിക്കോും?
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റികവഴ്െ്

വോറന്റയിൻ പ്രരമീിയ

▪ ക ോഗ്ബോധ ഉണ്ടോയ പ്രകദേസത്ത ഹഹ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽസപട്ടവസ
മോറ്റി പോർപ്പിക്കു
▪ ക ോഗ് വയോപനമുണ്ടോയോൽ മോറ്റി പോർപ്പിച്ചുസ ോണ്ട് സമച്ചസപ്പട്ട

പ ി ക്ഷ ഇവർക്കു നൽ ോനോകുും
▪ ഇങ്ങസനയുള്ളവർക്കു െഹോയിയോയി നിൽക്കുന്നവർക്കുും
തങ്ങോനുള്ള
ൌ യവും
ഇകതോസെോപ്പമുണ്ടോയി ിക്കണും.
െഹോയിയുും
റികവഴ്െ്
വോറന്റയിസന്റ
എല്ലോ
മോർഗ്ഗനിർകേേങ്ങളുും പിന്തുെ ണും
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റികവഴ്െ്

വോറന്റയിൻ പ്രരമീിയ

വിവിധ െോമൂഹി െോമ്പത്തി
വിഭോഗ്ത്തിലുള്ളവർ ഹഹ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ
ഉൾസപെോസമന്നള്ളത് സ ോണ്ട് തസന്ന ഈ
വിഭോഗ്ത്തിലുള്ള കൂടുതൽ അവേത
അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകതയ പ ിഗ്ണന
നൽകുന്നതിനോയി തകേേെവയുംഭ ണ
സ്ഥോപനും വിവിധ സ്ഥോപനങ്ങകെയുും
െന്നദ്ധപ്രവർത്ത ക യുും ഏക ോപിപ്പിച്ചു
പ്രവർത്തികക്കണ്ടതോണ്
17
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റികവഴ്െ്

വോറന്റയിൻ പ്രരമീിയ
പ്രകദേസത്ത ഹഹ
റിസ്കിൽസപടുന്നവരുസെ പട്ടി
തയ്യോറോകു

വൾനറബിലിറ്റി
മോപ്പിുംഗ്്

ഹഹ റിസ്കിൽസപട്ടവരുസെ
നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിവിവ
ണക്കു ൾ ഇതിനോയി
പ്രകയോജനസപ്പടുത്തു
വീടു െികലക്ക് കന ിട്ടു വിെിച്ചുും
വിവ ങ്ങൾ കേഖ ിക്കോും
18
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റികവഴ്െ്

വോറന്റയിൻ പ്രരമീിയ
മാറ്റി

പാർപ്പിക്കൽ

ഹഹ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിന് പ്രകതയ മോയ ഒ ിെും (ഉദോ : ശുെിമുറികയോടുകൂെിയ ഒരു മുറി )
ഒരുക്കോവന്നതിനനുെ ിച്ചു, മറ്റു വയക്തി ളുമോയി നിർകേേിക്കുന്ന േോ ീ ി അ ലും
പോലിക്കോവന്ന ീതിയിൽ എന്നോൽ ഒറ്റസപ്പെൽ ഉണ്ടോ രുത്

സ്വന്തം വീട്ടിൽ

അയൽ വീട്ടിൽ
അപലെങ്കിൽ ബന്ധു
വീട്ടിൽ

കമ്മ്യൂണിറ്റി റിദ്ദവഴ്സ്
കവാറന്റയിൻ പസ്ന്റർ
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റികവഴ്െ്

വോറന്റയിൻ എങ്ങസന നെപ്പിലോക്കോും?

•റികവഴ്െ് വോറന്റയിനിലുള്ളവരുസെ വീടു െിൽ ബന്ധസപ്പെോനുള്ള ക ോൺ നമ്പർ
വീെിനു പുറത്തു എഴുതി ഒട്ടികക്കണ്ടതോണ്.
•ഹഹ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിനോയി ഒരു സഹല്പ് സഡസ്ക് െുംവിധോനും തകേേെവയുംഭ ണ
സ്ഥോപനങ്ങെിൽ ഉണ്ടോയി ിക്കണും. മോത്രമല്ല സഹല്പ് സഡസ്ക് നൽകുന്ന കെവനങ്ങൾ
സറജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി വയ്ക്കു യുും സെയ്യണും.
•ഇരുപത്തിനോല് മണിക്കൂറുും അധികൃതസ ബന്ധസപ്പെോൻ െോധിക്കുന്ന ക ോൺ
നമ്പറു ൾ നൽ ിയി ിക്കണും
•റികവഴ്െ് വോറഹന്റനിൽ കുട്ടി ൾ ഉസണ്ടങ്കിൽ ക്ഷോ ർത്തോക്കെിൽ ഒ ോളുും കൂെി
കുട്ടികയോസെോപ്പും റികവഴ്െ് വോറഹന്റനിൽ കുട്ടിയുസെ െും ക്ഷണത്തിനോയി കപോ ണും ,
അവർക്കു കവണ്ടുന്ന എല്ലോ ൌ യങ്ങളുും സെയ്തു സ ോടുകക്കണ്ടത്
അതോതു തകേേ െവയും ഭ ണ സ്ഥോപനങ്ങൾ ആണ്
20
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റികവഴ്െ് വോറന്റയിൻ പ്രരമീിയ :നൽക ണ്ട
പ്രധോന കെവനങ്ങൾ
•അ ിയുും ഭക്ഷണ െോമഗ്രി ളുും, അതയോവേയ െോമഗ്രി ളുും ഉസണ്ടന്ന്
ഉറപ്പവരുത്തു , പോ ും സെയ്ത ഭക്ഷണും ആവേയമുള്ള ഇെങ്ങെിൽ എത്തിക്കു
•ആവേയമോയ മരുന്ന ൾ എത്തിക്കു , ദീർഘ ോല ക ോഗ്ങ്ങൾക്കു (diabetes / ബിപി
/ ഹൃദ്ക ോഗ്ും മുതലോയവ) ഉള്ള മരുന്ന ൾ ഒരു മോെകത്തക്ക് അടുത്തുള്ള സഹൽത്ത്
സെന്ററിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചുസ ോടുക്കു .

•േോ ീ ി അെവോസ്ഥയും അനുഭവസപ്പട്ടോൽ ഉെൻ ബന്ധസപ്പെോൻ ഒരു നമ്പർ
സ ോടുക്കു
• ിെപ്പ ക ോഗ്ി ൾക്കു ത്തീറ്റർ / ryles െൂബ് മുതലോയവ എത്തിച്ചു സ ോടുക്കോനുും ,
ആവേയസമങ്കിൽ അവ മോറ്റി പുതിയത് ഇെോനുമുള്ള ൌ യും ഏർസപ്പടുത്തു .
•ഗ്ർഭിണി ൾക്കു സ്കോനു ൾ സെയോനുള്ള ൌ

യും ഏർസപ്പടുത്തു .
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റികവഴ്െ് വോറന്റയിൻ പ്രരമീിയ : സപോതുവിൽ
ശ്രദ്ധികക്കണ്ടത്
•റികവഴ്െ് വോറഹന്റനിസല വയക്തിക്ക് പ്രകതയ ഗ്ലോസ ൾ, ഴിക്കുന്ന പോത്രങ്ങൾ,
തൂവോല ൾ, ിെക്ക ൾ മുതലോയവ നൽകു . ഉപകയോഗ്ിച്ച പോത്രങ്ങൾ, ിെക്ക
വി ി ൾ തലയിണ ഉറ എന്നിവ കെോപ്പും സവള്ളവും ഉപകയോഗ്ിച്ച് ഴു
.
•പതിവോയി എല്ലോവരുും സ്പർേിക്കുന്ന എല്ലോ ഉപ ിതലങ്ങളുും 1% കെോഡിയും
ഹഹകപ്പോകലോഹററ്റ് ലോയനി ഉപകയോഗ്ിച്ച് ദിവെത്തിൽ ണ്ടുതവണ
അണുവിമുക്തമോകക്കണ്ടതോണ്. ഗ്ോർഹി ലീനിുംഗ്് ഏജന്റും 1% കെോഡിയും
ഹഹകപ്പോകലോഹററ്റ് ലോയനിയുും ഉപകയോഗ്ിച്ച് തറ എല്ലോ ദിവെവും വൃത്തിയോക്കു .
•െോധനങ്ങൾ സ ോടുക്കു കയോ വോങ്ങു കയോ സെയ്തതിനു കേഷും ഹ
വൃത്തിയോയി ഴു ി സൂക്ഷിക്കു .

ൾ

•ആവേയമുള്ളകപ്പോൾ ഒരു സതർകമോമീറ്റർ ഉപകയോഗ്ിച്ച് േ ീ തോപനില നി ീക്ഷിക്കോൻ
െോധിക്കണും. പനി, ചുമ, േവെിക്കോൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, സതോണ്ടകവദന, േ ീ കവദന, പനി
കപോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടോയോൽ ഉെൻ തസന്ന പ്രകദേസത്ത HI / JPHN സന
അറിയിക്കു .
22
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റികവഴ്െ്

വോറന്റയിൻ പ്രരമീിയ: െവന്തും വീട്ടിൽ

• മതിയോയ വോയു െഞ്ചോ മുള്ള മുറി വൾനറബിൾ ആയ വയക്തിക്ക് ഒരുക്കി
സ ോടുക്കു

• വൾനറിബിെോയ വയക്തി പ്രകതയ ശുെിമുറി ഉപകയോഗ്ിക്കണും. ഇലോത്ത പക്ഷും
ഓക ോ തവണയുും ശുെിമുറി ഉപകയോഗ് കേഷും അണുവിമുഖതമോക്കി സൂക്ഷിക്കു

• ഒരു െമയും കുറഞ്ഞത് 20 സെക്കൻഡ് കന ും കെോപ്പും സവള്ളവും
ഉപകയോഗ്ിച്ച് ഹ
ഴുകു അസല്ലങ്കിൽ ഹോൻഡ് െോനിഹറ്റെർ
ഉപകയോഗ്ിച്ച് ഹ ശുെിതവും പോലിക്കു .

• ക ോവിഡ് സപോതുനിർകേേങ്ങൾ എല്ലോരുും

ർേനമോയി പോലികക്കണ്ടതോണ്
23
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റികവഴ്െ്
വീട്ടിൽ
• റികവഴ്െ്

വോറന്റയിൻ പ്രരമീിയ: അയൽ / ബന്ധു

വോറന്റയിസന കുറിച്ച് വീട്ടു ോസ കബോധവത്

ിക്കു

• ഹഹ റിസ്ക് വയക്തിയുസെ ആവേയങ്ങൾ എല്ലോും നെപ്പിലോക്കോനുള്ള
ഉത്ത വോദിതവും െവന്തും വീട്ടു ോർക്ക് തസന്നയോയി ിക്കുും

• ഇരുപത്തിനോല് മണിക്കൂറുും അധികൃതസ ബന്ധസപ്പെോൻ െോധിക്കുന്ന ക ോൺ
നമ്പറു ൾ ഉണ്ടോയി ിക്കണും

• ക ോവിഡ് സപോതുനിർകേേങ്ങൾ എല്ലോരുും

ർേനമോയി പോലികക്കണ്ടതോണ്
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റികവഴ്െ്
റികവഴ്െ്

വോറന്റയിൻ പ്രരമീിയ: മ്മൂണിറ്റി
വോറന്റയിൻ സെന്ററു ൾ

• റികവഴ്െ് വോറന്റയിസന കുറിച്ച് അകന്തവോെി സെയുും ജീവനക്കോസ യുും
കബോധവത് ിക്കു
• നല്ല വോയുെഞ്ചോ വും സൂ യപ്ര ോേവും ഉള്ള ഒരു െവ ോ യ മുറിയിൽ ഹഹ
റിസ്കിൽസപ്പട്ട വയക്തിസയ പോർപ്പിക്കു
• െന്ദർേ സ പ ിമിതസപ്പടുത്തു . ആക ോഗ്യ പ്രവർത്ത രുും ഈ
മുറിയികലക്കുള്ള പ്രകവേനും നിയന്ത്രിക്കണും.
• ആവേയമോയ ഉപ

ണങ്ങൾ മോത്രും മുറിയികലക്ക് സ ോണ്ടുവ ി .

• മുറിക്ക് പുറത്ത് ഒരു ഹ
ഴു ൽ കസ്റ്റഷൻ സ്ഥോപിക്കു . ആക ോഗ്യ
െും ക്ഷണ ദോതോക്കെെക്കും വയക്തിസയ പ ിെ ിക്കുന്നതിന് മുമ്പും കേഷവും
ഹ
ഴു ണും.

25
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റികവഴ്െ്
റികവഴ്െ്

വോറന്റയിൻ പ്രരമീിയ: മ്മൂണിറ്റി
വോറന്റയിൻ സെന്ററു ൾ

▪ ക ോഗ്ി സെ മുറിയിൽ പ്രകവേിക്കോൻ അനുവദിക്കരുത്. സഖും
പ്രോപിക്കുന്നതുവസ
ോത്തി ിക്കോൻ അഭയർത്ഥിക്കു .
• ഭക്ഷയവസ്തുക്കൾ പുറത്തു നിന്ന് സ ോണ്ടുവ ോൻ അനുവദിക്കരുത്. േ ിയോയി
കവവിച്ച ഭക്ഷയവസ്തുക്കൾ മോത്രും അനുവദിക്കു .

• ആക ോഗ്യ മോയ ഭക്ഷണും ലഭയമോക്കു . ആവേയത്തിന് പഴങ്ങളുും
പച്ചക്കറി ളുും ഉൾസപ്പടുത്തോൻ ശ്രമിക്കു . ട്രോൻെ് ോറ്റ്, അധി ഉപ്പ്,
പഞ്ചെോ തുെങ്ങിയവ ഒഴിവോക്കു .

• മുറിയിൽ നെക്കോൻ ശ്രമിക്കു അസല്ലങ്കിൽ േോ ീ ി മോയി
െജീവമോയി ിക്കോൻ കുറച്ച് വയോയോമും സെയ്യു . പു യില ഉൽപന്നങ്ങളുും
മദയവും ഒഴിവോക്കു .
26
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റികവഴ്െ്
റികവഴ്െ്

വോറന്റയിൻ പ്രരമീിയ: മ്മൂണിറ്റി
വോറന്റയിൻ സെന്ററു ൾ

•സ ട്ടിെത്തിസല മുറി ളുും ബോത്ൂമു ളുും മറ്റു ഇെങ്ങളുും േ ിയോയി
അണുവിമുക്തമോക്കി എന്ന് ഉറപ്പോക്കു .
•ഓക ോ ട്ടിലു ൾ തമ്മിൽ 1 m ദൂ ും ഉണ്ടോവണും (ഉദോ: െഹോയി
കൂസെയുസണ്ടങ്കിൽ ).
•ഈ സ ട്ടിെങ്ങളുസെ പ്രവർത്തനത്തിനോയി ആവേയമോയ ജീവനക്കോസ
നിയമിക്കു
•കപ്രോകട്ടോകക്കോൾ അനുെ ിച്ച് മോലിനയ െുംസ്ക ണും പോലിക്കണും.
•റികവഴ്െ് വോറഹന്റൻ സെന്ററിൽ തോമെമോക്കിയ അകന്തവോെി ൾക്ക്
അവരുസെ െവന്തും ോ യങ്ങൾ(ഉദോ: തുണി ഴുകു , പത്രും ഴുകു എന്നിങ്ങസന )
സെയ്യുവോനുള്ള രമീമീ ണും ഉണ്ടോക്കു .
•അവിസെ തോമെിക്കുന്നവർക്ക് വികനോദത്തിനുും, മോനെി പി ിമുറുക്കും
കുറക്കുന്നതിനോയുും െിവി /കറഡികയോ മുതലോയവ റികവഴ്െ് വോറഹന്റൻ
സെന്ററിൽ ഉണ്ടോ ണും
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•മുറി ൾ, അടുക്കെ ൾ, കെോയ്ലറ്റു ൾ, കുെിമുറി എന്നിവ 99 ൽ 1 ഭോഗ്ും എന്ന
ീതിയിൽ ലയിപ്പിച്ച ഗ്ോർഹി ബ്ലീച്ചിങ് സെോലൂഷൻ ഉപകയോഗ്ിച്ചുും, കലോഹ
പ്രതലങ്ങൾ 70% ആൽക്കകഹോൾ ഉള്ള സെോലൂഷൻ സവച്ചുും
അണുവിമുക്തമോകക്കണ്ടതുണ്ട് . അതിനോൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിസന്റയുും, അകകോകഹോൾ
ഉള്ള ലീനിങ് സെോലൂഷസന്റയുും ആവേയമോയ കസ്റ്റോക്ക് രുതിസവയ്ക്കണും
•റികവഴ്െ് വോറഹന്റൻ സെന്ററിൽ, ഭക്ഷണ െമയത്ത് ഒരുെമയത്തു അവിസെ
തോമെിക്കുന്നവസ 10 അസല്ലങ്കിൽ അതിൽ കുറകവോ ആളു ളുള്ള ഗ്രൂപ്പ െോയി
വിഭജിക്കു യുും, ഓക ോരുത്തരുും 1 മീറ്റർ അ ലും പോലിച്ചു ഇ ിക്കു യുും സെയ്യുവോനുള്ള
ൌ യും ഉണ്ടോയി ിക്കണും. അതിനോൽ ഊണുമുറിയിൽ അതിനോവേയമോയ കമേയുും
കെ യുും െജീ ിക്കണും .

•അവിസെ തോമെിക്കുന്നവരുസെയുും, കജോലി സെയ്യുന്നവരുസെയുും,
ആക ോഗ്യപ്രവർത്ത രുസെയുും തോപനില എല്ലോദിവെവും കനോക്കു യുും, പനി
ഉള്ളതോയി ോണു യോസണങ്കിൽ അവസ അവിസെ നിന്നും മോറ്റുന്നതിനോയി പ്രകതയ ും
ശ്രദ്ധിക്കു യുും കവണും. മോത്രമല്ല േവോെക ോേ െുംബന്ധമോയ അസഖങ്ങൾ ഉള്ളവർ
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• പിപിഇ-യുും മോസ്കു ളുും യ്യുറ ളുും മതിയോയ അെവിൽ ലഭയമോക്കണും. പനി
അസല്ലങ്കിൽ േവോെക ോേ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർ മോസ്ക് ധ ിക്കോൻ
നിർകേേിക്കു യുും ഉകദയോഗ്സ്ഥർ ഉെൻ തസന്ന ഹവകദയോപകദേും കതടു യുും
കവണും.
• െന്നദ്ധപ്രവർത്ത ർ ആേോ വർകക്കർെ് അുംഗ്ൻവോെി സതോഴിലോെി ൾ
ഗ്തോഗ്ത വകുപ്പിസല ഉകദയോഗ്സ്ഥ ർ മറ്റു ആക ോഗ്യപ്രവർത്ത രുസെ കപരുും
നമ്പറുും അെങ്ങിയ ഒരു പട്ടി മുൻകൂട്ടി തയ്യോറോക്കണും.

തകേേ െവയുംഭ ണ സ്ഥോപനത്തിസന്റ പ്രകദേത്തു
സ ോകറോണ ക ോഗ്ി ളുസെ എണ്ണും കൂടു യോസണങ്കിൽ
ഹഹ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽസപ്പട്ടവർക്ക് റികവഴ്െ് വോറന്റയിൻ
പിന്തുെരു യോണ് ഏറ്റവും ഉെിതും
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