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െന്നദ്ധ പ്രവര്ത്ത രുസെ
 ര്ത്തവയങ്ങള്

ക ോഗവയോപനും തെയുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ോ യക്ഷേേോയി നെപ്പിലോക്കു 
എന്നതോണ് െന്നദ്ധപ്രവര്ത്ത രുസെ പ്രധോന ചുേതല

കെവനങ്ങള് ആവശ്യമുള്ള കേഖല ള് :

1. ക ോഗ പ്രതിക ോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില്

2. ക ോവിഡ്- 19 നി ീക്ഷണതില് ( വോറന്റയിനില്)  ഴിയുന്നവര്ത്ക്കുള്ള 
കെവനങ്ങളില്

3. പ്രകതയ  പ ിഗണന കവണ്ട വിഭോഗങ്ങള്ക്കുള്ള കെവനങ്ങള് നല്ുന്നതില് 

4. അതിഥി സതോഴിലോളി ള്ക് ആവശ്യേോയ െഹോയങ്ങള് െജ്ജേോക്കുന്നതില്

5. സപോതുജന ക ോധവല്ക ണും 

6. സപോതു െമൂഹതിന് കവണ്ടി ഉറപ്പോകകണ്ട കെവനങ്ങള് 

കേല്പ്പറഞ്ഞകേഖല ളില് ചുേതലസപ്പട്ടവക ോസെോപ്പുംആവശ്യോനുശ് ണും
പ്രവര്ത്തിക്കു 
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ക ോഗ പ്രതിക ോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്-
ഏസതല്ോും?

▪ വയക്തി ശുചിതവും, ശ്ോ ീ ി  അ ലും, ഇവ പോലിക്കുന്നു എന്ന് 
ഉറപ്പു വരുതോനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഏര്ത്സപ്പടു  

▪അതിനോയുള്ള ക ോധവല്ക ണും നെത്തു  

▪ക   ഴുുന്നതിനുള്ള ബൂത്തു ള് െജ്ജേോക്കു 

▪ സപോതു സ്ഥോപനങ്ങളില് അണു ോധ ഉണ്ടോ ോതി ികോനുള്ള 
െജീ  ണങ്ങള് 

▪ നി ീക്ഷണതില് ( വോറന്റയിനില്)  ഴിയുന്നവര്ത് എല്ോ 
നി ന്ധന ളും പോലിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തു  

കേല്പ്പറഞ്ഞ  ുംഗങ്ങളില് ചുേതലസപ്പട്ടവക ോസെോപ്പുംആവശ്യോനുശ് ണും 
പ്രവര്ത്തിക്കു  
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ക ോവിഡ്- 19 നി ീക്ഷണതില് 
( വോറൻറയിനില്)  ഴിയുന്നവര്ത്ക്കുള്ള 
കെവനങ്ങള്- ഏസതല്ോും?

▪ ക ോവിഡ്- 19 നി ീക്ഷണതിലുള്ളവര്ത് നി ീക്ഷണ  ോലോവധി
പൂര്ത്തീ  ിക്കുകന്നോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തു 

▪ നി ീക്ഷണതില്  ഴിയുന്നവര്ത്ക് ഭക്ഷണവും, േരുന്നുും കവണ്ടസപ്പട്ട േറ്റു 
െഹോയങ്ങളും എതിച്ചു സ ോടുക്കു .

▪ നി ീക്ഷണ  ോലഘട്ടതില് െോമൂഹി വും േോനെി വേോയ ഒറ്റസപ്പെലു സള 
അതിജീവികോൻ വികനോദ വിജ്ഞോന െോേഗ്രി ള് എതിച്ചു സ ോടുക്കു . 

▪ സ ൌണ്െലിുംഗ് നല്ു / െുംവിധോനും ഉറപ്പു വരുത്തു 

▪ നി ീക്ഷണതില് ആയ ക ോഗി ള്ക് എസെങ്കിലുും ക ോഗലക്ഷണങ്ങള് 
 ണ്ടോല്ആക ോഗയ വുപ്പിസന അറിയിച്ച് കഹോസ്പിറ്റലില് എതികോനുള്ള 
ക്രേീ  ണങ്ങള് സചയ്യു 

കേല്പ്പറഞ്ഞ  ുംഗങ്ങളില് ചുേതലസപ്പട്ടവക ോസെോപ്പും ആവശ്യോനുശ് ണും 
പ്രവര്ത്തിക്കു  
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 വോറന്റയിൻ  മ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററു ള്-
ഇവകയോെനു ന്ധിച്ച കെവനങ്ങള് ഏസതല്ോും?

വീടു ളില്  വോറന്റയിനില്  ഴിയുന്നതിന് സ്ഥല പ ിേിതി ഉള്ളവര്ത്കോയോണ്

 വോറന്റയിൻ  മ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററു ള്

ഇവയില്

▪ ആവശ്യേോയ എല്ോ െഹോയങ്ങളും എതിച്ചു സ ോടുക 

▪ ശുചിതവും പോലിക്കു  

▪ അകെവോെി ളസെ: 

➢പ്രോഥേി  ആവശ്യങ്ങളോയ ഭക്ഷണും

➢ കവണ്ടസപ്പട്ട േരുന്നു ള് , 

➢വികനോദ വിജ്ഞോന െോേഗ്രി ള്

➢ േറ്റു അെിസ്ഥോന സെൌ  യങ്ങള് ലഭയേോക്കു 

കേല്പ്പറഞ്ഞ ുംഗങ്ങളില് ചുേതലസപ്പട്ടവക ോസെോപ്പുംആവശ്യോനുശ് ണും
പ്രവര്ത്തിക്കു  
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പ്രകതയ  പ ിഗണന കവണ്ട 
ജനവിഭോഗങ്ങള്ക്കുള്ള കെവനങ്ങള് എസെല്ോും?

▪ പ്രോഥേി  ആവശ്യങ്ങളോയ

➢ ഭക്ഷണും

➢ േരുന്നു ള് 

➢വികനോദ വിജ്ഞോന െോേഗ്രി ള്

➢ േറ്റു അെിസ്ഥോന സെൌ  യങ്ങള്

ഉറപ്പുവരുത്തു 

▪ ജീവിത കശ്ലി ക ോഗങ്ങള് ഉള്ളവര്ത്ക്കുും, സ്ഥി  ചി ിത്സആവശ്യമുള്ളവര്ത്ക്കുും

➢ േരുന്ന്

➢ സറഗുലര്ത്  സചകപ്പിന് കവണ്ട സെൌ  യങ്ങള്

ഒരുക്കു 

കേല്പ്പറഞ്ഞ ുംഗങ്ങളില് ചുേതലസപ്പട്ടവക ോസെോപ്പുംആവശ്യോനുശ് ണും
പ്രവര്ത്തിക്കു  
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അതിഥി സതോഴിലോളി ള്ക് ആവശ്യേോയ െഹോയങ്ങള് 
ഏസതല്ോും?

▪ അതിഥി സതോഴിലോളി ളേോയി അവരുസെ േോതൃ ഭോഷയില് (ഹിന്ദി/ 
സ ൻഗോളി/ആസ്സോേീെ് മുതലോയവയില്) ആശ്യവിനിേയും നെത്തു 

▪ അവരുസെ കക്ഷേതിനോയി ക  ള െര്ത്കോര്ത് ഉകേശ്ിച്ചി ിക്കുന്ന  ോ യങ്ങള് അവസ  
പറഞ്ഞു ക ോധിപ്പിക്കു  

▪ െമൂഹ േോധയേങ്ങളില് നിന്നുും അവര്ത്ക് ലഭികോൻ െോധയതയുള്ള നുണ 
പ്രച ണങ്ങളസെ െതയോവസ്ഥ അവസ  ക ോധയസപ്പടുത്തു 

▪ അതിഥി സതോഴിലോളി ള്ക് കവണ്ട തോേെ െൌ  യും ഒരുക്കു 

▪ അതിഥി സതോഴിലോളി ള്ക് ഭക്ഷണും, േരുന്ന് മുതലോയവ ഉറപ്പോക്കു 

▪ അതിഥി സതോഴിലോളി ള്ക് സ ൌണ്െിലിുംഗ് കെവനങ്ങള് ഉറപ്പോക 

കേല്പ്പറഞ്ഞആവശ്യങ്ങളില് ചുേതലസപ്പട്ടവക ോസെോപ്പും െഹ  ിച്്ച 
പ്രവര്ത്തിക്കു  
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സപോതു െമൂഹതിന് കവണ്ടി ഉറപ്പോകകണ്ട 
കെവനങ്ങള് ഏസതല്ോും? 

▪ കവറസ്സിസന്റ വയോപന  ീതി തി ിച്ചറിഞ്ഞു അതിസന പ്രതിക ോധികോനുള്ള 
അവക ോധും ജനങ്ങളില് ഉണ്ടോക്കു 

▪ ഇങ്ങസനസയോരു പ്രകതയ   ോലഘട്ടതില് സപോതുജനങ്ങള് പോലികകണ്ട 
േ യോദ സള ുറിച്ച് അവസ  ക ോധവല്ക ിക്കു 

▪ സതറ്റോയ വോര്ത്ത ളും ജനങ്ങളില് ഭീതി ഉളവോക്കുന്നതുേോയ വിവ ങ്ങള് 
പ്രച ിപ്പികോതി ികോൻ ജനങ്ങസള ക ോധവല്ക ിക്കു 

▪ െവയും ക ോഗ പ്രതിക ോധ മുറ ളില് പങ്കോളിയോവ 
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െന്നദ്ധ പ്രവര്ത്ത രുസെ പ്രവര്ത്തന  ീതി 

െന്നദ്ധ പ്രവര്ത്ത രുസെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് panchayat/വോര്ത്ഡ് 
അെിസ്ഥോനതില് കൃതയേോയി ക്രേീ  ികസപ്പട്ടി ിക്കുും

▪ ഓക ോരുതര്ത്ക്കുള്ള ഉത വോദിതവങ്ങള്, പ്രകദശ്ും, ദിവെും, ഡൂട്ടി മുതലോയവ 
നിര്ത്ണയിച്ച് നല്കസപ്പട്ടി ിക്കുും

▪ തകേശ് െവയുംഭ ണ സ്ഥോപനവും െര്ത്കോരുും തരുന്ന േോര്ത്ഗ നിര്ത്കേശ്ങ്ങള് 
അനുെ ിച്ച് േോത്രകേ പ്രവര്ത്തികോവൂ

▪ ഇതിന് അനുസൃതേോയി േോത്രേോയി ിക്കുും പോസ്സു ള് ലഭിക്കു 

▪ അനിവോ യേോയ എണ്ണും പോസു ള്  േോത്രേോയി ിക്കുും െന്നദ്ധ പ്രവര്ത്ത ര്ത്ക് 
ലഭയേോവ 

▪ െന്നദ്ധ പ്രവര്ത്ത ര്ത്ക് മു ളില് സൂചിപ്പിച്ച പ്ര ോ ും 

പ്രകദശ്ും, ദിവെും, െേയും, ഡൂട്ടി, െവഭോവും എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതേോയി ിക്കുും പോസു ള്
ലഭയേോവ 

▪ ഈ പോെ് േസറ്റോരു ആവശ്യതിനുും ഉപകയോഗികോൻ പോടുള്ളതല്
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െന്നദ്ധ പ്രവര്ത്ത ര്ത് പോലികകണ്ട 
നി ന്ധന ള്: െവയ  ക്ഷ 

കവറെ്  
 ോ ിയര്ത്/വോഹ ൻ 

ആവരുത്

വയക്തി ശുചിതവും 
പോലിക്കു  

ഇെസപടുന്ന 
വയക്തി ളേോയി 
ശ്ോ ീ ി  അ ലും

പോലിക്കു  

സേോക ല് ക ോണ് 
ഉപകയോഗിക്കുന്ന 

വോഹനതിസന്റ തോകകോല് 
േസറ്റോ ോള്ക് നല് രുത്

30.03.2020
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െോമൂഹയ നി ന്ധന ള് 

▪ ക ോഗിസയ െും ന്ധികച്ചോ ചി ിത്സസയ 
െും ന്ധികച്ചോ ഉള്ള  ോ യങ്ങള് സപോതു 
െമൂഹതിന് സവളിസപ്പടുതോതി ികോൻ 
ശ്രദ്ധിക്കു 

▪ സപോതുജനതിന് ഭയകേോ െുംഘര്ത്ഷകേോ 
ഉണ്ടോുന്ന  ീതിയില് ഇെസപെലു ള് 
ഉണ്ടോ ോൻ പോെില്

▪ സപോതുജനതിസന്റ ആവശ്യങ്ങളും 
പ ോതി ളും െഹിഷ്ണതകയോസെ ശ്രവിച്ച് 
െേോധോനകതോസെ വിശ്ദീ  ണങ്ങള് 
നല്ു  
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അറിഞ്ഞി ികകണ്ട  ോ യങ്ങള് 

െവീ  ികകണ്ട 
ശുചിതവ മുറ ള് 

െവീ  ികകണ്ട 
സു ക്ഷ മുറ ള്

സേോക ല് 
അപ്ലികകഷൻ

ഉപകയോഗികകണ്ട
 ീതി 

കവണ്ടസപ്പട്ട
വിവ ങ്ങളസെ 
കൃതയേോയ 

കഡോ ുസേസന്റഷസന്റ

 ീതി

ക ോവിഡ് പെരുന്ന
 ീതിയുും വയോപനവും  

30.03.2020
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കകയ്യില് ഉണ്ടാദ്ദകണ്ട
വിവരങ്ങള്

1. തകേശ് െവയുംഭ ണ തലതിസല
ചുേതലസപ്പട്ട contact ഡീസറ്റയില്െ്

2. കെവനും നെകതണ്ട പ്രകദശ്സത
കെവന അവ ോശ്ി ളസെ 
വിശ്ദോുംശ്ങ്ങള് 

3. ആശുപത്രി, ആുംബുലൻെ്,  യര്ത്
ക ോഴ്സ് എന്നിവരുസെ contact 
ഡീസറ്റയില്െ്

4. ഭക്ഷയ –േരുന്ന – ആവശ്യ െോധങ്ങളസെ 
ലഭയതയുും വിത ണവും െും ന്ധിച്ച്

30.03.2020
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