"മമതതഭമഷ - മലയമളള"

കകേരള സര്കക്കാര്
സസംഗ്രഹസം
പപപൊതുഭരണ വകുപപ്പ് - കകപൊവവിഡപ്പ് -19 വവപൊപനനം തടയുന്നതവിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സനംസപൊനപത്ത വപൊണവിജവ, വപൊണവികജവതര സപൊപനങ്ങള് പപൊലവികക്കേണ്ട ആകരപൊഗവ
മപൊര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങള് - ഉത്തരവപ്പ് പുറപപടുവവിക്കുന.
പപക്കാതുഭരണ (രഹസസ്യ വവിഭക്കാഗസം) വകുപപ
സ.ഉ.(സപൊധപൊ).നനം.1877/2020/പപപൊഭ.വ
തതീയതവി, തവിരുവനന്തപുരനം, 13.06.2020
പരപൊമര്ശനം: സ.ഉ.(സപൊധപൊ) നനം.1762/2020/പപപൊഭവ, തതീയതവി 05.06.2020
ഉത്തരവപ
സനംസപൊനത്തപ്പ് കകപൊവവിഡപ്പ് -19 വവപൊപനനം തടയുന്നതവിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുപട
ഭപൊഗമപൊയവി വപൊണവിജവ - വപൊണവികജവതര സപൊപനങ്ങള് പപൊലവികക്കേണ്ട ആകരപൊഗവ
മപൊര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങള് പുറപപടുവവിക്കുന.
മപൊര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങള്
1.

കനക്കാടട്ടീസപ കബക്കാര്ഡപ - സപൊപനത്തവിനപ്പ് മുന്നവിൽ ഒരു പ്രധപൊന സലത്തപ്പ് ഇനവിപറയുന്ന
സകന്ദേശമുള്ള അറവിയവിപപ്പ് പ്രദര്ശവിപവിക്കേണനം
a. പനവി, ചുമ, ശശപൊസ തടസനം എന്നതീ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരപൊയ ജതീവനക്കേപൊര് /
ഉപകഭപൊകപൊവപ്പ് സപൊപനത്തവികലക്കേപ്പ് പ്രകവശവിക്കേരുതപ്പ്. അവര് 'DISHA'യുമപൊയവി
ബന്ധപപടുകയുനം നവിര്കദ്ദേശങ്ങള് അനുസരവിചപ്പ് ആകരപൊഗവ പരവിരക്ഷ
കതടുകയുനം കവണനം.
b..സപൊപനങ്ങളവികലക്കേപ്പ്
പ്രകവശവിക്കുന്ന
എലപൊവരുനം
പ്രകവശവിക്കുന്നതവിനുമുമനം പുറത്തു കപപൊകുകമപൊഴനം കസപൊപനം പവള്ളവനം
ഉപകയപൊഗവികചപൊ സപൊനവിററ്റൈസര് ഉപകയപൊഗവികചപൊ റക ശുചവിയപൊക്കേണനം.
കൂടപൊപത സപൊപനത്തവിനുള്ളവിൽ കഴവിയുന്ന സമയനം ഇടയവിപട റക
ശുചവിയപൊക്കുകയുനം പചകയ്യേണ്ടതപൊണപ്പ്.
c. സപൊപനങ്ങളവികലക്കേപ്പ് പ്രകവശവിക്കുന്ന എലപൊ വവകവികളുനം ശരവിയപൊയവി മപൊസപ്പ്
ധരവിക്കേണനം. മപൊസപ്പ് ശരവിയപൊയവി ധരവിക്കേപൊത്തവപര കടയവിൽ പ്രകവശവിക്കേപൊൻ
അനുവദവിക്കേരുതപ്പ്.
d. സപൊപനങ്ങളവികലക്കേപ്പ് പ്രകവശവിക്കുന്ന എലപൊ വവകവികളുനം സുരക്ഷവിതമപൊയ
സപൊമൂഹവിക അകലനം പപൊലവിക്കേണനം.
e. സപൊപനത്തവിനുള്ളവിൽ ഒരപൊളുനം മറയവിലപൊപത ചുമയ്ക്കുകകയപൊ, തുമ്മുകകയപൊ
പചയ്യേരുതപ്പ്. വപൊയയുനം മൂക്കുനം മൂടവി നല ശശസന ശുചവിതശനം പപൊലവിക്കേണനം.
കണ്ണുകള്, മൂക്കേപ്പ്, വപൊയ എന്നവിവ പതപൊടുന്നതപ്പ് ഒഴവിവപൊക്കുക.
f. ജതീവനക്കേപൊരുനം ഉപകഭപൊകപൊകളുനം, 10 വയസവിനപ്പ് തപൊപഴയുള്ള കുടവികപള
സപൊപനങ്ങളവികലക്കേപ്പ് പകപൊണ്ടുവരരുതപ്പ്.
g. 60 വയസവിനു മുകളവിൽ പ്രപൊയമുള്ളവരുനം ദുര്ബലരപൊയ വവകവികളുനം
സപൊപനങ്ങള് സന്ദേര്ശവിക്കുന്നതപ്പ് ഒഴവിവപൊകക്കേണ്ടതപൊണപ്പ്.
h. ലഭവമപൊയ ഓൺറലൻ സനംവവിധപൊനങ്ങപളകുറവിചനം സമതീപത്തുള്ള സശയനം
കസവന
കവികയപൊസ്കുകപളകുറവിചമുള്ള
വവിവരങ്ങള്
സപൊപനങ്ങളവിൽ
പ്രദര്ശവിപവികക്കേണ്ടതപൊണപ്പ്.

2.

സപൊപനങ്ങളുപട പ്രകവശന കവപൊടത്തവിനടുത്തു പ്രവര്ത്തനസമയനം മുഴവൻ
സപൊനവിററ്റൈസര് / ലവികശവിഡപ്പ് കസപൊപനം പവള്ളവനം ഉപകയപൊഗവിചപ്പ് റക
വൃത്തവിയപൊക്കേപൊനുള്ള സസൗകരവനം ലഭവമപൊകക്കേണ്ടതപൊണപ്പ്.

3.

സപൊപനത്തവിൽ പ്രകവശവിക്കുന്ന എലപൊ ജതീവനക്കേപൊരുനം ഉപകഭപൊകപൊകളുനം കസപൊപനം
പവള്ളവനം
ഉപകയപൊഗവികചപൊ
സപൊനവിററ്റൈസര്
ഉപകയപൊഗവികചപൊ
റക
ശുചവിയപൊകക്കേണ്ടതപൊണപ്പ്.

4.

എലപൊ ജതീവനക്കേപൊരുനം ഉപകഭപൊകപൊകളുനം പ്രവൃത്തവി സമയങ്ങളവിൽ ഉടനതീളനം മപൊസപ്പ്
ധരവികക്കേണ്ടതപൊണപ്പ്.

5.

സപൊമൂഹവിക അകലനം ഉറപപൊക്കുന്നതവിനപ്പ് സപൊപനങ്ങളവിൽ വവിസ്തൃതവിയനുസരവിചപ്പ്,
പ്രകവശവിപവിക്കുന്ന ആളുകളുപട എണനം പരവിമവിതപപടുകത്തണ്ടതപൊണപ്പ്.

6.

സപൊപനങ്ങളവിൽ തവിരക്കേപ്പ് ഒഴവിവപൊക്കേപൊൻ മുൻകൂര് അകപപൊയവിനപ്പ്പമനപ്പ് / കക്യൂ സവിസനം
ഉപകയപൊഗവികക്കേണ്ടതപൊണപ്പ്.

7.

സപൊപനങ്ങളവിപല പവയവിറ്റൈവിനംഗപ്പ് ഏരവിയകളവിൽ ഉപകഭപൊകപൊക്കേള്ക്കേപ്പ് മതവിയപൊയ
വപൊയുസഞപൊരവനം സപൊമൂഹവിക അകലനം പപൊലവിചപ്പ് ഇരവിക്കുന്നതവിനുള്ള ക്രമതീകരണവനം
ഏര്പപടുകത്തണ്ടതപൊണപ്പ്.

8.

സപൊപനങ്ങളവിൽ ഉപകഭപൊകപൊക്കേളുമപൊയവി ആശയ വവിനവിമയനം നടത്തുന്നതവിനപ്പ് അടച
കവപൊബവിനുകള് ഉപകയപൊഗവിക്കുന്നതപ്പ് ഒഴവിവപൊക്കുക

9.

സപൊധവമപൊകുപമങവിൽ
ഓൺറലൻ
സസൗകരവങ്ങകളപൊ
സശയനം
കസവന
കവികയപൊസ്കുകകളപൊ
ഉപകയപൊഗവിക്കുവപൊൻ
ആളുകപള
പരമപൊവധവി
കപ്രപൊതപൊഹവിപവികക്കേണ്ടതപൊണപ്പ്.

10. സപൊധവമപൊകുന്ന സലങ്ങളവിൽ ജതീവനക്കേപൊരുരനം ഉപകഭപൊകപൊക്കേളുനം തമവിൽ ആശയ

വവിനവിമയനം നടത്തുന്നതവിനപ്പ് ഇടയവിലപൊയവി കണപൊടവി/സുതപൊരവമപൊയ
പകപൊണ്ടുള്ള സതീനുകള് ഉപകയപൊഗവികക്കേണ്ടതപൊണപ്പ്.
11. സപൊപനങ്ങളവിപല

റഫൈബര്

വപൊയു സഞപൊരനം ഉറപപൊക്കുന്നതവിനപൊയവി എലപൊ വപൊതവിലുകളുനം

ജപൊലകങ്ങളുനം തുറന്നവികടണ്ടതപൊണപ്പ്. എയര്കണ്ടതീഷണറുകള് ഉപകയപൊഗവിക്കുപന്നങവിൽ,
മണവിക്കൂറവിൽ ആറപ്പ് എയര് കറനപ്പ് എകപ്പ്കചഞ്ചുകപളങവിലുനം ഉറപപൊക്കുക. എയര്
കണ്ടതീഷനവിനംഗപ്പ് ഉപകയപൊഗവിക്കുകമപൊള് കൂടവി, ജപൊലകങ്ങളുനം വപൊതവിലുകളുനം ഇടയവിപട വപൊയു
സഞപൊരത്തവിനപൊയവി തുറന്നവിടപൊൻ ശ്രദവികക്കേണ്ടതപൊണപ്പ്. മുറവിക്കുള്ളവിപല തപൊപനവില 24
ഡവിഗതീ പസൽഷവസവിലുനം അന്തരതീക്ഷപൊര്ദ്രത 40 മുതൽ 70% വപര ആയവി നവിലനവിര്ത്തുന്ന
വവിധത്തവിൽ എയര് കണ്ടതീഷനുകള് പ്രവര്ത്തവിപവികക്കേണ്ടതപൊണപ്പ്.
12. പ്രവര്ത്തവി

സമയങ്ങളവിലുടനതീളനം
ശുചവിമുറവി,
എകപ്പ്സപ്പ്കഹപൊസപ്പ് ഫൈപൊനുകള് പ്രവര്ത്തവിക്കേണനം.

അടുക്കേള

എന്നവിവയവിലുള്ള

13. പചറവിയ രതീതവിയവിലപൊപണങവിലുനം തലകവദന, പതപൊണ്ടകവദന, പനവി, ചുമ, വയറവിളക്കേനം

എന്നതീ
കരപൊഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള
ജതീവനക്കേപൊര്
കജപൊലവിയവിൽ
നവിന്നപ്പ്
വവിട്ടുനവിൽകക്കേണ്ടതപൊണപ്പ്. ജതീവനക്കേപൊര്ക്കേപ്പ് കരപൊഗലക്ഷണങ്ങളുകണ്ടപൊപയന്നപ്പ് എലപൊ
ദവിവസവനം
സതീനവിനംഗപ്പ്
നടത്തുനപണ്ടന്നപ്പ്
സപൊപനകമധപൊവവി
ഉറപപ്പ്
വരുകത്തണ്ടതപൊണപ്പ്. സപൊധവമപൊകുപമങവിൽ ഇൻഫപൊപറഡപ്പ് പതര്കമപൊമതീറ്റൈറുകള്
(ശരതീരത്തവിൽ പതപൊടപൊപത) അപലങവിൽ പതര്മൽ സപൊനര് ഉപകയപൊഗവിചപ്പ്
ശരതീകരപൊഷപൊവപ്പ്
പരവികശപൊധവികക്കേണ്ടതപൊണപ്പ്.
കരപൊഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവര്ക്കേപ്പ്

'DISHA'യുമപൊയവി ബന്ധപപടപ്പ് മപൊര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരവിചപ്പ് ആകരപൊഗവ പരവിരക്ഷ
കതകടണ്ടതുമപൊണപ്പ്.
14. കൂടുതൽ സ്പര്ശനകമൽക്കുന്ന വപൊതവിൽ പവിടവികള്, കസൗണ്ടറുകള്, കമശകള്, കകസരകളുപട

റകപവിടവികള്, ഹപൊൻഡപ്പ് പറയവിലുകള്, പപപൊതുവപൊയവി ഉപകയപൊഗവിക്കുന്ന കപനകള്, ടചപ്പ്
സതീനുകള് തുടങ്ങവിയവ 1% കസപൊഡവിയനം റഹകപപൊകകപൊറററ്റൈപ്പ് ലപൊയനവി അപലങവിൽ ഒരു
ലവിറ്റൈര് പവള്ളത്തവിൽ 30 ഗപൊനം ബതീചവിനംഗപ്പ് പപപൊടവി ഉപകയപൊഗവികചപൊ അപലങവിൽ തത്തുലവമപൊയ
ലപൊയവിനവി ഉപകയപൊഗവികചപൊ ഓകരപൊ മണവിക്കൂറപ്പ് ഇടവവിടപ്പ് തുടചപ്പ് അണുവവിമുകമപൊകക്കേണ്ടതപൊണപ്പ്.
15. പപപൊതുവപൊയവി ഉപകയപൊഗവിക്കുന്ന കപനകളുനം, കപന പങവിടുന്നതുനം കഴവിയുന്നവിടകത്തപൊളനം

ഒഴവിവപൊകക്കേണ്ടതപൊണപ്പ്.
16. ജതീവനക്കേപൊര് ഓകരപൊ ഉപകഭപൊകപൊവവികനപൊടുനം ഇടപപട കശഷനം/സപൊധനങ്ങള് റകമപൊറ്റൈനം

പചയ്തതവിനു കശഷനം/ പണമവിടപപൊടവിനു കശഷനം/കൂടുതൽ സ്പര്ശനകമൽക്കുന്നവിടങ്ങളവിൽ
പതപൊടതവിനപ്പ് കശഷനം റകകള് സപൊനവിറടസര് ഉപകയപൊഗവികചപൊ, കസപൊപപ്പ് ഉപകയപൊഗവികചപൊ
ശുചവിയപൊയവി സൂക്ഷവിക്കേപൊൻ ശ്രദവികക്കേണ്ടതപൊണപ്പ്.
17. പണനം റകകപൊരവനം പചയ്യുന്ന വവകവികള് ഉമവിനതീര് ഉപകയപൊഗവിചപ്പ് വവിരലുകള് നനചപകപൊണ്ടപ്പ്

പണനം എണരുതപ്പ്.
18. സപൊപനങ്ങളവിൽ ഡവിജവിറ്റൈൽ ഇ - വപൊലറ്റൈപ്പ്, UPI അപലങവിൽ പഡബവിറ്റൈപ്പ് കപൊര്ഡപ്പ് കപപൊലുള്ള

കരസ്പര്ശമവിലപൊത്ത പണമവിടപപൊടപ്പ് രതീതവികള് പരമപൊവധവി കപ്രപൊതപൊഹവിപവികക്കേണ്ടതപൊണപ്പ്.
19. ഡവിസപ്പ്കപ്ലേകളവിലുനം

മറ്റൈപ്പ് ഉപരവിതലങ്ങളവിലുനം അനപൊവശവമപൊയവി
ഉപകഭപൊകപൊക്കേള്ക്കേപ്പ് നവിര്കദ്ദേശനം നൽകകണ്ടതപൊണപ്പ്.

20. കഴവിയുന്നത്രയുനം

ലവിഫ്റ്റുകള് ഒഴവിവപൊക്കുക. ഓകരപൊ
ഉപകയപൊഗവിചപ്പ് ലവിഫപ്പ് ബടണുകള്, എസപ്പ്കകലറ്റൈര്
വൃത്തവിയപൊകക്കേണ്ടതപൊണപ്പ്.

സ്പര്ശവിക്കേരുപതന്നപ്പ്

മണവിക്കൂറവിലുനം അണുനപൊശവിനവി
ഹപൊൻഡപ്പ് പറയവിലുകള് തുടച

21 സപൊപനങ്ങളവിൽ കുടവിപവള്ളനം, ചപൊയ, കപൊപവി, ജക്യൂസപ്പ് തുടങ്ങവിയ പപൊനതീയങ്ങള് വവിതരണനം

പചയ്യുന്നതവിനപ്പ് ഡവികസ്പപൊസവിബവിള് കപപര് കപകള് ഉപകയപൊഗവികക്കേണ്ടതപൊണപ്പ്.

(ഗവര്ണറുപട ഉത്തരവവിൻ പ്രകപൊരനം)
കഡക്കാ. വവിശശക്കാസപ കമേത്ത
ചതീഫൈപ്പ് പസക്രടറവി
എലപൊ ഗവൺപമനപ്പ് അഡതീഷണൽ ചതീഫൈപ്പ് പസക്രടറവിമപൊര്ക്കുനം, പ്രവിൻസവിപൽ പസക്രടറവിമപൊര്ക്കുനം,
പസക്രടറവിമപൊര്ക്കുനം, പസ്പഷവൽ പസക്രടറവിമപൊര്ക്കുനം
സനംസപൊന കപപൊലതീസപ്പ് കമധപൊവവി, തവിരുവനന്തപുരനം
എലപൊ ജവിലപൊ കളക്ടര്മപൊര്ക്കുനം വകുപപ്പ് തലവനപൊര്ക്കുനം
മുഖവമനവിയുപടയുനം മറ്റൈപ്പ് മനവിമപൊരുപടയുനം റപ്രവറ്റൈപ്പ് പസക്രടറവിമപൊര്ക്കേപ്പ്
ചതീഫൈപ്പ് പസക്രടറവിയുപട പസ്പഷവൽ പസക്രടറവിക്കേപ്പ്
പവബപ്പ് & നക്യൂ മതീഡവിയ, ഐ&പവി.ആര്.ഡവി. (വവിപുലമപൊയ പ്രചരണത്തവിനപ്പ്)
കരുതൽ ഫൈയൽ/ ഓഫൈതീസപ്പ് കകപൊപവി

ഉത്തരവവിൻ പ്രകപൊരനം
പസക്ഷൻ ഓഫൈതീസര്

