
    

 

 

ക ോവിഡ് വയോപനം രൂക്ഷമോയ സോഹചര്യത്തിൽ ക ോഴികകോട് ജില്ലയിൽ 

നടപ്പിലോകിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളം നിർകേശങ്ങളം  
 പപോതു സ്ഥലങ്ങളിലം വോഹനങ്ങളിലം എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും മോസ് ് 

ഉപയ ാഗിയേണ്ടതാണ്.  

 പപാതു വാഹനങ്ങളിൽ സീറ്ിംഗ്   പ്പോസിറ്ിയിൽ കൂടുതൽ യപർ  ാത്ര പെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

 

പപോതു പര്ിപോടി ൾ  

 വിവാഹങ്ങൾ, മരണാന്തര െടങ്ങുകൾ, മറ്റു പപോതു പര്ിപോടി ൾ, വിരന്നുകൾ (മത - സാമൂഹിക 

പരിപാടികൾ ഉൾപെപട) എന്നിവ തുറസ്സാ  സ്ഥലങ്ങളിൽ പര്മോവധി 100 കപരം അടച്ചിട്ട 

മുറി ളിൽ 50 കപരം മാത്രയമ പപെടുോൻ പാടുള്ളു.  

 ഇത്തരും പരിപാടികൾ നടത്തുന്നവർ നിർബന്ധമായും ക ോവിഡ്  ജോഗ്രത കപോർട്ടലിൽ ‘EVENT 

REGISTER’ യസവനും ഉപയ ാഗിച്ച്  വിവരും നൽയകണ്ടതാണ്.  

 രാഷ്ട്രീ  പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുമാ ി നടത്തി  െർച്ചയപട അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടുത്ത 

രണ്ടാഴ്ചയത്തേ് എല്ലാവിധ ര്ോഷ്ട്രീയ പ്ര ടനങ്ങളം പപോതു പര്ിപോടി ളം 

നിർത്തിപവകകണ്ടതോണ് 

 10 വയസ്സിനുതോപഴയം 60 വയസ്സിന് മു ളിലള്ളവരം തിര്ക്കുള്ള പപോതു ഇടങ്ങളിൽ യപാവരത്. 

60 വ സ്സിന് മുകളിൽ പ്രാ മുള്ളവർ വാക്സിയനഷൻ സവീകരിച്ച് മാത്രയമ അത്തരത്തിലുള്ള 

പ്രയേശങ്ങളിയലേ്  യപാവാൻ പാടുള്ളു. 

 

ആര്ോധനോലയങ്ങൾ  

 ആര്ോധനോലയങ്ങളിൽ ഒകര് സമയം തുറസ്സാ  സ്ഥലങ്ങളിൽ പര്മോവധി 100 കപരം അടച്ചിട്ട 

മുറി ളിൽ 50 കപരം മാത്രയമ പപെടുോൻ പാടുള്ളു. ഇവിടങ്ങളിൽ സാമൂഹിക അകലും 

പാലിക്കുക, മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ, സന്ദർശക ഡ റി എന്നിവ ഉറപ്പു വരയത്തണ്ടതാണ്.  



    

 

 റുംസാൻ മാസത്തിൽ പള്ളികളിൽ നടത്തുന്ന യനാമ്പുതുറ ഒഴിപക മപൈല്ലാ സുംഘടിത ഇഫ്തോർ 

വിരന്നു ളം ഒഴിവോകോൻ തീരമാനിച്ചു. പോയ്ക് പചയ്ത ഭക്ഷണം വിതരണും പെയ്യാും. 

 

വികനോദ സഞ്ചോര് ക ന്ദ്രങ്ങൾ  

 ബീച്ച്, പോർക് തുടങ്ങിയ ടൂറിസം ക ന്ദ്രങ്ങൾ 5.00 മണിവപര് മോത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയള്ളു. 60 

വ സ്സിന് മുകളിൽ പ്രാ മുള്ളവർ യമൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രയവശിക്കുന്നതിന് യകാവിഡ് 

വാക്സിയനഷൻ സർട്ടിഫിേൈ് നിർബന്ധമായും ഹാജരാേണും  

 ടൂറിസം ക ന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരപര്ിധിയില ം ആള ൾ കൂടിയച്ചരന്നപക്ഷും യപാലീസ്/പസക്ടറൽ 

മജിസ്യേൈ്/മായനജർമാർ തുടങ്ങി  ബന്ധപെട്ട ഉയേവാഗസ്ഥർ പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളിൽ 

പ്രകവശനം നികര്ോധികകണ്ടതോണ്. 

 

കഹോട്ടൽ & റകറോറന്റ്  

 റയറാറൻറുകളിലുും, യഹാട്ടലുകളിലുും/ഫുഡ്യകാർട്ടുകളിലുും ഫിസിേൽ  ഡിറൻസിുംഗ് ഉറപ്പു 

വരത്തുന്നതിനാ ി  50% ആള പള മോത്രപമ ഒകര് സമയം പ്രയവശിെിോൻ പാടുള്ളു. ഇങ്ങപന 

പ്രവർത്തിക്കുയപാൾ എയർ ണ്ടീഷൻ സംവിധോനം നിർത്തി പവകകണ്ടതും പകരും ഫാനുകൾ 

ഉപയ ാഗിോവുന്നതുമാണ്. രാത്രി 9 മണി വപര് മോത്രകമ ആള ൾക് ഈ രീതി ിൽ ഭക്ഷണും 

നൽകാൻ പാടുള്ളൂ. 

 Take Home or Home Delivery സുംവിധാനും യപ്രാൽസാഹിെിയേണ്ടതാണ്. Take Home 

സുംവിധാനും ഏർപെടുത്തുയപാൾ സാമൂഹിക അകലും ഉറപ്പു വരത്തുന്നതിനാ ി QUEUE 

അട ാളപെടുയത്തണ്ടതാണ്. ഇത് ര്ോത്രി 10 മോണി വപര് മോത്രം അനുവേനീ മാണ്. 

 

ഹോർബറു ൾ 

 ഹാർബർ/ഫിഷ് ലാന്ിുംഗ് പസന്ർ/എല്ലാവിധ മാർേറ്റുകളിലുും ബോര്ികകഡു ൾ സ്ഥോപിച്ച് 

പപാതു ജനങ്ങപള നി ന്ത്രിയേണ്ടതാണ്. മത്സ്യമാർേറ്റുകളില ഒയരാ കൗണ്ടറുകളുും തമ്മിൽ 5 

മീറ്ർ അ ലവം, ഉപകഭോക്തോകൾകിടയിൽ 1 മീറ്ർ അ ലവം പാലിയേണ്ടതാണ്. 



    

 

നി ന്ത്രണങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ച യബാർഡ്  പപാതു ജനങ്ങൾേ് കാണത്തേവിധും 

പ്രേർശിെിയേണ്ടതാണ്. 

 

കഷോപ്പിംഗ് മോള ൾ, സൂപ്പർ മോർകറ്റു ൾ, പപോതുജനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന 
എല്ലോ സ്ഥോപനങ്ങളം  

 

 യഷാെിുംഗ് മാളുകൾ, സൂെർമാർേറ്റുകൾ, പപാതുജനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുും  

പ്രവർത്തിെിക്കുയപാൾ  എയർ  ണ്ടീഷൻ സംവിധോനം നിർത്തി പവകകണ്ടതും പകരും 

ഫാനുകൾ ഉപയ ാഗിോവുന്നതുമാണ്.  

 യഷാെ് മുറികളുപട/സ്ഥാപനങ്ങളുപട വിസ്തിർണത്തിന്  ആനുപാതികമാ ി 30 ചതുര്ശ്രമീറ്റിന് 

ഒര്ോൾ എന്ന നില ിൽ മാത്രയമ  അകത്ത് പ്രയവശിെിോൻ പാടുള്ളു.  യഷാെിപന് വിസ്തിർണവുും, 

യഷാെിനകത്ത് പ്രയവശിോൻ അനുവേനീ മാ  ആളുകളുപടയും എണ്ണും പുറത്ത് യനാട്ടീസ് 

യബാർഡിൽ പ്രേർശിെിയേണ്ടതാണ്. ഇത്തരും സ്ഥാപനങ്ങളിലുും സാമൂഹിക അകലും ഉറപ്പു 

വരത്തുന്നതിനാ ി QUEUE അട ാളപെടുയത്തണ്ടതാണ്. 

 പപോതുജനങ്ങപള ആ ർഷിക്കുന്ന തര്ത്തിൽ വോഗ്ദോനങ്ങൾ നൽ ിയള്ള വിലപ്പന ൾ 

അനുവേനീ മല്ല. 

 മൈ് എല്ലാതരും സവകാരയ സ്ഥാപനങ്ങളിലുും ഫിസികൽ ഡിറൻസിംഗ് ഉറപ്പുവരകത്തണ്ടതും 

ജീവനകോരപട സുര്ക്ഷിതതവം അതത് സ്ഥാപന യമധാവികൾ ഉറപ്പുവരയത്തണ്ടതാണ് . 

 ജില്ല ിപല എല്ലാ വയോപോര്/വോണിജയ സ്ഥോപനങ്ങളം (അതയോവശയ സോധനങ്ങളപടത് ഒഴിപ )  

ര്ോത്രി 9.00 മണിക് യശഷും തുറന്ന് പ്രവർത്തിോൻ പാടുള്ളതല്ല  

 

TESTING 

 എല്ലാ തയേശ സ്ഥാപനങ്ങളുും ക ോവിഡ്   ണ്കരോൾ റം പുനഃസ്ഥോപികകണ്ടതും യകാവിഡ് 

യരാഗിയമാ ി സമ്പർകത്തിലള്ള എല്ലോവപര്യം പടറിംഗിന് വിയധ മാേി എന്ന് ഉറപ്പു 

വരയത്തണ്ടതുമാണ്.  LSGD RRT, വാർഡ് RRT എന്നിവ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു പ്രവർത്തനും 

ആരുംഭിയേണ്ടതാണ്. RRT അവകലോ ന കയോഗം ആഴ്ചയിൽ ര്ണ്ടു തവണ യെയരണ്ടതുും 

കൃതയമാ  മിനുട്സ് തയ്യാറായേണ്ടതുമാണ്. കൺവീനർ ആ  പസക്രട്ടറി ഇോരയും 

ഉറപ്പുവരയത്തണ്ടതാണ് 



    

 

 ജില്ല ിൽ  ദിനംപ്രതി 10,000 പടസ്റ്് ആണ് ലക്ഷയമിടുന്നത്. പഞ്ചോയത്തു ൾ ദിവകസപന  90 

വീതവം  മുനിസിപ്പോലിറ്ി ളിൽ 270 വീതവം ക ോർപ്പകറഷനിൽ 2000  വീതവം പടറ് പെയ്യുന്നു 

എന്ന് തയേശ സവ ുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉറൊയേണ്ടതാണ്. 

 പതര്പെടുപ്പ് പ്രചോര്ണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമോയി  പപെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലോവപര്യം 

ക ോവിഡ് പടസ്റ്്  നടത്തി എന്ന് ഉറൊയേണ്ടതാണ്.  

 വകയോജനങ്ങൾ, മറ്റു കര്ോഗമുള്ളവർ, ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ എന്നിവപര്യം അധയോപ ർ, 

പപ്രോഫഷണൽ ക ോകളജ്  വിദയോർത്ഥി ൾ എന്നിവപര്യം പടറിംഗിന് 

വിയധ രായേണ്ടതാണ്. 

 യഷാപ്പുകൾ, യഹാട്ടലുകൾ തിരയേറി  മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ, എന്നിവിടങ്ങളിപല ജീവനകോപര്യം 

ബസ്സുകൾ, ടാക്സികൾ എന്നിവ ിപല ജീവനോപരയും നിശ്ചിത ഇടകവള ളിൽ ക ോവിഡ്  

പടറിന് വികധയമോകകണ്ടത് സ്ഥോപന ഉടമ ളപട ഉത്തരവാേിത്തമാണ്. തയേശ സവ ുംഭരണ 

സ്ഥപനങ്ങൾ ഇോരയങ്ങൾ ഉറൊയേണ്ടതാണ് വയാപാരസുംഘടനകളുും പതാഴിലാളി 

സുംഘടനകളുും ഇോരയത്തിൽ ആയരാഗയ പ്രവർത്തകപര സഹാ ിയേണ്ടതാണ്. 

ആവശയമുള്ളയൊൾ Mobile Testing Van ഉപയ ാഗിേണും. ഇതിനാ ി DPMSU പടറിുംഗ് 

യകാ-ഒാാർഡിയനൈറുമാ ി ബന്ധപെടാവുന്നതാണ്. 

 

VACCINATION 

 ഏപ്രിൽ മോസത്തിപല എല്ലോ ദിവസങ്ങളിലം വോക്സികനഷൻ നടത്തുന്നതാണ്. 

 45 വയസ്സിനുമു ളിൽ പ്രോയമോയ എല്ലോവരം വോ ്സികനഷൻ വിയധ മായേണ്ടതാണ്. 

ആയരാഗയ പ്രവർത്തകർ, സന്നദ്ധ സുംഘടനകൾ എന്നിവ വഴി ഇോരയും എല്ലാ തയേശ 

സവ ുംഭരണ സ്ഥാപനവുും ഉറൊയേണ്ടതാണ്.  

 എല്ലാ  PHC ളിലം ആഴ്ചയിൽ 4  ദിവസങ്ങളിലം തോലൂക് ആശുപത്രി ളിലം അതിനു മുകളിലുമുള്ള 

ആശുപത്രികളിലുും എല്ലാ േിവസങ്ങളിലുും വാക്സിയനഷൻ നടത്തുന്നതാണ്. 

 വാക്സിയനഷന് ഹാജരാകാത്തവർക്കുയവണ്ടി എല്ലോ ആഴ്ച ളിലം കസോണൽ/വോർഡ് തല 

വോക്സികനഷൻ  യോമ്പു ൾ സുംഘടിെിയേണ്ടത് തയേശ സവ ുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുപട 

ചുമതല ാണ് .കയാമ്പുകളുപട സ്ഥലും സമ ും എന്നിവ തയേശസവ ുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 



    

 

തീരമാനിയേണ്ടതുും ജില്ലാ പമഡിേൽ ഒാാഫീസർ / RCH ഓഫീസർ എന്നിവപര 

അറി ിയേണ്ടതുമാണ്. 

 

യമൽപറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ  വീഴ്ച കൂടാപത പാലിയേണ്ടത് പൗരൻമാരപടയും സ്ഥാപനങ്ങളുപട 

യമധാവികളുപടയും  ഉത്തരവാേിതവമാണ്. ഇവ പാലിോതിരിക്കുന്നത് ദുര്ന്ത നിവോര്ണ നിയമം 

പസക്ഷൻ 51(b) പ്ര ോര്ം ഒര വർഷം തടകവോ, പിഴകയോ അപല്ലെിൽ ര്ണ്ടും കൂടികയോ ഉള്ള ശിക്ഷ 

ലഭിോവുന്ന കുൈമാണ്.  തയേശ സവ ുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുും പസക്ടർമജിസ്യേറ്റുും യപാലിസും  മുയേന 

നിർയേശങ്ങൾ പാലിോത്ത സ്ഥോപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടോനുള്ള നടപടി ൾ സവീകരിക്കുന്നതാണ്. 

അയതാപടാെും ഈ നിബന്ധനകൾ/ നിയരാധനങ്ങൾ ലുംഘിക്കുന്നവർപേതിപര IPC-269, 188 

പ്ര ോര്മുള്ള നടപടി ൾ ജില്ലോ കപോലീസ് കമധോവി ൾ സവീകരിക്കുന്നതാണ്. 

  

 

എസ് സോംബശിവറോവ, 

ജില്ലാ കളക്ടർ & പെ ർമാൻ, 

ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അയതാറിൈി. 


