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ക"ാ$് മാേന)െമ+, ടീം

• !പേദശെ'എല*ാ വ-.ികള2മായിഅടു'ബ9മു:
നാ<ിൽസജീവമായി നിൽAുBആള2കെളയാDഈ
ടീമിേലA്ആവശ-ം

• ദുരIസാഹചര-'ിൽ ഒഴിNിAെNടുBആളകൾA്
താമസിAാൻതRാറാAുB േക!TUൾപരാതി
രഹിതമായും കാര-Vമമായും !പവർ'ിNിAാൻ
!പാXതിയും കാര-Vമതയും ഉ:വരുെട
േസനയാണി[



ഉ1ട2ം
• െപാതുനിർേ\ശUൾ
• േകാവി] 19 സംബ9ി^നിർേ\ശUൾ
• പരിഗണനാവിഭാഗUള2മായിബ9െN<
നിർേ\ശUൾ

• ശുചിതa-മാലിന-സംbകരണവുമായിബ9െN<
നിർേ\ശUൾ

• ഭVണ !കമീകരണവുമായിബ9െN< നിർേ\ശUൾ
• മൃഗUള2െട ക-ാdുമായിബ9െN< നിർേ\ശUൾ



െപാതുനിർേ8ശ:ൾ
• ക-ാd് െക<ിടUള2െട തിരെeടുNിൽപfാളി'ം
ഉറNാAുക

• മുBറിയിN് ടീമിൽ നിB് വിവരം ലഭി^ാൽ ഉടൻതെB
ക-ാdുകൾതുടUാൻസgരാകുക

• ടീമിൽb!തീകള2െട പfാളി'ം ഉറN് വരു'ുക
• ഉേദ-ാഗhരുമായിസഹകരി^2 !പവർ'ിAുക
• ക-ാdിെലഅംഗUള2െടഎല*ാ'രംആവശ-Uള2ം
പരിഹരിAാൻ !ശമിAുക

• ക-ാdിെലഅംഗUള2െടസുരVഉറN2വരു'ുക



<പേത"കം <ശ=ി2ുമേല?ാ…..



േകാവിA-19: നിർേ8ശ:ൾ

• ക-ാdിെലഎല*ാ !പവർ'നUളിലും േകാവി]
േ!പാേ<ാേAാൾ ഉറN2വരു'ാൻ !പേത-കം
!ശiിAണം

• േകാവി]സുരVാ ഉപകരണUള2െട ലഭ-തക-ാdിൽ
ഉറN2വരു'ുക

• ലVണUൾഉ:വർA് േകാവി] െടj് െചRാനു:
സംവിധാനം ഉറN2വരു'ുക

• േകാവി]നിരീVണ'ിൽകഴിയുBവരുെട
ആവശ-Uൾപൂർ'ീകരിAാൻ !പേത-ക ടീം
സgമാAുക



<പേത"കം <ശ=ി2ുമേല?ാ…...

• ക-ാdിൽ െപാതുവായിൈകമാnം െചR2B
ദിനN!തം , പുbതകം, മാസിക എBിവ
ഉപേയാഗിAുB[ േകാവി] 19 പകരുBതിo
സാധ-ത വർധിNിAുBതിനാൽ അവ
ഒഴിവാAുക.

• ആേരാഗ-വകുN് പുറ'ിറAുB േകാവി] 19 
സംബ9ി^വിഡിേയാകൾക-ാdിൽ
!പദർശിNിAുക



<പേത"കം പരിഗണനാ വിഭാഗ:ളGമായി
ബJെKL നിർേ8ശ:ൾ

• b!തീകൾ, കു<ികൾ, വേയാജനUൾഎBിവരുെട
ആവശ-UൾപരിഗണിAുBതിo മുൻഗണന

• ഗർഭിണികൾ, മുലയൂ<2Bഅqമാർ, ൈകകുeുUൾ
എBിവരുെട േപാഷകാഹാരപര-ാXതതക-ാdിൽ
ഉറN2വരു'ുക

• !ടാൻbെജൻഡർവിഭാഗUൾA്പരിഗണന
• േകാവി]സാഹചര-'ിൽ മുതിർBപൗരtാർAു
േ!പേതകപരിഗണന

• ക-ാdുകൾ ഭിBേശഷിസൗഹൃദമാAുവാൻ !ശiിAുക
• കു<ികള2െട മാനസിക ഉല*ാസ'ിo !പേത-ക !ശi
നൽകുക



<പേത"കം ഉറKGവരുേNOP

• സാനിnറി നാXകിനുകൾ
• കിടN2േരാഗികൾAു:പാലിേയnിu െകയർ
സംവിധാനUൾ

• െകാ^2 കു<ികൾAു:ആഹാരം & കളിNാ<ം
• മുലയൂ<2BഅqമാർA്hലം
• ഭിBേശഷിAാർAു:ഉപകരണUൾ
• അത-ാവശ- മരുBുകൾ



ശുചിതR - മാലിന" സംTകരണവുമായി
ബJെKL നിർേ8ശ:ൾ

• േകാവി] !പതിേരാധം കു ടി കണAിെലടു'ു:
ശുചീകരണം

• പകർ^വ-ാധികൾതടeു നിർ'ാൻ േവw
മുൻകരുതലുകൾ

• മാലിന-Uള2െട േശഖരണവും ശാb!തീയ
നിർqാർgനവും

• ശുചീകരണസാമ!ഗികള2െട ലഭ-ത ഉറN2വരു'ുക



<പേത"കം <ശ=ി2ുമേല?ാ…...

• 1% yീ^ിz ലായനി (1 ലിnർ െവ:'ിൽ 30 !ഗാം
പുതിയ yീ^ിz പൗഡ{) ഉപേയാഗി^് ദിവസ'ിൽ
രw് !പാവശ-ം നിലം വൃ'ിയാAുക. 
അതിbപർശന !പതലUൾ (േടാ|ലn് , വാതിൽപിടി, 
േടബിള2കൾ ) 1% yീ^ിzലായനി ഉപേയാഗി^2
ദിവസവും ചുരുUിയ[ 4 തവണവൃ'ിയാAുക. 

• കുറe[ 30 േപർA് 1 േടാ|ലn് ഉറN് വരു'ുക
• വb!തം കഴുകാനായി !പേത-കംസമയം
!കമീകരിേAwാതാD



ഭUണ <കമീകരണവുമായി ബJെKL
നിർേ8ശ:ൾ

• ക-ാdിെലഅംഗUൾA് !പേത-കം }ാസുകള2ം
േ~n2കള2ം നൽകുക

• ഭVണംകഴിAുBhലUളിെല തിരA്
നിയ!IിAുക

• കുടിെവ:'ിനായി !പേത-കം ജ�2കൾനൽകുക



മൃഗ:ളGെട ക"ാ$ുമായി ബJെKL
നിർേ8ശ:ൾ

• മൃഗUളിെലയും പVികളിെലയും പകർ^വ-ാധികൾ
പരിഗണിAുBതിൽ !ശiിAുക

• ക-ാdിെല മാലിന- നിർമാർgന'ിൽ !പേതകം !ശi
നൽകുക

• മൃഗUള2െട ചികി�യുമായിബ9െN<
മുൻകരുതലുകൾ

• മൃഗUള2െട ഭVണവുമായിബ9െN< മുൻകരുതലുകൾ



ഇ2ാര":ൾ <പേത"കം <ശ=ി2ുക….

• ക-ാdിൽ !പേവശിNിAെNടുBഅേIവാസികേളാ�
കരുണേയാടും സഹാനുഭൂതിേയാടും െപരുമാറുക

• ക-ാdിoെറ നട'ിN് ചുമതലയു:ഉേദ-ാഗhരുെട
നിർേ\ശUൾകർശനമായി പാലിAുക.

• ക-ാdുകളിൽ മദ-ം, പുകയില, ഇതരലഹരിവbതുAള2െട
വി�പനേയാ ഉപേയാഗേമാഇല*എB് ഉറN് വരു'ുക

• ക-ാdുകളിൽ രാ!�ീയപാർ<ികള2െടേയാ
സംഘടനകള2െടേയാ െകാടിേയാഅടയാളUേളാ
!പദർശിNിAരു[

• മതം, ജാതി, വർ�ം , ലിംഗം, രാ!�ീയം തുടUിയവയുെട
േപരിൽഅേIവാസികേളാ�വിേവചനം കാണിAരു[.


