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ആമുഖം 

2018 സല നമ്മുസട നാട് കണ്ട ഏറ്റ്യവം വലിയ സവള്ളസപ്പാക്കത്തിന് ദ്ദശഷം ദ്ദകരള 

സ്ർക്കാർ നവദ്ദകരള നിർമ്മിതി എന്ന ആശയവമായി സ്ംസ്ഥാനത്തിസെ പുനർ 

നിർമാണത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുകയുണ്ടായി. അതിസെ ഭാഗമായി സ്ംസ്ഥാനസത്ത എല്ലാ 

ജനവിഭാഗങ്ങസളയും പസെടുപ്പിച്ചുസകാണ്ട്, അവരുസട അറിവം ആശയങ്ങളം 

ഉൾസപ്പടുത്തിസക്കാണ്ട് ആരംഭിച്ച ജനക യ കാമ്പയിൻ ആണ് ‘നമ്മൾ നമുക്കായി’. എല്ലാ 

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളം അവരുസട അനുഭവങ്ങളം അറിവകളം ഉപദ്ദയാഗിച്ച് ജനങ്ങളസട 

പൊളിത്തദ്ദത്താസട തദ്ദേശ സ്ഥാപന തല ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതികൾ 

തയ്യാറാക്കണസമന്നത് ഈ പദ്ധതിയുസട ഒരു പ്രധ്ാന  ലക്ഷയമായിരുന്നു.  

ഓദ്ദരാ ദുരന്തങ്ങദ്ദളാടും ആദ്യം പ്രതികരിക്കുന്നത് ആ പ്രദ്ദദ്ശസത്ത ആളകളാസണന്ന 

യാഥാർഥയദ്ദത്താട് ദ്ദേർന്ന് സകാണ്ട്  തയ്യാറാക്കിയ തദ്ദേശ സ്ഥാപന തല ദുരന്ത നിവാരണ 

പദ്ധതികൾ  രാജയത്തു തസന്ന ആദ്യസത്ത അനുഭവമാണ്.   മറ്റു ദ്ദമഖലകളിൽ എന്ന ദ്ദപാസല 

ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തിലം ദ്ദകരളത്തിസെ യശസ്സ് ഉയർത്തുന്നതിനും  മറ്റു സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 

മാതൃകയാകുന്നതിനും ഈ ചുവടുവയ്പ്പ്പ്  കാരണമായിട്ടുണ്ട്. 

ഇത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ  തദ്ദേശ സ്ഥാപന തല ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതികളിൽ 

അതാതു സ്ഥാപന പരിധ്ിയിൽ ഉൾസപ്പട്ട ആളകസള ഉൾസപ്പടുത്തിസക്കാണ്ട്  ദുരന്തത്തിസെ 

ആഘാതം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനു ദ്ദവണ്ടി, മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിന് ഒരു സ്ംഘവം ദുരന്ത 

സ്മയത്തു തിരച്ചിൽ - രക്ഷാ പ്രവർത്തന-ഒഴിപ്പിക്കലിനു ദ്ദവണ്ടി ഒരു സ്ംഘവം 

മാറ്റ്യിപ്പാർപ്പിക്കുന്ന ആളകസള സ്ഹായിക്കുന്നതിനായി കയാമ്പ് മാദ്ദനജ് മെ് സ്ംഘവം, പ്രഥമ 

ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതിനുള്ള മസറ്റ്യാരു സ്ംഘവം എന്നിങ്ങസന 4 തരത്തിലള്ള ദ്രുത പ്രതികരണ 

ദ്ദസ്ന രൂപ കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ംഘങ്ങളിസല അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുസട ചുമതലകളം 

കർത്തവയങ്ങളം എസന്താസക്കയാണ് എന്ന് മനസ്ിലാക്കുക, ഈ ദ്ദകാവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ 

ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതി ദ്ദക്ഷാഭങ്ങൾ ഉൾസപ്പസടയുള്ള ദുരന്ത സ്മയങ്ങളിൽ അവർ ശ്രദ്ധിദ്ദക്കണ്ട 

കാരയങ്ങൾ എസന്താസക്ക എന്ന് കൃതയമായ അവദ്ദ ാധ്ം നൽകുക എന്നതുമാണ് ഈ 

കകപ്പുസ്തകം സകാണ്ട് ലക്ഷയമാക്കുന്നത്. അതിലൂസട സ്ംഘാംഗങ്ങൾക്ക്  അവരിൽ 

നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവയങ്ങൾ ഉത്തരവാദ്ിതവദ്ദത്താസടയും  

അർപ്പണദ്ദ ാധ്ദ്ദത്താസടയും ദ്ദകാവിഡ്  മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു സകാണ്ടം 

നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഈ കകപുസ്തകം സ്ഹായകരമാകും. 
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ദുരന്ത പ്രതികരണ ദ്ദസ്ന (E R T) അംഗങ്ങൾക്കുള്ള 

സപാതുവായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

• സ്.ഉ.(കക)നം.156/2019/ത.സ്വ.ഭ.വ; ത യതി 04.12.2019 പ്രകാരം ദ്ദകരളത്തിസല തദ്ദേശ 

സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആണ് നാല് വിധ്ത്തിലള്ള ട മുകൾ രൂപ കരിദ്ദക്കണ്ടത്. 

മുന്നറിയിപ്പ്, തിരച്ചിൽ - രക്ഷസപ്പടുത്തൽ - ഒഴിപ്പിക്കൽ, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ, കയാമ്പ് മാദ്ദനജ്സമൻറ്    

എന്നിവയാണ് ട മുകൾ. അതാത് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളസട ക ഴിൽ 

ആയിരിക്കും ട ം അംഗങ്ങളസട പ്രവർത്തനം. 

• ദ്ദസ്വന സ്ന്നദ്ധ മദ്ദനാഭാവമുള്ള, തദ്ദേശ സ്ഥാപന പരിധ്ിയിൽ താമസ്ിക്കുന്നവർ 

ആയിരിക്കണം ഈ ദ്ദസ്നയിൽ ഉണ്ടാദ്ദകണ്ടത്.  

• എല്ലാ ട മുകളിലം ഒരു ട ം ല ഡർ ഉണ്ടായിരിദ്ദക്കണ്ടതാണ്.  ട ം ല ഡർ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിൻസറ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റ്യിയുമായി നിരന്തരം  ന്ധം പുലർദ്ദത്തണ്ടതാണ്.   

• ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന ജ്ഞാനമുള്ളവദ്ദരാ  അസല്ലെിൽ അത് 

ദ്ദനടിസയടുക്കാൻ താല്പരയമുള്ളവദ്ദരാ ആയിരിക്കണം  

• ERT അംഗങ്ങൾ ആകുന്നവർ ദുരന്ത സ്മയത്ത് എത്തിദ്ദച്ചരുന്നതിനു തയ്യാറുള്ളവരും 

അതിനു സ്ാധ്ിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം  

• അതാത് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിസല ജനപ്രതിനിധ്ികളസടയും 

ഉദ്ദദ്യാഗസ്ഥരുസടയും നിർദ്ദേശം അനുസ്രിച്ചായിരിക്കണം പ്രവർത്തനം 

• തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതികളമായി ERT 

അംഗങ്ങൾക്ക് പരിേയം ഉണ്ടാകണം. 

• ERT അംഗങ്ങൾ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർസപ്പടുദ്ദമ്പാൾ സ്മാർട്ട് 

ദ്ദഫാണിദ്ദനാസടാപ്പം ദ് ർഘ സ്മയം ോർജ് നിൽക്കുന്ന സ്ാധ്ാരണ സമാക ൽ ദ്ദഫാൺ 

കൂടി കകവശം സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. 

• താസഴ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ സപടുന്ന ആളകൾക്ക് എല്ലാ ERT ട മിസലയും  അംഗങ്ങൾ  

പ്രദ്ദതയക പരിഗണ ഉറപ്പു വരുത്തി മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശയമായ കാരയങ്ങൾ 

സേദ്ദയ്യണ്ടതാണ്  

 

❖ 60 വയസു കഴിഞ്ഞ പ്രായമായ ആളകൾ 

❖ ഭിന്നദ്ദശഷിക്കാർ (ഭിന്നദ്ദശഷിയുള്ളവർക്കായുള്ള പ്രദ്ദതയക മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

സ്ംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അദ്ദതാറിറ്റ്യിയുസട സവബ്കസ്റ്റ്യിലം 

ദ്ദഫസ്ബുക്ദ്ദപജിലം ലഭയമാണ്) 
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❖ 6 വയസ്ിൽ താസഴയുള്ള കുട്ടികൾ 

❖ ഗർഭിണികൾ   

❖ സ്ത്ര കൾ ഗൃഹനാഥരായ വ ടുകൾ  

❖ സ്വാന്തന പരിേരണത്തിലള്ളവർ  

❖ അഗതികൾ, സകയർ ദ്ദഹാമുകളിലം താമസ്ിക്കുന്നവർ   

❖ ആദ്ിവാസ്ി വിഭാഗത്തിലള്ളവർ  

❖ മലയുസട സേരിവകളിലം ഒറ്റ്യസപ്പട്ട പ്രദ്ദദ്ശങ്ങളിലം താമസ്ിക്കുന്നവർ 

❖ പുഴയുസടദ്ദയാ ന ർോലകളസടദ്ദയാ ഓരത്തും വയൽ കരകളിലം പുറദ്ദമ്പാക്കിലം 

താമസ്ിക്കുന്നവർ. 

❖ ദ്ദകാവിഡ് ദ്ദരാഗ  ാധ്ിതരും ഐസസ്ാദ്ദലഷനിൽ കഴിയുന്നവരും   

(*മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ അവസ്ദ്ദരാേിതമായ മാറ്റ്യങ്ങൾ ദുരന്ത 

സ്ാഹേരയം അനുസ്രിച്ച് വരുത്താവന്നതാണ്)    

• അതിഥിസതാഴിലാളികളമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുവാൻ  അവരുസട മാതൃഭാഷ 

അറിയാവന്നവരുസട സ്ഹായം ദ്ദതടുക. അസല്ലെിൽ അത്തരത്തിൽ ഉള്ളവസര കൂടി 

കഴിയുസമെിൽ ഓദ്ദരാ ട മിലം ഉൾസപടുത്തുക. 

• സ്ാഹേരയത്തിനനുസ്രിച്ചു വിദ്ദവകദ്ദത്താസട  സപരുമാറാൻ ഓദ്ദരാ അംഗവം 

ശ്രദ്ധിദ്ദക്കണ്ടതുണ്ട്.    

• വയക്തി ശുേിതവം പാലിക്കുകയും ദ്ദകാവിഡ് മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ അനുസ്രിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയും 

ദ്ദവണം. 

• ദുരന്ത സ്മയത്ത്  ഒരു വയക്തിയുസട സ്വകാരയത ഹനിക്കുന്ന തരത്തിൽ സപരുമാറാദ്ദനാ 

വിവരങ്ങൾ പരസ്യസപ്പടുത്താദ്ദനാ പാടുള്ളതല്ല.  

• എല്ലാ ERT കളസടയും സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന്, ഒരു ERT യിസല അംഗങ്ങൾ മറ്റു ERT 

അംഗങ്ങളമായി സ്ഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രദ്ദതയകം ശ്രദ്ധിക്കണം 

• എല്ലാ ERT അംഗങ്ങളം ജാതി, മതം, ലിംഗം, രാഷ്ട്ര യം തുടങ്ങിയവയുസട പ്രോരണത്തിദ്ദനാ, 

അത്തരത്തിലള്ള വിദ്ദവേന ര തിയിദ്ദലാ മറ്റു ട ം അംഗങ്ങദ്ദളാടും ദുരന്ത സ്മയത്തു സ്ഹായം 

ആവശയമായി വരുന്നവദ്ദരാടും സപരുമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല.  

• യാസതാരു തരത്തിലമുള്ള പ്രദ്ദകാപനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളസട പ്രവർത്തികദ്ദളാ വാക്കുകദ്ദളാ 

കാരണമാകാസത സൂക്ഷിക്കുക.  

• ദ്ദകരള സ്ംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദ്ദതാറിറ്റ്യി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് ുക്ക് 2021ൽ  

വയക്തമായ മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ട ം അംഗങ്ങൾ ഈ 

മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിദ്ദശാധ്ിക്കുക. (https://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2021/05/orangebook_2021.pdf) 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2021/05/orangebook_2021.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2021/05/orangebook_2021.pdf
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മുന്നറിയിപ്പ് ട ം 
(Early Warning Dissemination Team)  
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മുന്നറിയിപ്പ് ട ം   

ദുരന്തസ്ാധ്യത പ്രദ്ദദ്ശസത്ത ആളകൾക്ക് ആധ്ികാരികമായ ദുരന്ത മുന്നറിയിപ്പുകൾ 

യഥാസ്മയം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ  ട മിസെ പ്രഥമ ദ്ൗതയം. അടിയന്തിര സ്ാഹേരയങ്ങളിൽ 

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന പരിധ്ിയിസല മുഴുവൻ ആളകൾക്കും വിവരം നൽകാൻ തദ്ദേശ സ്വയം 

ഭരണ സ്ഥാപന തലത്തിൽ രൂപ കരിക്കസപ്പട്ടതാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ട ം. 

ചുമതലകൾ 

• ആധ്ികാരികമായ ദുരന്തസ്ാധ്യതാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ജനങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കാത്ത 

ര തിയിൽ യഥാസ്മയം നൽകുക. 

• ദുരന്ത പൂർവ ഘട്ടത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ട ം  ദുരന്തലഘൂകരണ, ദുരന്ത-തയ്യാസറടുപ്പ് 

(എമർജൻസ്ി കിറ്റ്യ്, ഫസ്റ്റ് എയിഡ് കിറ്റ്യ്  മുതലായവ തയാറാക്കുന്നതടക്കം) സ്ം ന്ധമായ 

മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽദ്ദകണ്ടതാണ്. 

• ദുരന്താഘാതം ഏറ്റ്യവം കൂടുതലായി  ാധ്ിക്കാൻ സ്ാധ്യതയുള്ള പ്രദ്ദദ്ശങ്ങളിസല ആളകസള 

മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിദ്ദലക്കു മാറുവാൻ 

ആവശയസപ്പടുക. 

• കയാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങസളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ദുരന്തസ്ാധ്യതാ 

പ്രദ്ദദ്ശസത്ത ജനങ്ങസള അറിയിക്കുക. 

• 20 വ ടുകൾക്ക് ഒരു വളണ്ടിയർ എന്ന നിലയിലൽ സ്ജ്ജരാക്കിയിട്ടുള്ള 

സ്ന്നദ്ധദ്ദസ്നാംഗങ്ങൾക്ക് ആവശയമായ നിർദ്ദേശങ്ങളം കൃതയമായ ആശയ വിനിമയ 

സ്ംവിധ്ാനങ്ങളം നൽകുക  

മുന്നറിയിപ്പ്നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

ദ്ദകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൽ നിന്നും, മറ്റു സ്ർക്കാർ സ്ംവിധ്ാനങ്ങൾ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന 

മുന്നറിയിപ്പുകൾ സപാതുജനങ്ങളിദ്ദലക്ക് എത്തിദ്ദക്കണ്ട ചുമതല മുന്നറിയിപ്പ് ട മിദ്ദെതാണ്. സറഡ്, 

ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ അസലർട്ട് പ്രഖയാപിക്കസപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ജില്ലകളിൽ താഴ്ന്നപ്രദ്ദദ്ശങ്ങൾ, നദ്ിത രങ്ങൾ, 

ത രപ്രദ്ദദ്ശം, ഉരുൾസപാട്ടൽ - മണ്ണിടിച്ചിൽ സ്ാധ്യതയുള്ള മലദ്ദയാര പ്രദ്ദദ്ശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ 

ഇടങ്ങളിലള്ളവർക്കുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്മയ ന്ധിതമായിഎത്തിച്ചു സകാടുദ്ദക്കണ്ടതാണ്. 

ദ്ദകാവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതാത് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിസല 

കസണ്ടയ്ൻസമൻറ്/ക്രിറ്റ്യിക്കൽ കസണ്ടയ്ൻസമൻറ് ദ്ദസ്ാൺ (containment/critical containment zone) 

ആയി പ്രഖയാപിക്കസപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അത് മുന്നിൽ കണ്ട സകാണ്ടള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളം 

നിർദ്ദദ്ശങ്ങളം നൽദ്ദകണ്ടതാണ്. 
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മുന്നറിയിപ്പ് ട ം  ശ്രദ്ധിദ്ദക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ 

• സതറ്റ്യായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകാതിരിക്കുക. 

• ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാവാസത ശ്രേിക്കുക,  ന്ധസപ്പട്ട അധ്ികൃതരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന 

മുന്നറിയിപ്പുകളസട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുക. 

• ദുരന്തസ്ാധ്യതയുള്ള സ്ാഹേരയത്തിൽ പ്രദ്ദതയക പരിഗണന നൽദ്ദകണ്ട വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 

കൃതയമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുസണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക 

• ലഭിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾക്ക് അനുസൃതമായി ആളകൾ തയ്യാസറടുപ്പ് നടത്തുന്നുസണ്ടന്ന് 

ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

• മുന്നറിയിപ്പുകൾ പരിഗണിക്കാത്ത ആളകളസട വിവരങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് അധ്ികൃതസരദ്ദയാ 

 ന്ധസപ്പട്ട ഉദ്ദദ്യാഗസ്ഥസരദ്ദയാ യഥാസ്മയം അറിയിക്കുക. 

 

മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽദ്ദകണ്ട ര തികൾ. 

• ദ്ദഫാണിലൂസട 

• സ്ാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂസട (ദ്ദഫസ്ബുക്ക്, വാട്ട്സ്് ആപ്പ് തുടങ്ങിയവ) 

• വയക്തിപരമായി 

• ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂസട കമക്ക് അനൗ ൺസസ്മെ് 

• വ ടുകൾദ്ദതാറുംദ്ദനരിട്ട് 

• സ്ാമൂഹയാധ്ിഷ്ഠിത സ്ംഘടനകളിലൂസട (കുടും ശ്ര  പ്രവർത്തകർ, അംഗൻവാടി വർക്കർമാർ, 

ആശാ വർക്കർമാർ എന്നിവർ) 

വിവിധ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ 

A. മഴ സ്ം ന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് 

 

• 4 നിറങ്ങളിലള്ള മഴ അസലർട്ടുകളാണ് ദ്ദകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിര ക്ഷണ ദ്ദകന്ദ്രം 

പുറസപ്പടുവിക്കാറുള്ളത്. 

• ജില്ലാ തലത്തിലള്ള മഴയുസട കാഠിനയം സ്ം ന്ധിച്ച പച്ച, മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച്,ചുവപ്പ് നിറങ്ങളിൽ 

ദ്ദകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് സൂേന നൽകുന്നു. 

• ഓറഞ്ച്, സറഡ് അദ്ദലർട്ട് സ്മയങ്ങളിൽ സ്ംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അദ്ദതാറിറ്റ്യിയുസട 

(KSDMA)സവബ്കസ്റ്റ്യിലം ദ്ദഫസ്ബുക്ക് ദ്ദപജിലംഓദ്ദരാ 3 മണിക്കൂറിലം അദ്ദലർട്ടുകൾ 
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ഉണ്ടാകും. ഈ സ്മയത്ത് സപാതു ജനങ്ങൾ സേദ്ദയ്യണ്ടതും സേയ്യരുതാത്തതുമായ 

കാരയങ്ങളടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങളം ഇതിദ്ദനാസടാപ്പം പുറസപ്പടുവിക്കുന്നതാണ്. ഈ 

നിർദ്ദദ്ശങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടദ്ദരണ്ടതാണ് 

 

അസലർട്ടുകൾ - ശ്രദ്ധിദ്ദക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ 

അസലർട്ടിസെ നിറം സൂേന 

പച്ച ❖ ജാഗ്രത പാലിദ്ദക്കണ്ട സ്ാഹേരയം നിലവിൽ ഇല്ല. 

മഞ്ഞ 

 

❖ കാലാവസ്ഥസയ കരുതദ്ദലാസട നിര ക്ഷിക്കണം. 

❖ സ്ാഹേരയങ്ങൾക്ക് അനുസ്രിച്ച അപ്ദ്ദഡറ്റ്യ് സേയ്യസപ്പടണം. 

❖ ഭയസപ്പദ്ദടണ്ട സ്ാഹേരയം ഇല്ല. 

❖ അപകട സ്ാധ്യത അപ്ദ്ദഡറ്റ്യ് സേയ്യസപ്പടുന്നതനുസ്രിച്മമു  

മുസന്നാരുക്കങ്ങൾ നടത്താം. 

ഓറഞ്ച് 

 

❖ അത വ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ് 

❖ സുരക്ഷാ തയ്യാസറടുപ്പുകൾ തുടങ്ങണം. 

❖ അപകട സ്ാധ്യതാ പ്രദ്ദദ്ശങ്ങളിൽ താമസ്ിക്കുന്നവർ എമർജൻസ്ി കിറ്റ്യ് 

ഉൾസപ്പസട തയ്യാറാക്കി അവസ്ാന ഘട്ട തയ്യാസറടുപ്പുകളം പൂർത്ത കരിച്ചു 

തയ്യാറായി നിൽക്കണം. 

❖ മാറ്റ്യി താമസ്ിപ്പിക്കൽ ഉൾസപ്പസട അധ്ികൃതർ ആരംഭിദ്ദക്കണ്ടദ്ദതാ 

അതിനുദ്ദവണ്ട മുസന്നാരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാദ്ദക്കണ്ടദ്ദതാ ആയ ഘട്ടം. 

❖ രക്ഷാദ്ദസ്നകദ്ദളാടു തയ്യാസറടുക്കാൻ ആവശയസപ്പടും. 

ചുവപ്പ് 

 

❖ കർശന നടപടി സ്വ കരിദ്ദക്കണ്ട ഘട്ടം. 

❖ മാറി താമസ്ിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തവസര  ലംപ്രദ്ദയാഗിച്ചു സകാണ്ട്  

മാറ്റ്യാൻ ദ്ദപാല സ്ിനും ഭരണകൂടത്തിനും നിർദ്ദദ്ശം ലഭിക്കുന്ന സ്മയം. 

രക്ഷാദ്ദസ്നകസള വിനയസ്ിക്കും. 

❖ കയാമ്പുകൾ ആരംഭിക്കുക തുടങ്ങിയ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളം 

പൂർത്ത കരിദ്ദക്കണ്ട, അപകടസൂേനയുള്ള സ്മയം. 
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B. സവള്ളസപാക്കം സ്ം ന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് 

ദ്ദകന്ദ്ര ജലകമ്മ ഷനാണ് (Central Water Commission- CWC) ഇന്തയയിൽ പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് 

നൽകാൻ ഉത്തരവാദ്ിതവസപ്പട്ട ഏജൻസ്ി. ഈ വിവരങ്ങൾ സ്ംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അദ്ദതാറിറ്റ്യിയുസട സവബ്കസ്റ്റ്യിലം, ദ്ദഫസ്ബുക്ക്ദ്ദപജിലം അതാതു സ്മയം ലഭയമാകും. 

C. ഡാമുകൾ തുറക്കുന്നത് സ്ം ന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് 

3 നിറത്തിലള്ള അസലർട്ടുകളാണ് ഡാമുകൾ തുറക്കുന്നതുമായി  ന്ധസപ്പട്ട് ഉള്ളത്. 

ഡാമുകളിസല ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനു അനുസ്രിച്ചു ന ല, ഓറഞ്ച്, ചുവപ്പു അസലർട്ടുകൾ  ന്ധസപ്പട്ട 

വകുപ്പുകൾ പുറസപ്പടുവിക്കും. ഇതിസെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ട മുകൾക്ക്  ലഭിക്കുന്ന 

നിർദ്ദദ്ശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ട ം അംഗങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വിവരം നൽദ്ദകണ്ടതാണ് 

D. ഇടിമിന്നൽ മുന്നറിയിപ്പ് 

 

• ഇടിമിന്നൽ സ്ം ന്ധിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളം തത്സമയ വിവരങ്ങളം നൽകുന്നത് ദ്ദകന്ദ്ര 

കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പാണ്. 3 മണിക്കൂർ ദ്ദനരദ്ദത്തക്ക് ദ്ദകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് 

പുറസപ്പടുവിക്കുന്ന നൗകാസ്റ്റിലാണ് (Nowcast) ഇടിമിന്നദ്ദലാടു കൂടിയ മഴ സ്ം ന്ധിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുക.  

• ദ്ദകരളത്തിൽ പ്ര  മൺസൂൺ (മാർച്ച് മുതൽ സമയ്), തുലാവർഷം (ഒദ്ദടാ ർ  മുതൽ 

ഡിസ്ം ർ) എന്ന  സ് സ്ണുകളിൽ ഇടിമിന്നൽ സ്ം ന്ധിച്ച ജാഗ്രതാ നിർദ്ദദ്ശങ്ങളം 

മുന്നറിയിപ്പിക്കലം എദ്ദപ്പാൾ ദ്ദവണസമെിലം പ്രത ക്ഷിദ്ദക്കണ്ടതും അവ ഗൗരവമായി 

എടുദ്ദക്കണ്ടതുമാണ്.  

• ദ്ദകന്ദ്ര ഭൗമ ശാസ്ത്ര വകുപ്പു  വികസ്ിപ്പിസച്ചടുത്ത ‘ദ്ാമിനി – DAMINI’ സമാക ൽ 

ആപ്പ്ളിദ്ദക്കഷൻ വഴിയും സപാതുജനങ്ങൾക്ക് ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ് അറിയാൻ 

സ്ാധ്ിക്കും.  (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini) 

 

E. ചുഴലിക്കാറ്റ്യ് സ്ം ന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് 

 

• ചുഴലിക്കാറ്റും നൂനമർേവം സ്ം ന്ധിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ സ്ംസ്ഥാന സ്ർക്കാരുകൾക്ക് 

നൽദ്ദകണ്ടത് ദ്ദകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥവകുപ്പിസെ ചുഴലിക്കാറ്റ്യ് നിര ക്ഷണ ദ്ദകന്ദ്രമാണ്. 

• അറ ിക്കടലിലം കൂടുതൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ രൂപസപ്പടുന്ന സ്ാഹേരയത്തിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ്യ് 

മുന്നറിയിപ്പുകൾ മനസ്സിലാദ്ദക്കണ്ടത് മലയാളികൾക്ക് അനിവാരയതയായി 

മാറിയിരിക്കുകയാണ്. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini
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• ചുഴലിക്കാറ്റ്യിസെ വികാസ്വം സ്ഞ്ചാരപഥവം അത് ദ്ദകരളത്തിസല ദ്ിനാവസ്ഥസയ എങ്ങസന 

സ്വാധ് നിക്കുസമന്നും ദ്ദകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പും സ്ംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അദ്ദതാറിറ്റ്യിയും 

സ്സൂക്ഷ്മം നിര ക്ഷിക്കുകയും ആവശയമായ തയ്യാസറടുപ്പുകൾ പൂർത്ത കരിക്കാൻ സ്ർക്കാർ 

സ്ംവിധ്ാനങ്ങൾക്ക് ദുരന്തനിവാരണ അദ്ദതാറിറ്റ്യി നിർദ്ദദ്ശം നൽകുന്നതുമാണ്. ഈ 

മുന്നറിയിപ്പുകൾ യഥാസ്മയത്ത്  ന്ധസപ്പട്ട പ്രദ്ദദ്ശങ്ങളിസല ജനങ്ങളിദ്ദലക്ക്  

എത്തിദ്ദക്കണ്ടതാണ് 

 

F. മത്സയസതാഴിലാളികൾക്കുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദദ്ശം 

ത രദ്ദദ്ശ പ്രദ്ദദ്ശങ്ങളിൽ ദ്ദവഗതയിൽ വ ശിയടിദ്ദച്ചക്കാവന്ന ശക്തമായ കാറ്റ്യിന് 

സ്ാധ്യതയുള്ളതു സകാണ്ട് മത്സയസത്താഴിലാളികൾ മത്സയ ന്ധനത്തിന് ദ്ദപാകാൻ പാടുള്ളതല്ല 

എന്നുള്ള ദ്ദകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്ന നിർദ്ദദ്ശം കൃതയമായ ദ്ിവസ്ങ്ങളിൽ ആ 

വിഭാഗത്തിൽസപട്ടവർക്ക് നൽദ്ദകണ്ടതാണ്.ഈ വിവരങ്ങൾ സ്ംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ 

അദ്ദതാറിറ്റ്യിയുസട സവബ്കസ്റ്റ്യിലം, ദ്ദഫസ്ബുക്ക് ദ്ദപജിലം അതാതു സ്മയം  ന്ധസപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ലഭയമാകും. 

G. ഉയർന്ന തിരമാല ജാഗ്രത സ്ം ന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് 

ഉയർന്ന തിരമാലക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സ്ാധ്യതയുസണ്ടന്ന് ദ്ദദ്ശ യ സ്മുദ്രസ്ഥിതി പഠന 

ഗദ്ദവഷണ ദ്ദകന്ദ്രം (INCOIS) അറിയിക്കുന്ന സ്ാഹേരയത്തിൽ അതാതു മുന്നറിയിപ്പുകൾ യഥാസ്മയം 

ആ വിഭാഗത്തിൽസപട്ടവർക്ക് നൽദ്ദകണ്ടതാണ്.ഈ വിവരങ്ങൾ സ്ംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ 

അദ്ദതാറിറ്റ്യിയുസട സവബ്കസ്റ്റ്യിലം, ദ്ദഫസ്ബുക്ക് ദ്ദപജിലം അതാതു സ്മയം  ന്ധസപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ലഭയമാകും. 

H. സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് 

ദ്ദദ്ശ യ സ്മുദ്ര സ്ഥിതി പഠന ഗദ്ദവഷണ ദ്ദകന്ദ്രമാണ്(INCOIS) സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് 

നൽദ്ദകണ്ടത്.ഈ വിവരങ്ങൾ സ്ംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദ്ദതാറിറ്റ്യിയുസട സവബ്കസ്റ്റ്യിലം, 

ദ്ദഫസ്ബുക്ക്ദ്ദപജിലംഅതാതു സ്മയം ലഭയമാകും. 

I. ഉഷ്ണകാല ദുരന്ത മുന്നറിയിപ്പ് 

ഉഷ്ണതരംഗം സ്ം ന്ധിച്ചും തത്സമയ താപനില വിവരങ്ങളം മുന്നറിയിപ്പുകളം നൽദ്ദകണ്ടത് 

ദ്ദകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പാണ്. ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ മലയാളത്തിദ്ദലക്ക് പരിഭാഷസപ്പടുത്തി 

ആവശയമായ സുരക്ഷാ-മുസന്നാരുക്ക നിർദ്ദദ്ശങ്ങൾ സ്ഹിതം സ്ംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ 

അദ്ദതാറിറ്റ്യിയാണ് ദ്ദകരളത്തിൽ ജനങ്ങളിദ്ദലക്കും മറ്റ്യ് സ്ർക്കാർ സ്ംവിധ്ാനങ്ങളിദ്ദലക്കും 

എത്തിക്കുന്നത് 
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സ്ംഗ്രഹം 

ക്ര. 

നം. 
മുന്നറിയിപ്പ് പുറസപ്പടുവിക്കുന്നവർ 

നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന 

ദ്ദരാതസ്സുകൾ 

1 മഴ 

(പച്ച, മഞ്ഞ, 

ഓറഞ്ച്, ചുവപ്പ്  

അസലർട്ടുകൾ) 

• ദ്ദകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് 

(IMD) 

(https://mausam.imd.gov.in/) 

• മിറ്റ്യ രിദ്ദയാദ്ദളാജിക്കൽസസ്െർ 

തിരുവനന്തപുരം 

(https://mausam.imd.gov.in/thiruv

ananthapuram/) 

• ദ്ദകരള സ്ംസ്ഥാന 

ദുരന്തനിവാരണ 

അദ്ദതാറിറ്റ്യിയുസട 

സവ ് കസ്റ്റ്യ് 

(https://sdma.kerala.gov.in/ 

• ദ്ദഫസ്ബുക്ക് ദ്ദപജ്  

(https://www.facebook.com/Ke

ralaStateDisasterManagement

Authorityksdma) 

2 സവള്ളസപാക്കം ദ്ദകന്ദ്ര ജലകമ്മ ഷൻ (CWC) 

(http://www.cwc.gov.in/) 

3 ഡാമുകൾ 

തുറക്കുന്നത് 

(ന ല, ഓറഞ്ച്, 

ചുവപ്പു 

അസലർട്ടുകൾ) 

ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ 

അദ്ദതാറിറ്റ്യിയുസട അനുവാദ്ദ്ദത്താസട 

• ദ്ദകരള സ്ംസ്ഥാന കവദ്ുതി 

ദ്ദ ാർഡ് (KSEBL) 

• ജലദ്ദസ്േന വകുപ്പ് (Irrigation 

Department) 

3 ഇടിമിന്നൽ ദ്ദകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (IMD) 

(3 മണിക്കൂർ ഇടദ്ദവളകളിൽ വരുന്ന 

നൗകാസ്ബറ്) 

(https://mausam.imd.gov.in/) 

• ദ്ദകരള സ്ംസ്ഥാന 

ദുരന്തനിവാരണ 

അദ്ദതാറിറ്റ്യിയുസട 

സവ ് കസ്റ്റ്യ് 

(https://sdma.kerala.gov.in/), 

ദ്ദഫസ്ബുക്ക്ദ്ദപജ് 

(https://www.facebook.com/Ke

ralaStateDisasterManagement

Authorityksdma) 

• ദ്ദകന്ദ്ര ഭൗമശാസ്ത്ര വകു പ്പു 

വികസ്ിപ്പിസച്ചടുത്ത ദ്ാമിനി 

സമാക ൽ ആപ്പ്ളിദ്ദക്കഷൻ 

(https://play.google.com/store/

apps/details?id=com.lightening.li

ve.damini) 

https://mausam.imd.gov.in/
https://mausam.imd.gov.in/thiruvananthapuram/
https://mausam.imd.gov.in/thiruvananthapuram/
https://sdma.kerala.gov.in/
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
http://www.cwc.gov.in/
https://mausam.imd.gov.in/
https://sdma.kerala.gov.in/
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini
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4 ചുഴലിക്കാറ്റ്യ് ദ്ദകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്(IMD) 

(https://mausam.imd.gov.in/) 

• ദ്ദകരള സ്ംസ്ഥാന 

ദുരന്തനിവാരണ 

അദ്ദതാറിറ്റ്യിയുസട 

സവ ് കസ്റ്റ്യ് 

(https://sdma.kerala.gov.in/), 

ദ്ദഫസ്ബുക്ക് ദ്ദപജ്  

(https://www.facebook.com/Ke

ralaStateDisasterManagement

Authorityksdma) 

5 മത്സയസതാഴിലാളി

കൾക്കുള്ള 

ജാഗ്രതാ നിർദ്ദദ്ശം 

ദ്ദകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് (IMD), 

(https://mausam.imd.gov.in/) 

6 ഉയർന്ന തിരമാല, 

കടൽദ്ദക്ഷാഭം,  

ത രദ്ദശാഷണം 

ദ്ദദ്ശ യ സ്മുദ്രസ്ഥിതി പഠന 

ഗദ്ദവഷണദ്ദകന്ദ്രം (INCOIS) 

(https://incois.gov.in/) 
7 സുനാമി 

8 ഉഷ്ണകാല 

ദുരന്തങ്ങൾ 

(ഉഷ് ണ തരംഗം, 

തത്സമയ 

താപനില 

വിവരങ്ങൾ, 

സൂരയാഘാതം etc.) 

ദ്ദകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്(IMD) 

(https://mausam.imd.gov.in/) 

9 ശക്തമായ കാറ്റ്യ് ദ്ദകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്(IMD) 

(https://mausam.imd.gov.in/) 

10 വരൾച്ച ദ്ദകന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി,വനം, 

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാന 

മന്ത്രാലയം (MOEF) 

(http://moef.gov.in/en/) 

• സ്ംസ്ഥാന വരൾച്ച നിര ക്ഷണ 

സസ്ൽ (at SEOC) 

• ദ്ദകരള സ്ംസ്ഥാന 

ദുരന്തനിവാരണ 

അദ്ദതാറിറ്റ്യിയുസട 

സവ ് കസ്റ്റ്യ് 

(https://sdma.kerala.gov.in/) 

11 പകർച്ച 

വയാധ്ികൾ/ 

മഹാമാരികൾ 

ദ്ദകന്ദ്ര ആദ്ദരാഗയ കുടും ദ്ദക്ഷമ 

മന്ത്രാലയം 

(MOHFW) 

(https://www.mohfw.gov.in/)  

• ദ്ദകരള സ്ംസ്ഥാന 

ദുരന്തനിവാരണ 

അദ്ദതാറിറ്റ്യിയുസട 

സവ ് കസ്റ്റ്യ് 

(https://sdma.kerala.gov.in/), 

ദ്ദഫസ്ബുക്ക് ദ്ദപജ്  

(https://www.facebook.com/Ke

ralaStateDisasterManagement

Authorityksdma) 

 

https://mausam.imd.gov.in/
https://sdma.kerala.gov.in/
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
https://mausam.imd.gov.in/
https://incois.gov.in/
https://mausam.imd.gov.in/
https://mausam.imd.gov.in/
http://moef.gov.in/en/
https://sdma.kerala.gov.in/
https://www.mohfw.gov.in/
https://sdma.kerala.gov.in/
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
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ഔദ്ദദ്യാഗിക മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന മറ്റു ദ്ദരാതസുകൾ  

• സ്ംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അദ്ദതാറിറ്റ്യിയുസട ദുരന്തനിവാരണ ദ്ദപ്രാദ്ദട്ടാദ്ദകാൾ - 

ഓറഞ്ച്ുക്ക്, 2021 

(https://sdma.kerala.gov.in/wpcontent/uploads/2021/05/orangebook_2021.pdf)  

• ദ്ദകരള സ്ർക്കാർ ദ്ദഫസ്ബുക്ക് ദ്ദപജ്  (https://www.facebook.com/keralainformation) 

•  ഹു: മുഖയമന്ത്രിയുസട ദ്ദഫസ്ബുക്ക് ദ്ദപജ്  (https://www.facebook.com/CMOKerala) 

ദ്ദകാവിഡുമായി  ന്ധസപ്പട്ട സവബ്കസ്റ്റുകൾ 

• പ്രതിദ്ിന ുള്ളറ്റ്യിൻ, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളം ഉപദ്ദദ്ശവം, വാക്സിദ്ദനഷൻ ദ്ദകന്ദ്രത്തിസെ 

വിശദ്ാംശങ്ങൾ- https://dhs.kerala.gov.in/ 

• പ്രതിദ്ിന ദ്ദകാവിഡ്ദ്ദകസ്്  നമ്പറുകൾ- ജില്ല തിരിച്ചുള്ളത്  - 

https://dashboard.kerala.gov.in/ 

• സ്ർക്കാർ ഉത്തരവകൾ, കണ്ടയ്നസമെ് ദ്ദസ്ാണുകൾ പട്ടിക, ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണ്ടയ്നസമെ്  

ദ്ദസ്ാണുകളസട മാപ്പ്-https://sdma.kerala.gov.in/containment-zones/ 

• ആശുപത്രി ജ വനക്കാരുസട വിശദ്ാംശങ്ങൾ, സപർമിറ്റ്യ്, പാസ്്- 

https://covid19jagratha.kerala.nic.in/ 

 

േില പ്രധ്ാന ദ്ദഫാൺ നമ്പറുകൾ 

ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അദ്ദതാറിറ്റ്യിയുസടയും, ജില്ലയിസല അടിയന്തരഘട്ട 
കാരയാലയം (control room) 

1077 

എമർജൻസ്ി നമ്പർ 112 

ദ്ദപാല സ്് സ്ഹായം   100 

ഫയർദ്ദഫാഴ്സ് ദ്ദസ്വനം 101 

ആംുലൻസ്് ദ്ദസ്വനം 102/108 

ദ്ിശ നമ്പർ 1056 

കക്രം ദ്ദസ്റ്റാദ്ദപ്പർ 1090 

ദ്ദസ്റ്ററ്റ്യ് ദുരന്തനിവാരണ കദ്ദരാൾറം 1070 

സ്ംസ്ഥാന അടിയന്തരഘട്ട കാരയാലയം 1079 

 

 

  

https://sdma.kerala.gov.in/wpcontent/uploads/2021/05/orangebook_2021.pdf
https://www.facebook.com/keralainformation
https://www.facebook.com/CMOKerala
https://dhs.kerala.gov.in/
https://dashboard.kerala.gov.in/
https://sdma.kerala.gov.in/containment-zones/
https://covid19jagratha.kerala.nic.in/
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തിരച്ചിൽ - രക്ഷാപ്രവർത്തന - ഒഴിപ്പിക്കൽ ട ം  

 (Search-Rescue-Evacuation Team)  
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തിരച്ചിൽ - രക്ഷാപ്രവർത്തന - ഒഴിപ്പിക്കൽ ട ം 

 

ഒരു പ്രദ്ദതയക പ്രദ്ദദ്ശസത്തദ്ദയാ സകട്ടിടസത്തദ്ദയാ ഒരു ദുരന്തം  ാധ്ിക്കുദ്ദമ്പാൾ തിരച്ചിൽ, 

രക്ഷാപ്രവർത്തനം, ഒഴിപ്പിക്കൽ  പ്രക്രിയകൾ സ്ാധ്ാരണയായി പ്രാദ്ദദ്ശിക സ്ന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ, 

സ്ന്നദ്ധ സ്ംഘടനകൾ  എന്നിവ ഉടൻ തസന്ന നടദ്ദത്തണ്ടതുണ്ട്.  ദുരന്ത മുഖത്ത്  പ്രാഥമിക 

ഘട്ടത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് തിരച്ചിലം   രക്ഷാപ്രവര്ത്ത്തനവം. ദുരന്ത സ്മയത്തു 

പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കാസതയും കാരയക്ഷമമായും തന്മയതവദ്ദത്താസടയും ആളകളസട ജ വൻ 

അപകടത്തിൽ സപടാസത ദുരന്ത സ്ഥലത്തു നിന്നും സുരക്ഷിത സ്ഥാനദ്ദത്തക്ക് ആളകസള മാറ്റുക 

എന്നതാണ് ഈ ട മിസെ കടമ.  

ആർസക്കാസക്ക ഈ ട മിൽ അംഗങ്ങൾ ആകാം 

• അതാത് തദ്ദേശ സ്ഥാപന പരിധ്ിയിൽ താമസ്ിക്കുന്ന ശാര രിക- മാനസ്ിക ആദ്ദരാഗയവം  

സ്ന്നദ്ധ ദ്ദസ്വന മദ്ദനാഭാവവം ഉള്ളവർ 

• ദുരന്ത രക്ഷാ-പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻപരിേയദ്ദമാ അടിസ്ഥാന ധ്ാരണദ്ദയാ ഉള്ളവർ  

• പ്രദ്ദദ്ശസത്തക്കുറിച്ചും അവിടസത്ത യാത്രാ മാർഗങ്ങസളക്കുറിച്ചും  വയക്തമായ ധ്ാരണ ഉള്ളവർ, 

മുങ്ങൽ വിദ്ഗ്ധ്ർ, കായിക ദ്ദശഷിയുള്ളവർ 

• അടിയന്തര സ്മയങ്ങളിൽ ഉപദ്ദയാഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാഹനങ്ങൾ, മറ്റു ഉപകരണങ്ങൾ 

എന്നിവ സ്വന്തമായി ഉള്ളവർ, അത്  ഉപദ്ദയാഗിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ 

കടമകളം ഉത്തരവാദ്ിത്തങ്ങളം 
 

• രക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശയമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾസക്കാള്ളുന്ന കിറ്റ്യ് തയ്യാറാക്കി 

വയ്ക്കണം, ദുരന്ത രക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിന് അനുദ്ദയാജയമായ വാഹനങ്ങൾ മറ്റു 

ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുസട ലഭയത ഉറപ്പു വരുത്തണം     

• മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളകസള ഒഴിപ്പിക്കാൻ  പ്രദ്ദതയകം ശ്രദ്ധിക്കണം 

• ഒഴിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളകസളയും കന്നുകാലികസളയും  മാദ്ദറ്റ്യണ്ട ദുരിതാശവാസ് 

കയാമ്പുകസളക്കുറിച്ചും സുരക്ഷിത ഇടങ്ങസളക്കുറിച്ചും  വയക്തമായ ധ്ാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം   

• ആളകസള പൂർണമായി ഒഴിപ്പിക്കുകയും മാറാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവസര കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

 ന്ധസപ്പട്ട അധ്ികാരികസള അറിയിക്കുകയും ദ്ദവണം  

• ഒഴിപ്പിക്കുന്ന ആളകസളക്കുറിച്ചും അവസര മാറ്റുന്ന ഇടങ്ങസളക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ 

രജിസ്റ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും അത് കൃതയമായി പുതുക്കുകയും ദ്ദവണം.  
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• ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ, സ്ർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, മറ്റു ദ്ദഡാകൂസമന്റുകൾ, 

മരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയവ എടുക്കുന്നതിനും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും അവസര 

ദ്ദപ്രരിപ്പിക്കുകയും സ്ഹായിക്കുകയും സേയ്യുക 

• ദുരന്ത ദ്ദശഷം ദുരന്ത  ാധ്ിത പ്രദ്ദദ്ശങ്ങൾ സ്ന്ദർശിച്ച് ഒറ്റ്യസപ്പട്ടുദ്ദപായവസരയും, 

പരിദ്ദക്കറ്റ്യവസരയും സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിദ്ദലക്കു മാറ്റുകയും ആവശയമുള്ളവർക്ക് അടിയന്തര 

കവദ്യ സ്ഹായം ഉറപ്പു വരുത്തുകയും സേയ്യുക  

• ഗതാഗതവം, ആശയ വിനിമയവം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനു ആവശയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  

നടത്തുക.  

• കാണാതായ വയക്തികളസട രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചു ഓദ്ദരാ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ദ്ദശഷവം 

അത് അപ്ദ്ദഡറ്റ്യ് സേയ്യുക.  

• സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് മറ്റു ERT അംഗങ്ങളമായി സ്ഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക.  

 

ദ്ദകാവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിദ്ദക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ  

 

• രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻസറ സ്മയത്തു മാസ്ക്, ഗ്ലൗസ്്, ബൂട്സ്് എന്നിവ ധ്രിക്കുക . 

• കകകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും അണുവിമുക്തമായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും സേയ്യുക. 

സ്ാനികറ്റ്യസ്ർ കയ്യിൽ കരുതുക  

• രക്ഷാ പ്രവർത്തന സ്മയങ്ങളിൽ ഒഴിസക കഴിവതും ശാര രിക അകലം പാലിക്കാൻ 

ശ്രദ്ധിക്കുക. 

• വണ്ടിയുസട താദ്ദക്കാൽ സമാക ൽദ്ദഫാൺ  മുതലായ സ്ഥിരം ഉപദ്ദയാഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ 

വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 

• രക്ഷാപ്രവർത്തന സ്മയത്ത്  ദ്ദകാവിഡ് ദ്ദരാഗിയുമായി സ്മ്പർക്കമുണ്ടാവകയാസണെിൽ 

സ്വന്തമായി ഐസസ്ാദ്ദലഷനിൽ ദ്ദപാദ്ദകണ്ടതാണ്. 

• ദ്ദകാവിഡ്  ാധ്ിതർ, ഐസസ്ാദ്ദലഷനിൽ ഉള്ളവർ, ദ്ദകാവിഡ്   ാധ്ിച്ചിട്ടിലാത്തവർ 

എന്നിങ്ങസന ദ്ദവർതിരിച്ച് വിവരങ്ങൾ ദ്ദശഖരിച്ചു രക്ഷാ പ്രവർത്തനവം ഒഴിപ്പിക്കലം 

നടത്തുകയും, അതനുസ്രിച്ചു തയ്യാറാക്കിയ കയാമ്പുകളിദ്ദലക്ക്  എത്തിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക . 

 

അതയാവശയം കയ്യിൽ ഉണ്ടാദ്ദവണ്ട  വിവരങ്ങൾ 
 

• തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിസല  ചുമതലസപ്പട്ടവരുസട  ന്ധസപ്പദ്ദടണ്ട നമ്പറുകൾ.   

• ദുരന്ത സ്മയങ്ങളിൽ ഉപദ്ദയാഗസപ്പടുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ പ്രാദ്ദദ്ശിക 

തലത്തിൽ സ്വന്തമായി ഉള്ളവസരയും അത് ഉപദ്ദയാഗിക്കാൻ അറിയാവന്നവസരയും 

 ന്ധസപ്പടാൻ ആവശയമായ വിവരങ്ങൾ, ദ്ദഫാൺ നമ്പറുകൾ.  
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• ആശുപത്രി, ആംുലൻസ്്, ഫയർദ്ദഫാഴ്സ് തുടങ്ങിയവസര  ന്ധസപ്പടാൻ ആവശയമായ 

ദ്ദഫാൺ നമ്പറുകൾ 

• ഭക്ഷണം, മരുന്ന് തുടങ്ങി അവശയസ്ാധ്നങ്ങളസട  ലഭയതയും  വിതരണവം സ്ം ന്ധിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ 

 

 

ട മിസെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിദ്ദക്കണ്ട ആവശയ വസ്തുക്കൾ 

 

• മാസ്ക് , സ്ാനികറ്റ്യസ്ർ/ ദ്ദസ്ാപ്പ് 

• ഗ്ലൗസ്്, ബൂട്ട്  

• സഹഡ് ലാംപ്  

• സഹൽസമറ്റ്യ്, സറയിൻ ദ്ദകാട്ട്  

• കലറ്റ്യർ  

• വിസ്ിൽ 

• കത്തി 

• അപകട സ്ാധ്യത അടയാളസപ്പടുത്താൻ ഉപദ്ദയാഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സറഡ് റിബ്ബൺ  

• കയർ  

• ഫ്ലാഷ് കലറ്റ്യ്/ ദ്ദടാർേ് 

• സടസ്റ്റർ  

• ഫസ്റ്റ് എയ്പ്ഡ് ദ്ദ ാക്സ്  

• വ ൽ സേയർ   

• സേക്േർ  

• മരം മുറിക്കാൻ ആവിശയമായ യന്ത്രങ്ങൾ 

• ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ് സഷർ 

 

ശ്രദ്ധിക്കുക - മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്ാമഗ്രികളം ഒരു പസക്ഷ ട മിൻസറ കകയിൽ ലഭയമസല്ലെിൽ,  

ഇവ ആവശയം വന്നാൽ ലഭയമാകുന്ന ഇടങ്ങസള കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക.  
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ഒഴിപ്പിക്കുദ്ദമ്പാൾ  

• ദുരന്ത സ്ാധ്യത ദ്ദനരിടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആളകസളയും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലദ്ദത്തക്ക് 

മാറ്റുന്നത് ഔദ്ദദ്യാഗിക നിർദ്ദദ്ശം അനുസ്രിച്ച് മാത്രമായിരിക്കണം.  

• ആളകസള മാറ്റുന്നതിസനാപ്പം  വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ / പക്ഷികൾ എന്നിവയുസട  സ്ംരക്ഷണവം 

ഉറപ്പാക്കുക.  

• വാതിലം ജനലകളം പൂട്ടി വാട്ടർ ടാപ്പുകൾ, പാേക വാതകം, എന്നിവ ഓഫ് സേയ്യുക.  

• ഗതാഗതം നൽകാൻ കഴിയുസമെിൽ, അങ്ങസന ശ്രമിക്കുക 

• എമർജൻസ്ി കിറ്റ്യ് കകയ്യിൽ കരുതാൻ ആവശയസപ്പടുക   

 

തിരച്ചിൽ  

 

• ദുരന്തത്തിൽ അകസപ്പട്ട / പരിദ്ദക്കറ്റ്യ ആളകസള തിരയുകയും രക്ഷിക്കുകയും സേയ്യുക 

എന്നതാണ് പ്രധ്ാന ദ്ൗതയം.  

• സ്ഥിതിഗതികൾക്കനുസ്രിച്ച്  അടിയന്തിര ദ്ദസ്നകളസട ആവശയം വിലയിരുത്തി 

സ്ഹായം ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഫയർ ദ്ദപാല സ്് മറ്റ്യ് ദ്ദസ്നകൾക്ക് തിരച്ചിലിനുള്ള  

ആവശയമായ സ്ഹായം ഉറപ്പു വരുത്തുക.    

• ദ്ദവഗത്തിലം എളപ്പത്തിലം രക്ഷസപ്പടുത്താവന്ന കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവരുസട സ്ഥിതി 

മനസ്സിലാക്കി രക്ഷസപ്പടുത്തൽ.  

• മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ രക്ഷസപ്പടുത്തുകയും ആവശയമായ കവദ്യ സ്ഹായം ഉറപ്പു 

വരുത്തുക, അതിനായി പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാ ട മുമായി സ്ഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക.   
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രക്ഷാപ്രവർത്തനം - വിവിധ് സ്ാഹേരയങ്ങളിൽ, വിവിധ് ര തികൾ 

 ഫയർമാൻസ്് കയാരി  
പരിക്കുപറ്റ്യിയദ്ദതാ, 
അദ്ദ ാധ്ാവസ്ഥയിലായദ്ദതാ ആയ  
വയക്തിസയ ദ്ദതാളിൽ വഹിച്ച് കൂടുതൽ ദൂരം 
സകാണ്ട ദ്ദപാകുന്നതിനും ഏണി, പടികൾ 
എന്നിവയിലൂസട സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് 
എത്തിക്കാനും കഴിയുന്നു. ഇവിസട 
രക്ഷാപ്രവർത്തകൻ ശക്തനായിരിക്കണം 
 

 പാക്ക്ോപ് കയാരി 
പരിദ്ദക്കറ്റ്യയാസള കൂടുതൽ ദൂരം സകാണ്ട 
ദ്ദപാകാൻ നല്ല മാർഗ്ഗമാണിത്.  
വയക്തിയുസട ഇരു കകകളം റിസ്റ്റിൽ പിടിച്ച് 
വലിച്ച് ദ്ദതാളിലൂസട സനദ്ദഞ്ചാട് ദ്ദേർത്ത് 
മുദ്ദന്നാട്ട് അൽപം കുനിഞ്ഞ് ഇടുപ്പിൽ ഭാരം 
ദ്ദകന്ദ്ര കരിച്ച് ന ങ്ങുക. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

പരിദ്ദക്കറ്റ്യ കുട്ടിദ്ദയദ്ദയാ ഭാരം കുറഞ്ഞ 
വയക്തിദ്ദയദ്ദയാ മാറ്റുന്ന വിധ്മാണ്. ഇരയുസട 
കാൽമുട്ടിന് ക ഴിലം പുറകിലമായി ഇരു 
കകകൾ സകാണ്ട് താങ്ങി എടുത്ത് മാറ്റുന്നു 
 
 

 
 

 മിനുസ്മാർന്ന പ്രതലത്തിൽ ഒരു സേറിയ ദൂരം  
വയക്തിസയ ന ക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റ്യവം 
ദ്ദവഗതദ്ദയറിയ ര തിയാണ് കണൊൽ പുൾ. 
ഇത് ഒരു അഭികാമയമായ ര തിയല്ല.  
 
1. വയക്തിസയ കണൊലകദ്ദളാ പാെ് 
കഫുകദ്ദളാ ഉപദ്ദയാഗിച്ച് പിടിക്കുക. 
2. നിങ്ങളസട കാലകളിൽ  ലം നൽകി 
നിവർന്ന് വലിക്കുക. 
3 തലക്ക് പരിക്ക് പറ്റ്യാത്ത വിധ്ം ദ്ദനർദ്ദരഖയിൽ 
വലിക്കുക. 
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ദ്ദഷാൾഡർ പുൾ  
കണൊൽ വലിക്കുന്നതിദ്ദനക്കാൾ മുൻഗണന 
നൽകാവന്ന ര തിയാണ്. ഇത്  
വയക്തിയുസട തലക്ക് സ്ംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു.  
വയക്തിയുസട ദ്ദതാൾഭാഗസത്ത വസ്ത്രത്തിൽ ഇരു 
കകകൾ സകാണ്ട് പിടിക്കുന്നദ്ദതാസടാപ്പം 
കകത്തണ്ടകൾ തലയ്ക്ക് സ്ംരക്ഷണവം നൽകി 
ദ്ദനർദ്ദരഖയിൽ വലിക്കുന്നു. 
 

  
ബ്ലാെറ്റ്യ് പുൾ 
വലിച്ചു ന ക്കാവന്ന ഏറ്റ്യവം നല്ല ര തിയാണ്.  
ഒരു പുതപ്പ് അരികിൽ വിരിച്ച ദ്ദശഷം ഇരസയ 
കഴുത്തിനും തലക്കും ക്ഷതദ്ദമൽക്കാത്ത വിധ്ം 
ഉരുട്ടി (Log roll method) പുതപ്പിൻസറ ഒരു 
ദ്ദകാണിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശം 2 അടി അകസല 
തലവരും വിധ്ം കിടത്തി പുതപ്പിൻസറ മൂലകൾ 
സകാണ്ട് സപാതിഞ്ഞ് നിവർന്ന് നിന്ന് കാലിന് 
 ലം നൽകി വലിച്ചു ന ക്കുന്നു 

  
സസ്റ്റപ്പ് ഡൗൺ ര തി 
ദ്ദ ാധ്മുള്ളദ്ദതാ, അദ്ദ ാധ്ാവസ്ഥയിലള്ളദ്ദതാ 
ആയ വയക്തിയുസട കാലകൾ ഒന്നിനു മുകളിൽ 
മസറ്റ്യാന്ന് വച്ച ദ്ദശഷം കകകൾക്കിടയിലൂസട 
രക്ഷകൻ തൻസറ കകകൾ കടത്തി 
വിക്റ്റിമിൻ്്സറ റിസ്റ്റിൽ പിടിച്ച് ശര രദ്ദത്താട് 
ദ്ദേർത്ത് വലിക്കുന്നു. കാൽപാദ്ങ്ങളം തലയും 
ഒദ്ദര ഉയരത്തിലായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം 

  
ഡ്രാഗ് ര തി 
വയക്തി ദ്ദ ാധ്വാനായിരിക്കുകയും രക്ഷകന് 
തസന്ന ന ക്കുന്നതിന് സ്ഹകരിക്കുന്ന 
ര തിയിലമാവണം. പുക നിറഞ്ഞദ്ദതാ  
ഇടുങ്ങിയദ്ദതാ ആയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ന ക്കം 
സേയ്യലാണ്. വയക്തിയുസട കകകൾ രണ്ടം കൂട്ടി 
സകട്ടി രക്ഷകൻ തൻസറ കഴുത്തിലിട്ട് 
കാൽമുട്ടിൽ ഇഴഞ്ഞു ന ങ്ങുന്നു 
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ഡ്രാഗ് ര തി b): വയക്തി 
ദ്ദ ാധ്വാനായിരിക്കുകയും രക്ഷകന് തസന്ന 
ന ക്കുന്നതിന് സ്ഹകരിക്കുന്ന 
ര തിയിലമാവണം. പുക നിറഞ്ഞദ്ദതാ നിവർന്ന് 
നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇടുങ്ങിയദ്ദതാ ആയ 
സ്ഥലത്ത് നിന്നും ന ക്കം സേയ്യലാണ്. 
ഇരയുസട കകകൾക്കിടയിലൂസട രക്ഷകൻ 
തൻസറ കാൽപാദ്ങ്ങൾ കടത്തി ഇരുന്ന് 
പുറകിദ്ദലക്ക് വലിക്കുന്നു. ഒരു കയർ 
ഉപദ്ദയാഗിച്ചും േിത്രത്തിദ്ദലത് ദ്ദപാസല ന ക്കാം 

  
ജല രക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിവർന്ന് 
നിദ്ദന്നാ ഓരത്ത് ഇരുദ്ദന്നാ അല്ലാസത ഉറച്ച 
വസ്തുവിൽ സ്ദ്ദപ്പാർട്ട് സേയ്യുന്നത് രക്ഷകന് 
സുരക്ഷിതമാണ്. 
 
 

  
ന ന്തൽ കവദ്ഗ്ദ്ധ്യമുള്ള രക്ഷകന് 
മുങ്ങുന്നയാളസട തല സവള്ളത്തിന് മുകളിൽ 
ദ്ദഹാൾഡ് സേയ്ത് രക്ഷാമാർഗ്ഗം ദ്ദതടാം. ആഴം 
കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ര തി ആർക്കും 
സ്വ കരിക്കാം 
 
 

  
 
ഒരു ദ്ദഫ്ലാട്ടിംഗ് ഡികവസ്ിൻസറ 
സ്ഹായത്താലള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം 

 
 
 

  
 
 
ഒരു കാലിൽ പരിക്കുപറ്റ്യിയ ആസള 
അപകടസ്ഥലത്തു നിന്നും മാറ്റുന്ന ര തി.  
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 ലം മായി ഏണിയുസട സ്ഹായത്താൽ 
മുകളിൽ നിന്ന് താദ്ദഴക്ക് ദ്ദ ാധ്മുള്ളദ്ദതാ 
അല്ലാത്തദ്ദതാ ആയ 
വയക്തിസയ എത്തിക്കാൻ രക്ഷകൻദ്ദറയും 
ഏണിയുദ്ദടയും ഇടയിൽ  
വയക്തിസയ നിർത്തിദ്ദയാ രക്ഷകൻസറ ഒരു 
കാലിൽ ഇരുത്തിദ്ദയാ കകകൾക്കിടയിലൂസട 
ഏണിയിൽ പിടിച്ച് ഇറക്കുന്ന ര തി 
 

ഒന്നിലധ്ികം  രക്ഷാപ്രവര്ത്ത്തകര്ത്  - സ്ാഹേരയാനുസ്രണം 
 
 
 

 
രണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ  ദ്ദനർമുഖത്തിൽ 
നിന്ന് ഓദ്ദരാരുത്തരുദ്ദടയും വലത് ഇടത് 
കകകളസട റിസ്റ്റിലം ദ്ദഷാൾഡറുകളിലം പിടിച്ച് 
ശര രത്തിദ്ദനാ ഇരുകാലകൾദ്ദക്കാ പരിക്കുപറ്റ്യിയ 
നില്ക്ക്കാന് കഴിയാത്ത   
വയക്തിസയ ഇരുത്തി ന ക്കുന്നു.  

 
 
 
 

 

രണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് 
അദ്ദ ാധ്ാവസ്ഥയിലള്ളദ്ദതാ നടക്കാൻ 
കഴിയാത്ത ദ്ദതാ ആയ  
വയക്തിസയ ന ക്കം സേയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റ്യവം 
അനുദ്ദയാജയമായ മാർഗ്ഗമാണിത്.  കൂടുതൽ 
ദൂരത്തിദ്ദലാ പടികൾ ഇറങ്ങാദ്ദനാ 
അനുദ്ദയാജയമാണിത്.  
വയക്തിയുസട പുറകിൽ നിന്ന് കകകൾ 
കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് മുന്നിസല രക്ഷകൻ ഇരു 
വശങ്ങളിലായി കാൽമുട്ടുകൾ ദ്ദേർത്തു പിടിദ്ദച്ചാ 
കാലകൾക്ക് പരിക്കുണ്ടെിൽ ഒരു വശത്തു 
തസന്ന ഇരുകാലകളം ഒന്നിനു മുകളിൽ 
മസറ്റ്യാന്നു വരുന്ന ര തിയിൽ ഹിപ്പിദ്ദനാട് 
ദ്ദേർത്ത് പിടിച്ച് ഒദ്ദര ദ്ിശയിൽ സ്ഞ്ചരിക്കാൻ 
കഴിയും. രണ്ടാമസത്ത ര തി മുന്നിസല 
വാതിലകദ്ദളാ തടസ്സങ്ങദ്ദളാ ന ക്കി മുദ്ദന്നറാൻ 
കഴിയും.  
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പരുക്കിൽ സ്വയം നടക്കാൻ കഴിയാത്ത 
ദ്ദ ാധ്വാനായ  
വയക്തിസയ തങ്ങളസട ദ്ദതാളിൽ പിടിച്ച്  
 ലമുള്ള വടിയിദ്ദലാ, തടിയിദ്ദലാ ഇരുത്തി 
സ്മാന്തരമായി നിന്ന് മാറ്റുന്ന ര തി 
 
 

 
 

  
ഹാദ്ദമാക്ക് കയാരി സമദ്ദത്തർഡ് 
 
മൂദ്ദന്നാ അതിലധ്ികദ്ദമാ രക്ഷാപ്രവർത്തകരിൽ 
ശക്തനായ അംഗം  
വയക്തിയുസട ഒരു വശത്തും മറ്റുള്ളവർ 
മറുവശത്തുമായി ഇരുന്ന് തലദ്ദയാ കഴുദ്ദത്താ 
കൂടുതൽ േലിക്കാത്ത ര തിയിൽ ഒരു കക 
ശര രദ്ദത്താട് ദ്ദേർത്ത് േരിച്ച് 
ശര രത്തിനടിയിലൂസട കകകൾ കടത്തി 
മറുവശസത്ത രണ്ട രക്ഷകരുസട ഓദ്ദരാ 
കകകളിസല റിസ്റ്റുകളിൽ പരസ്പരം പിടിച്ച് ഒരു 
വശസത്ത രണ്ട ദ്ദപരുസട ഓദ്ദരാ കകകൾ 
തലയും കാലകൾളം താങ്ങി നിവർന്ന് നിന്ന് 
നടന്നു ന ങ്ങുന്നു. നസട്ടല്ല്, സുഷുമ്ന എന്നിവക്ക് 
പരിക്കുപറ്റ്യിയതായി സ്ംശയിക്കുന്നുസവെിൽ ഒരു 
േച്ചറിൻ്്സറ ഉപദ്ദയാഗത്തിന് സ്മാനമായി 
കാഷവാലിറ്റ്യിസയ ന ക്കം സേയ്യാം. 
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ദ്ദലാഗ്ദ്ദറാൾ സമദ്ദത്തർഡ്  
  
മൂന്നു ദ്ദപർ കിടക്കുന്ന  
വയക്തിയുസട ഒരു വശത്ത് ഇരുന്ന് തലയും 
കഴുത്തും േലിക്കാത്ത ര തിയിൽ താങ്ങി ഒരു 
കക ശര രദ്ദത്താട് ദ്ദേർത്ത് വച്ച് രക്ഷകരുസട 
കകകളിദ്ദലക്ക് ഉരുട്ടി കയറ്റ്യി തല ഭാഗസത്ത 
രക്ഷാപ്രവർത്തകൻ തൻസറ കകയ്യിൽ 
തലദ്ദേർത്ത് േരിച്ചു ശര രദ്ദത്താട് ദ്ദേർത്ത് 
പിടിച്ച് 'ഒദ്ദര സ്മയം ഉയർത്തി സ്മാന്തരമായി 
നടന്നു ന ങ്ങുന്നു.  നസട്ടല്ല്, സുഷുമ്ന എന്നിവക്ക് 
പരിക്കുപറ്റ്യിയതായി സ്ംശയിക്കുന്നുസവെിൽ ഒരു 
േച്ചറിൻസറ ഉപദ്ദയാഗത്തിന് സ്മാനമായി 
വയക്തിസയ ന ക്കം സേയ്യാം. 

 

ദ്ദഫാർ ഹാൻസഡ്മദ്ദത്തർഡ്  
 

കാലിദ്ദനാ വയറിദ്ദനാ പരുക്കു പറ്റ്യിയ നടക്കാൻ 
കഴിയാത്ത ദ്ദ ാധ്മുള്ള വയക്തിയുസട 
ഇരുവശത്തുമിരുന്ന് തങ്ങളസട ഇരു 
കകകളദ്ദടയും റിസ്റ്റുകളിൽ പിടിച്ച് അതിന് 
മുകളിൽ ഇരുത്തി ഇരുവരുദ്ദടയും ദ്ദതാളകളിൽ 
ഇരു കകകളം താങ്ങാനനുവദ്ിച്ച് ന ക്കം 
സേയ്യുന്നു. 

 ത്ര  ഹാൻഡ് സമദ്ദത്തർഡ്   
 

കാലിദ്ദനാ വയറിദ്ദനാ പരുക്കു പറ്റ്യിയ നടക്കാൻ 
കഴിയാത്ത ദ്ദ ാധ്മുള്ള വയക്തിയുസട  ഇരു 
വശത്തായി നിന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകരിൽ 
ഒരാളസട ഇരു കകകളം മദ്ദറ്റ്യയാളസട ഒരു 
കകയ്യുസട റിസ്റ്റിലമായി േിത്രത്തിസല ദ്ദപാസല 
പിടിച്ച് അതിൽ ഇരുത്തി ഇരുവരുദ്ദടയും 
ദ്ദതാളകളിൽ ഇരു കകകളം താങ്ങാനനുവദ്ിച്ച് 
ന ക്കം സേയ്യുന്നു.  രക്ഷാപ്രവര്ത്ത്തകന്സറ 
ഒരുകക മുന്നിസല തട്സ്സങള് ന ക്കാന് 
സ്ഹായകമാണ്.  
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താൽക്കാലിക േച്ചർ നിർമ്മാണം 
 
ഉദ്ദേശം 6 അടി ന ളമുള്ള രണ്ട് വടികൾ 
ദ്ദഷാൾഡർ അകലത്തിൽ വച്ച് രണ്ട് 
രക്ഷാപ്രവർത്തകർ തങ്ങളസട ഷർട്ടുകൾ ഊരി 
ഇരുഭാഗത്തും കൂടി കമ്പുകളിൽ കടത്തുന്നു. 
ഇതിനായി പുതപ്പുകൾ േിത്രത്തിദ്ദലത് ദ്ദപാസല 
ഉപദ്ദയാഗിക്കാവന്നതാണ്. നിരന്ന 
പ്രതലത്തിൽ അധ്ികദൂരത്തിൽ വയക്തിസയ 
കിടത്തി ന ക്കം സേയ്യാൻ സ്ഹായിക്കുന്നു 
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കയാമ്പ്  മാദ്ദനജ്സമൻറ് ട ം 

(Camp Management Team) 
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കയാമ്പ്  മാദ്ദനജ്സമൻറ് ട ം 

 

ദുരന്ത സ്ാഹേരയത്തിൽ ഒഴിപ്പിക്കസപ്പടുന്ന ആളകൾക്ക് താമസ്ിക്കാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന 

ദ്ദകന്ദ്രങ്ങൾ പരാതി രഹിതമായും കാരയക്ഷമമായും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തിയും കാരയദ്ദശഷിയും 

ഉള്ളവരുസട ദ്ദസ്നയാണിത്.    

സ്ംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദ്ദതാറിറ്റ്യി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് ുക്ക് (2021) 

പ്രകാരവം ആദ്ദരാഗയ വകുപ്പിൻസറ നിർദ്ദദ്ശ പ്രകാരവം രണ്ട് തരത്തിലള്ള കയാമ്പുകളാണ് ഈ 

വർഷം തയ്യാറാദ്ദക്കണ്ടത്. സകട്ടിടം ഒന്ന് - സപാതുവായ ദുരിതാശവാസ് കയാമ്പുകൾ. രണ്ട് - ദ്ദഹാം 

കവാറൻറ്റ്യ നിൽ കഴിയുന്ന വയക്തികസള താമസ്ിപ്പിക്കുവാൻ മുറിദ്ദയാട് ദ്ദേർന്ന് ദ്ദടായ് ലറ്റ്യ് സ്ംവിധ്ാനം 

ഉള്ള സകട്ടിടങ്ങൾ. ദ്ദകാവിഡ്  ാധ്ിച്ചിട്ടുള്ളവസര ആദ്ദരാഗയ വകുപ്പിൻസറ നിർദ്ദദ്ശ പ്രകാരം 

ദ്ദകാവിഡ് ദ്ദഹാസ്പിറ്റ്യലിദ്ദലക്ക് മാദ്ദറ്റ്യണ്ടതാണ്.   

 

കയാമ്പ്  മാദ്ദനജ്സമൻറ്  ട മുകൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശം 

 

• ദുരിതാശവാസ് കയാമ്പുകൾ എന്നത് താത്കാലിക സ്ംവിധ്ാനമാണ്. ദുരന്ത സ്ാഹേരയത്തിൽ 

മാറ്റ്യി പാർപ്പിക്കസപ്പടുന്നവർ ദുരന്ത സ്ാഹേരയം അവസ്ാനിക്കുദ്ദമ്പാൾ തിരിസക ഭവനങ്ങളിൽ 

ദ്ദപാദ്ദകണ്ടതാണ് എന്നത് അവർക്ക് മനസ്ിലാക്കി സകാടുക്കണം 

• തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിസല  റില ഫ് കയാമ്പുകൾ നടത്തുവാൻ  ഉതകുന്ന കയാമ്പ് 

സകട്ടിടങ്ങൾ ദ്ദനരസത്ത തസന്ന നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാകും. ഈ  സകട്ടിടങ്ങളിൽ മതിയായ 

സ്ൗകരയങ്ങൾ ഉദ്ദണ്ടാ എന്ന് കയാമ്പ് മാദ്ദനജ് മെ് ട ം പരിദ്ദശാധ്ിദ്ദക്കണ്ടതാണ്. കുറവകൾ 

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങസള അറിയിക്കുകയും സേയ്യണ്ടതാണ്. 

•  ന്ധസപ്പട്ട ഓഫ സുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അനുസ്രിച്ചു കയാമ്പുകൾ 

തുടദ്ദങ്ങണ്ടതായി വരികയാസണെിൽ കയാമ്പ് മാദ്ദനജ് സമെ് ട ം അംഗങ്ങൾ അവിസട 

സ്ന്നിഹിതരാകുകയും കയാമ്പിൽ പാർപ്പിദ്ദക്കണ്ട ആളകളസട വിവരങ്ങൾ കയാമ്പ് ോർജ് 

ഓഫ സ്ർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ര തിയിൽ തരം തിരിച്ചു ദ്ദരഖസപ്പടുത്തുവാൻ 

സ്ഹായിദ്ദക്കണ്ടതുമാണ്. 

• കയാമ്പ് മാദ്ദനജ്സമെ് ട മിൽ സ്ത്ര  പുരുഷ അനുപാതം 50:50 ആകുന്നത് 

കയാമ്പുകളസട  പ്രവർത്തനം സമച്ചസപ്പടുത്താൻ സ്ഹായകരമാകും. 

• കയാമ്പ് പരിപാലന കമ്മിറ്റ്യിയുസട ചുമതലകളം ഉത്തരവാദ്ിത്തങ്ങളം എസന്താസക്കയാസണന്നു 

കയാമ്പ് മാദ്ദനജ്സമൻറ് ട ം അറിദ്ദയണ്ടത് അനിവാരയമാണ്. ഇതിനായി സ്ംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അദ്ദതാറിറ്റ്യി പുറത്തിറിക്കിയ ഓറഞ്ച് ുക്കിൽ (ഓറഞ്ച് ുക്ക്- 2021) കയാമ്പ് 

നടത്തിപ്പ് സ്ം ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വായിച്ച് അറിദ്ദയണ്ടതാണ്. 
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• അതാത് പ്രദ്ദദ്ശസത്ത വിദ്ദല്ലജ് ഓഫ സ്റുമായും പഞ്ചായത്ത് ഉദ്ദദ്യാഗസ്ഥരുമായും 

സ്ഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിദ്ദക്കണ്ടതാണ്.  

• അടിയന്തിര സ്ാഹേരയങ്ങളില്ക്  ന്ധസപ്പദ്ദടണ്ട ഉദ്ദദ്യാഗസ്ഥരുസടയും സ്ഥാപനങ്ങളസടയും 

ദ്ദഫാണ്നമ്പർ ഉള്പ്പസടയുള്ള വിവരങ്ങൾ കകവശം സൂക്ഷിദ്ദക്കണ്ടതാണ്. 

• മാനസ്ിക ുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നവസര കസണ്ടത്തുകയും, അവർക്ക് പ്രദ്ദതയക പരിഗണന 

നൽകുകയും, ദ്ദവണ്ടി വന്നാൽ കൗൺസ്ിലറുസട സ്ഹായം ലഭയമാക്കാനും മുൻകക എടുക്കുക.  

• കയാമ്പിസലത്തുന്ന ഇതര സ്ംസ്ഥാന സതാഴിലാളികദ്ദളാട് ആവശയസമെില്ക്  ദ്വിഭാഷിയുസട 

സ്ഹായദ്ദത്താസട ആശയവിനിമയം നടത്താന് ശ്രദ്ധിക്കുക.  

• കവദ്യ സ്ഹായം ദ്ദവണ്ടിവന്നാൽ  ന്ധസപ്പടുവാൻ ആവശയമായ നമ്പറുകൾ ട മിസെ 

കകവശം ഉസണ്ടന്നു ഉറപ്പാദ്ദക്കണ്ടതാണ്. 

• ക്രമസ്മാധ്ാന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം കയാമ്പ് ോർജ് ഉള്ള ഓഫ സ്സറ അറിയിക്കുകയും 

ദ്ദപാല സ്ിസന അറിയിദ്ദക്കണ്ടതുമാണ്. 

• കുടും മായി കയാമ്പില്ക് എത്തുന്നവര്ത്ക്ക് ഒന്നിച്ച് താമസ്ിക്കാനുള്ള സ്ൗകരയം പരമാവധ്ി 

സേയ്ത് സകാടുക്കാം.  

• 20×20 അടി വിസ്ത ര്ത്ണ്ണമുള്ള ഒരു മുറിയില്ക് പരമാവധ്ി 8 മുതല്ക് 12 വയക്തികള്, അസല്ലെില്ക് 

പരമാവധ്ി 2 കുടും ങ്ങള്ക്ക് മാത്രമാണ് നല്ക്ദ്ദകണ്ടത്. 

• കവദ്ുതി തടസ്മുണ്ടാകുന്ന അവസ്രങ്ങളിൽ സമഴുകുതിരികൾ, മറ്റ്യ് വിളക്കുകൾ ലഭയമാക്കുക. 

ശൗോലയങ്ങളിലം ഇത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.    

• മഴക്കാലത്ത് ഇഴജന്തുക്കളസട സ്ാന്നിധ്യം കൂടുവാൻ സ്ാഹേരയം ഉള്ളതിനാൽ കയാമ്പും 

പരിസ്രങ്ങളിലം ഇഴജന്തുക്കൾ കയറുവാൻ ഉള്ള സ്ാഹേരയം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സേയ്യണ്ട 

പ്രവർത്തങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുദ്ദത്തണ്ടാതാണ്. ഏസതെിലം സ്ാഹേരയത്തിൽ പാമ്പ് ദ്ദപാലള്ള 

ഇഴജന്തുക്കളസട കടി ഏറ്റു എന്ന് സ്ംശയിച്ചാൽ ഉടനടി കവദ്യസ്ഹായം ദ്ദതദ്ദടണ്ടതാണ്. 

• മഴക്കാല ദ്ദരാഗങ്ങള് പകരുന്നതിനിടയാക്കുന്ന വൃത്തിഹ നമായ സ്ാഹേരയങ്ങള് കയാമ്പ് 

പരിസ്രങ്ങളില്ക് ഒഴിവാക്കുക. 

• നിലവില്ക് സ്ഥിരമായി മരുന്നു കഴിക്കുന്നവര്ത്ക്ക് അവയുസട ലഭയത ഉറപ്പ് വരുത്തുക. 

 

ദ്ദകാവിഡ് 19: നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

• കയാമ്പിൽ അദ്ദന്തവാസ്ികൾ പ്രദ്ദവശിപ്പിക്കസപ്പടുദ്ദമ്പാൾ പാലിക്കസപ്പദ്ദടണ്ട ദ്ദകാവിഡ് 

മാനദ്ണ്ഡങ്ങസളക്കുറിച്ച് വിശദ് കരിച്ച് നല്ക്ദ്ദകണ്ടതും ഭക്ഷണ വിതരണം, റില ഫ് 

സ്ാമഗ്രികളസട വിതരണം, സപാതുദ്ദയാഗം, കലാ സ്ാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ എന്നിവകളിസലാസക്ക 

ദ്ദപ്രാദ്ദട്ടാദ്ദക്കാള് പാലിക്കസപ്പടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുകയും സേദ്ദയ്യണ്ടതാണ്. 
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• കയാമ്പുകളില്ക് ദ്ദകാവിഡ് നിര ക്ഷണത്തിൽ  കഴിയുന്നവരുസട ആവശയങ്ങള് നിറദ്ദവറ്റുന്നതിന് 

ട ം അംഗങ്ങള്ക്ക് പ്രദ്ദതയക ചുമതല നല്ക്ദ്ദകണ്ടതാണ്. 

• ദ്ദകാവിഡ് സ്ഥിര കരിച്ച വയക്തികള്ക്ക് കയാമ്പിസെ ചുമതലയുള്ള ദ്ദഡാടറുസട 

നിര്ത്ദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം  ആശുപത്രികളിദ്ദലക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഏര്ത്പ്പാടുകൾ 

സേദ്ദയ്യണ്ടതാണ്. 

• കയാമ്പില്ക് ദ്ദസ്ാപ്പ് ഉപദ്ദയാഗിച്ച് കകകൾ കഴുകുവാനുള്ള സ്ൗകരയം ഒരുക്കണം.  

• വസ്ത്രം അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനും കഴുകുന്നതിനുമുള്ള  സ്ൗകരയം ഉറപ്പാക്കണം.  

• കയാമ്പില്ക് സപാതുവാദ്ദയാ കകമാറ്റ്യം സേയ്പ്ദ്ദതാ ദ്ിനപത്രം, പുസ്തകം, മാസ്ിക എന്നിവ 

ഉപദ്ദയാഗിക്കുന്നത് ദ്ദകാവിഡ് 19 പകരുന്നതിന് സ്ാധ്യത വര്ത്ധ്ിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അവ 

ഒഴിവാക്കുക.  

• ആദ്ദരാഗയ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ദ്ദകാവിഡ് 19 സ്ം ന്ധിയായ വ ഡിദ്ദയാകള് കയാമ്പിൽ 

പ്രദ്ര്ത്ശിപ്പിക്കുക.  

• ദ്ദകാവിഡ് ദ്ദരാഗലക്ഷണങ്ങളള്ളവര്ത്ക്ക് ദ്ദകാവിഡ് സടസ്റ്റ് സേയ്യുന്നതിനുള്ള സ്ൗകരയങ്ങൾ 

ഏര്ത്സപ്പടുത്തുക.  

• മാസ്ക്, സ്ാനികറ്റ്യസ്ര്ത്, ബ്ള ച്ചിങ് പൗഡര്ത്, കയ്യുറകള് എന്നിവ ആദ്ദരാഗയവകുപ്പുമായി 

 ന്ധസപ്പട്ട് ദ്ദശഖരിക്കുകയും ആവശയാനുസ്രണം ഉപദ്ദയാഗിക്കുകയും സേയ്യുക.  

 

ഇക്കാരയങ്ങള് പ്രദ്ദതയകം ശ്രദ്ധിക്കുക 

• കയാമ്പില്ക് പ്രദ്ദവശിപ്പിക്കസപ്പടുന്ന അദ്ദന്തവാസ്ികദ്ദളാട് കരുണദ്ദയാടും സ്ഹാനുഭൂതിദ്ദയാടും 

സപരുമാറുക.  

• കയാമ്പിസെ നടത്തിപ്പ് ചുമതലയുള്ള ഉദ്ദദ്യാഗസ്ഥരുസട നിര്ത്ദ്ദേശങ്ങൾ കര്ത്ശനമായി 

പാലിക്കുക.  

• ഏല്ക്പ്പിക്കസപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദ്ിത്തങ്ങൾ കൃതയമായി നിർവ്വഹിക്കുകയും ആവശയസപ്പട്ടാൽ 

അതിസന സ്ം ന്ധിച്ച വിശദ്ാംശങ്ങള് നല്ക്കാൻ സ്ന്നദ്ധരാകുകയും സേയ്യുക. 

• ദുരിതാശവാസ് കയാമ്പുകളില്ക് മദ്യം, പുകയില, ഇതര ലഹരി വസ്തുക്കളസട വില്ക്പനദ്ദയാ 

ഉപദ്ദയാഗദ്ദമാ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. 

• കയാമ്പില്ക് രാഷ്ട്ര യ പാര്ത്ട്ടികളസടദ്ദയാ സ്ംഘടനകളസടദ്ദയാ സകാടിദ്ദയാ അടയാളങ്ങദ്ദളാ 

പ്രദ്ര്ത്ശിപ്പിക്കരുത്.  

• മതം, ജാതി, വര്ത്ഗം, ലിംഗം, രാഷ്ട്ര യം തുടങ്ങിയവയുസട ദ്ദപരില്ക് അദ്ദന്തവാസ്ികദ്ദളാട് 

വിദ്ദവേനം കാണിക്കരുത്. 
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പ്രദ്ദതയക പരിഗണനാ വിഭാഗങ്ങള്: നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

• കയാമ്പുകളില്ക് കുട്ടികള്ക്കും സ്ത്ര കള്ക്കും വദ്ദയാധ്ികര്ത്ക്കും ഭിന്ന ദ്ദശഷിക്കാര്ത്ക്കും മതിയായ 

സ്ൗകരയങ്ങളം സുരക്ഷയും ഉസണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.  

• ഗര്ത്ഭിണികള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കുമുള്ള പ്രദ്ദതയക ദ്ദപാഷകാഹാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുസണ്ടന്ന് ഉറപ്പ് 

വരുത്തുക.  

• സ്ാനിറ്റ്യറി പാഡുകള്, ടിഷു ദ്ദപപ്പറുകള്, ഫസ്റ്റ് എയ്പ്ഡ് മരുന്നുകള് എന്നിവ 

ആവശയാനുസ്രണം ദ്ദസ്റ്റാക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ആവശയസമെില്ക് ോര്ത്ജ് ഓഫ സ്സറ 

ധ്രിപ്പിക്കുകയും സേയ്യുക.  

• കയാമ്പിസല ദ്ദടായിലറ്റ്യ് സ്ൗകരയങ്ങള് ഭിന്നദ്ദശഷിക്കാർക്കും വദ്ദയാധ്ികര്ത്ക്കും 

ഉപദ്ദയാഗിക്കാൻ പരയാപ്തമാദ്ദണാസയന്ന് പരിദ്ദശാധ്ിക്കുകയും അസല്ലെില്ക് ആവശയമായ 

നടപടികള്ക്ക് മുന്കകസയടുക്കുകയും സേയ്യുക.  

• കയാമ്പില്ക് കിടപ്പ് ദ്ദരാഗികൾ ഉസണ്ടെിൽ അത് യഥാസ്മയം പാലിദ്ദയറ്റ്യ വ് സകയര്ത് 

യൂണിറ്റുകസള അറിയിക്കുകയും അവരുസട ദ്ദസ്വനം ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും സേയ്യണം.  

• ദ്ദകാവിഡ് സ്ാഹേരയത്തില്ക് കയാമ്പിസല മുതിര്ത്ന്ന പൗരന്മാസര കയാമ്പിസല തസന്ന മസറ്റ്യാരു 

സകട്ടിടത്തില്ക് താമസ്ിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇവരുമായി പ്രായം കുറഞ്ഞ കയാമ്പ് അംഗങ്ങള് 

ഇടസപടൽ പരമാവധ്ി ഒഴിവാക്കുക. ഇവര്ത്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്ക്കുന്നതിനും പ്രദ്ദതയക സ്ഥലം 

കയാമ്പില്ക് ഒരുക്കുക.  

• ഭിന്നദ്ദശഷിക്കാര്ത് ഉപദ്ദയാഗിക്കുന്ന സ്ഹായ ഉപകരണങ്ങള്ക്ക് തകരാർ 

സ്ംഭവിക്കുകയാസണെില്ക് അത് പരിഹരിക്കാനാവശയമായ നടപടി സ്വ കരിക്കണം.  

• കയാമ്പ് സകട്ടിടങ്ങൾ ഭിന്നദ്ദശഷി സ്ൗഹൃദ്മാസണന്ന് ഉറപ്പാദ്ദക്കണ്ട ഉത്തരവാദ്ിത്തം കയാമ്പ് 

മാദ്ദനജ് മെ് ട മിന് ഉണ്ട് (വ ൽ സേയർ സുഗമമായി കയറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന റാംമ്പ്, വ ൽ 

സേയർ കടന്നു ദ്ദപാകുവാൻ പറ്റുന്ന വാതിലകൾ എന്നിവ ഉദ്ദണ്ടാ എന്ന് 

പരിദ്ദശാധ്ിദ്ദക്കണ്ടതാണ്).  

• കയാമ്പുകളില്ക് അടിയന്തിര സ്ാഹേരയങ്ങളിൽ ഉപദ്ദയാഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ര തിയില്ക് സഹല്ക്പ് 

കലൻ നമ്പറുകള് പ്രദ്ർശിപ്പിക്കണം. 

• ട്രാന്ഡ്ജന്ഡർ വിഭാഗത്തിൽ സപടുന്നവര്ത്ക്ക് കയാമ്പുകളില്ക് സുരക്ഷയും ദ്ദക്ഷമവം 

ഒരുക്കുകയും വിദ്ദവേനം ദ്ദനരിടുന്നിസല്ലന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ദ്ദവണം.  

• അമ്മമാര്ത്ക്ക് മുലയൂട്ടുന്നതിനുള്ള സ്ൗകരയവം സ്വകാരയതയും കയാമ്പുകളില്ക് ഒരുക്കണം. 

• കാഴ്ച പരിമിതികൾ ഉള്ള വയക്തികൾക്ക് തടസ് രഹിതമായിരിക്കണം കയാമ്പും പരിസ്രവം.  



32 
 

• കുട്ടികൾക്ക് ആവശയമായ സുരക്ഷയും മാനസ്ിക ഉല്ലാസ്ത്തിനാവശയമായ കളിപ്പാട്ടങ്ങളം 

കയാമ്പിൽ ലഭയമാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിനായി സ്ന്നദ്ധ സ്ംഘടനകളസട സ്ഹകരണം 

ദ്ദതടാവന്നതാണ്. 

 

ശുേിതവ-മാലിനയ നിർമ്മാർജനം 

 

• ദുരിതാശവാസ് കയാമ്പുകളസട പരിസ്രങ്ങള് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിദ്ദക്കണ്ടതും ദ്ദരാഗ വയാപനം 

ഇസല്ലന്ന്  ഉറപ്പു വരുദ്ദത്തണ്ടതും ERT അംഗങ്ങളസട ചുമതലയാണ്.  

• കയാമ്പിസല മാലിനയ നിർമ്മാർജന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ERT അംഗങ്ങളസട പൊളിത്തം ഉറപ്പ് 

വരുത്തുക.  

• കുറഞ്ഞത് 30 ദ്ദപർക്ക് 1 ദ്ദടായിലറ്റ്യ് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. 

• ദ്ദടായിലറ്റ്യ് ഉപദ്ദയാഗത്തിന് മുൻപും പിൻപും ദ്ദശഷവം ശുേിതവം ഉറപ്പു വരുത്തുവാനായി 

ശുേിമുറികളില്ക് ദ്ദസ്ാപ്പ് ലായനി കുപ്പികളില്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ലായനി ത ര്ത്ന്ന് ദ്ദപാകുന്ന 

അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുവാൻ ദ്ിവസ്ം 2 വട്ടം ട ം അംഗങ്ങൾ പരിദ്ദശാധ്ിക്കുക. 

• ശുേ കരണ വസ്തുക്കളം (ദ്ദലാഷന്, ഫ ദ്ദനാള്, ദ്ദലാറിന്, ബ്ല ച്ചിങ് സപൗഡര്ത്, ചൂലകള്, തറ 

തുടയ്ക്കുവാന് ആവശയമായ തുണി/ദ്ദമാപ്പ്, ദ്ദസ്ാഡിയം കഹദ്ദപ്പാ ദ്ദലാകറഡ്), ശുേ കരണം 

നടത്തുന്നവര്ത്ക്ക് ആവശയമായ വയക്തി സുരക്ഷാ സ്ാമഗ്രികളം (കയ്യുറ, ഗംബൂട്ട്) ദ്ിവസ്വം 

ആവശയത്തിന് ലഭയമാക്കണം 

• 1% ബ്ല ച്ചിങ് ലായനി (1 ലിറ്റ്യര്ത് സവള്ളത്തില്ക് 30 ഗ്രാം പുതിയ ബ്ല ച്ചിങ് സപൗഡര്ത്) ഉപദ്ദയാഗിച്ച് 

ദ്ിവസ്ത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശയം നിലം വൃത്തിയാക്കുക. അതിസ്പർശന പ്രതലങ്ങൾ (ദ്ദടായ് ലറ്റ്യ്, 

വാതിൽപിടി, ദ്ദട ിളകൾ) 1% ബ്ല ച്ചിങ് ലായനി ഉപദ്ദയാഗിച്ചു ദ്ിവസ്വം ചുരുങ്ങിയത് 4 

തവണ വൃത്തിയാക്കുക. 

• ശുേിമുറികള് ദ്ിവസ്വം രണ്ട് തവണ ഫ ദ്ദനാള് അസല്ലെില്ക് ബ്ല ച്ചിങ് പൗഡര്ത് ഉപദ്ദയാഗിച്ച് 

വൃത്തിയാക്കണം. 

• കയാമ്പുകളിസല എല്ലാ മുറികളസടയും പ്രദ്ദവശന കവാടത്തില്ക് സ്ാനികട്ടസ്ദ്ദറാ ദ്ദസ്ാദ്ദപ്പാ 

ഉറപ്പാക്കുക. 

• കയാമ്പുകളം, പരിസ്രവം ദ്ിവസ്വം ശുേ കരിക്കുക. 

• ഗ്ലൗസ്്, ബൂട്സ്് മുതലായവ ഉപദ്ദയാഗിച്ചു മാത്രം ശുേ കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർസപ്പടുക. 

• ശുേിമുറികളില്ക് ആവശയമായ  ക്കറ്റ്യ്, മഗ്ഗ് എന്നിവയുസടയും ലഭയത ഉറപ്പാക്കണം. 

• സ്ത്ര കളസട മുറികളിൽ സ്ാനിട്ടറി നാപ്ക്കിൻ ഉറപ്പാക്കുക. ഇവയുസട ഉപദ്ദയാഗ ദ്ദശഷമുള്ള 

ശാസ്ത്ര യ ദ്ദശഖരണവം സ്ംസ്ക്കരണവം ഉറപ്പാക്കുക. 
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• കയാമ്പുകളിൽ കജവ മാലിനയവം, അകജവ മാലിനയവം ദ്ദശഖരിക്കുന്നതിന് പ്രദ്ദതയകം 

അടപ്പുള്ള  ിന്നുകളം, മാലിനയ ദ്ദശഖരണ  ാഗുകളം ദ്ദല ല്ക് സേയ്തു ലഭയമാക്കുക. 

• ദ്ദശഖരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടം കദ്ദ ാസ്റ്റ് സേയ്യുന്നതിന് ശ്രമിക്കുക 

• വസ്ത്രം കഴുകാനായി പ്രദ്ദതയകം സ്മയം ക്രമ കരിദ്ദക്കണ്ടതാണ്. 

 

ഭക്ഷണ ക്രമ കരണം 

• ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാന് തിക്കും തിരക്കും ഒഴിവാക്കുവാൻ പല സ്ഥലങ്ങളില്ക് ആയി പരമാവധ്ി 

20 ദ്ദപരിൽ കൂടാസത ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ക്രമ കരണം സേയ്യുക. 

• ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള ദ്ദേറ്റ്യ്, ഗ്ലാസ്് എന്നിവ ഓദ്ദരാരുത്തർക്കും പ്രദ്ദതയകം നല്ക്കുവാനും, 

കയാമ്പില്ക് താമസ്ിക്കുന്ന സ്മയദ്ദത്താളം ഓദ്ദരാരുത്തരും അവരവരുസട തസന്ന ദ്ദേറ്റ്യ്, ഗ്ലാസ്സ് 

എന്നിവ ഉപദ്ദയാഗിക്കുന്നു എന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

• ഭക്ഷണം കകകാരയം (പാേകം, വിതരണം മുതലായവ) സേയ്യുന്നവർ ഉപദ്ദയാഗിച്ച 

പാത്രങ്ങളിദ്ദലാ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളിദ്ദലാ ദ്ദനരിട്ട് സ്പർശിക്കരുത്. ഭക്ഷണവം 

ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളം കകകാരയം സേയ്യുദ്ദമ്പാൾ എല്ലായ്പ്ദ്ദപാഴും കയ്യുറകളം മാസ്കം 

ധ്രിദ്ദക്കണ്ടതാണ്.  

• ഓദ്ദരാ കുടും ത്തിനും മുറിയില്ക് കുടിസവള്ളത്തിനായി പ്രദ്ദതയകം ജഗ്ഗ് ഉസണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. 

• ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പാത്രം, ഗ്ലാസ്് എന്നിവ സ്വയം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് 

നിർദ്ദേശം നൽകണം. 

• സകാതുകിസെ പ്രജനനം, ജല മലിന കരണം  എന്നിവ തടയുന്നതിനായി ജലം നിറച്ച 

പാത്രങ്ങൾ നന്നായി അടച്ചു സൂക്ഷിക്കുക. ജലസ്ംഭരണികൾ ഉപദ്ദയാഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് 

വൃത്തിയാക്കുകയും അണു വിമുക്തമാക്കുകയും സേയ്യണം. 

 

വളർത്ത് മൃഗങ്ങളസട കയാമ്പുകൾ : നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

 

മനുഷയരുസട സുരക്ഷ എന്ന ദ്ദപാസല തസന്ന പ്രധ്ാനമാണ് ദുരന്തദ്ദമഖലകളിസല മൃഗങ്ങളസടയും 

പക്ഷികളസടയും സുരക്ഷ. സവള്ളസപ്പാക്ക സ്ാധ്യതയുള്ള പ്രദ്ദദ്ശങ്ങളായ കുട്ടനാട്ടിലം 

ദ്ദകാള്നിലങ്ങളിലം സപാക്കാളി ദ്ദമഖലയിലം അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങളില്ക് മൃഗസ്ംരക്ഷണ ദുരിതാശവാസ് 

കയാമ്പുകള് നടത്താൻ ആവശയമായ സ്ഥലങ്ങൾ നിര്ത്ണയിച്ച് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുമായി 

ദ്ദേര്ത്ന്ന് മൃഗസ്ംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഇത്തരം സഷല്ക്റ്റ്യറുകൾ ഒരുദ്ദക്കണ്ടതാണ്. സ്മാനമായ ദുരന്ത 

സ്ാഹേരയങ്ങളള്ള ദ്ദമഖലകളിലം മൃഗസ്ംരക്ഷണത്തിനായി  ന്ധസപ്പട്ട  വകുപ്പുകളസട 
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ദ്ദമല്ക്ദ്ദനാട്ടത്തിൽ സഷല്ക്റ്റ്യറുകൾ തുറദ്ദക്കണ്ടതുണ്ട്.  വളര്ത്ത്തുമൃഗങ്ങസളയും സതരുവമൃഗങ്ങസളയും 

ഇത്തരം ദ്ദകന്ദ്രങ്ങളില്ക് എത്തിച്ച് സ്ംരക്ഷണം നല്ക്ദ്ദകണ്ടതാണ്.  

• മൃഗങ്ങളിസലയും പക്ഷികളിസലയും പകര്ത്ച്ചവയാധ്ികൾ പരിഗണിച്ച് ആവശയമായ സുരക്ഷാ 

മുന്കരുതലകള് സ്വ കരിച്ചുദ്ദവണം ഇവസയ പാര്ത്പ്പിക്കാന്.  

• കയാമ്പിസല മാലിനയ നിർമാർജ്ജനം ശരിയായ ര തിയിൽ നടത്താൻ ദ്ദവണ്ട നടപടികൾ 

സ്വ കരിക്കണം. 

• കയാമ്പില്ക് പരിപാലിക്കസപ്പടുന്ന പക്ഷി മൃഗാദ്ികള്ക്ക് ആവശയമായ ഭക്ഷണവം സവള്ളവം 

മുടക്കം കൂടാസത നല്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ മൃഗസ്ംരക്ഷണ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 

ഉദ്ദദ്യാഗസ്ഥരുമായി  ന്ധസപ്പട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. 

• േികിത്സയും പ്രദ്ദതയക പരിേരണവം ആവശയമുള്ള മൃഗങ്ങള്ക്ക് അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും 

കൃതയമായ ഇടദ്ദവളകളില്ക് പുദ്ദരാഗതി നിര ക്ഷിച്ച് ചുമതലയുള്ള ദ്ദഡാടസറ അറിയിക്കുകയും 

ദ്ദവണം.  

• മൃഗങ്ങളസട ഭക്ഷണ ക്രമം സ്ം ന്ധിച്ച നിര്ത്ദ്ദേശങ്ങൾ ചുമതലയിലള്ള മൃഗദ്ദഡാടറുമായി 

 ന്ധസപ്പട്ടാണ് ത രുമാനിദ്ദക്കണ്ടത്. 

• കയാമ്പ്  അവസ്ാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തസന്ന സ്മയ  ന്ധിതമായി ആ സ്ഥലം പൂർവ്വ 

സ്ഥിതിയിദ്ദലക്ക് സകാണ്ട് വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 

 

കയാമ്പ് നടത്തിപ്പിനായുള്ള സ്ാമ്പത്തിക ആവശയങ്ങളിദ്ദലാ േിലവകളിദ്ദലാ കയാമ്പ് 

മാദ്ദനജ്സമൻറ് ERT ഇടസപദ്ദടണ്ടതില്ല. അതിനുള്ള ക്രമ കരണം അതാത് പ്രദ്ദദ്ശസത്ത വിദ്ദല്ലജ് 

ഓഫ സ്റും പഞ്ചായത്ത് ഉദ്ദദ്യാഗസ്ഥരുമായും നടത്തുന്നതായിരിക്കും.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 

ദ്ദകരള സ്ംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദ്ദതാറിട്ടി പ്രസ്ിദ്ധ കരിച്ച ‘മിനിമം സ്റ്റാൻദ്ദഡർഡ് സ്് ഓഫ് 

റില ഫ്’ പരിദ്ദശാധ്ിക്കുക. - www.sdma.kerala.gov.in  

  

http://www.sdma.kerala.gov.in/
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പ്രഥമ ശുശ്രുഷ ട ം 

ദുരന്ത സ്മയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളിൽ ആളകളസട ജ വൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് 

ആവശയമായ പ്രഥമ  ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തിൽ തസന്ന രൂപം നൽകുന്ന 

ഈ വിഷയത്തിൽ പരിശ ലനം ലഭിച്ച ആളകളസട ഒരു കൂട്ടം ആണ് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ട ം.  

പ്രഥമ ശുശ്രുഷയുസട ലക്ഷയങ്ങൾ 

• ജ വൻ നിലനിർത്തുക - ഏറ്റ്യവം പ്രധ്ാനസപ്പട്ടതും മസറ്റ്യന്തിദ്ദനക്കാളം ആദ്യം 

പരിഗണിക്കസപ്പദ്ദടണ്ടതുമായ ലക്ഷയം ജ വൻ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ്. 

• അവസ്ഥ ദ്ദമാശമാകാതിരിക്കുക - അപകടത്തിൽസപട്ട ആളസട അവസ്ഥ കൂടുതൽ 

ദ്ദമാശമാകാതിരിക്കുക. 

• ആദ്ദരാഗയം വ സണ്ടടുക്കാൻ സ്ഹായിക്കുക - പ്രാഥമിക ശുശ്രുഷ അസുഖത്തിൽ നിദ്ദന്നാ, 

അപകടാവസ്ഥയിൽ നിദ്ദന്നാ ആദ്ദരാഗയം വ സണ്ടടുക്കാൻ സ്ഹായിദ്ദക്കണ്ടതാണ്. േില 

അവസ്രങ്ങൾ പ്രാഥമിക ശുശ്രുഷ സകാണ്ട് തസന്ന ദ്ദമൽ പറഞ്ഞ അവസ്ഥ 

കകവരിക്കാവന്നതാണ്. 

• ദ്ദരാഗിക്ക് പിന്ന ടുണ്ടാകുന്ന സ്െ ര്ത്ണത കുറക്കുക.  

പ്രഥമ ശുശ്രുഷ നൽകുദ്ദമ്പാൾ ശ്രദ്ധിദ്ദക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ 

• അപകടത്തിലായ വയക്തിസയ സ്ഹായിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, സ്വന്തം സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. 

• അപകടം പറ്റ്യിയ ആസള സുരക്ഷിതമായി കിടത്തിയ ദ്ദശഷം അയാളസട വായ്ക്കുള്ളിൽ 

എസന്തെിലം ദ്രാവകങ്ങദ്ദളാ മസറ്റ്യസന്തെിലം സ്ാധ്നകദ്ദളാ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം. 

ഏസതെിലം വസ്തു ഉസണ്ടെിൽ അവ ന ക്കം സേയ്യാൻ സ്ാധ്ിക്കുന്ന ര തിയിലാണ് 

ഉള്ളസതെിൽ ന ക്കം സേയ്യുക. 

• വയക്തി നന്നായും സ്വതന്ത്രമായും ശവസ്ിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.  

• നിങ്ങൾ പ്രഥമ ശുശ്രുഷ നൽകുദ്ദമ്പാൾ തസന്ന വിദ്ഗ്ധ് േികിത്സ ലഭയമാകാനായി ശ്രമിക്കണം. 

• അദ്ദ ാധ്ാവസ്ഥയിദ്ദലാ, അർധ്ദ്ദ ാധ്ാവസ്ഥയിദ്ദലാ ഉള്ള വയക്തിക്ക് ദ്രാവക 

രൂപത്തിലള്ള ഒന്നും നൽകരുത്, ദ്ദ ാധ്ം നഷ്ടമായ വയക്തിസയ കുലക്കിയും തട്ടിയും  

എഴുദ്ദന്നൽപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കരുത്. 

പ്രഥമ ശുശ്രുഷ കിറ്റ്യിൽ എസന്തല്ലാം ? 

• അണുവിമുക്തമായ  ാൻദ്ദഡജ്, ോസ്റ്റർ 

• അണുവിമുക്തമായ പഞ്ഞി 
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• ആെിസസ്പ്റ്റ്യിക് ഓയിെ്സമന്റുകൾ 

• മുറിവ് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ആെിസസ്പ്റ്റ്യിക് മരുന്നുകൾ (സഡദ്ദറ്റ്യാൾ,   റ്റ്യാഡിന്  

തുടങ്ങിയവ) 

• വിവിധ് അളവിലള്ള ദ്ദറാളർ  ാൻഡുകൾ 

• കത്രികകൾ, ദ്ദപന, ദ്ദടാർേ് 

• ഗ്ലാസ്് 

• ദ്ദസ്ഫ്റ്റി പിൻ 

• സതർദ്ദമാമ റ്റ്യർ 

• സ്ാനികറ്റ്യസ്ർ അഥവാ ദ്ദസ്ാപ്പ് 

• മാസ്ക്  

• ദ്ദകാവിഡ് ദ്ദരാഗിസയ പരിേരിക്കുകയാസണെിൽ പി.പി.ഇ കിറ്റ്യ്    

ഹൃദ്യസ്തംഭനം 

ഹൃദ്യദ്ദപശികളിദ്ദലക്ക് ആവശയത്തിന് രക്തം എത്താതിരിക്കുന്നതു കാരണം 

ഹൃദ്യദ്ദപശികൾ നശിക്കുന്ന അസ്ഥസയയാണ് ഹൃദ്യാഘാതം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 

സപസട്ടന്നുണ്ടാകുന്ന സനഞ്ചുദ്ദവദ്നയും (സ്ാധ്ാരണഗതിയിൽ ഈ ദ്ദവദ്ന ഇടതു കയ്യിദ്ദലയ് ദ്ദക്കാ 

കഴുത്തിസെ ഇടതുവശദ്ദത്തയ്പ്ദ്ദക്കാ വയാപിക്കുന്ന), ശവാസ്ം മുട്ടൽ, ഓക്കാനം, ഛർേി, സനഞ്ചിടിപ്പ്, 

അമിതമായ വിയർപ്പ്, വയാകുലത എന്നിവയാണ് സ്ാധ്ാരണയായുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ.  

കദ്നംദ്ിന ജ വിതത്തിൽ നമ്മൾ ദ്ദകൾക്കുസന്നാരു കാരയം ആണ് കുഴഞ്ഞു വ ണു മരിക്കുക 

എന്നത്. ഇതിനു പ്രധ്ാന കാരണം ഹൃദ്യ സ്തംഭനം ആയിരിക്കും. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ എത്രയും 

ദ്ദവഗം പ്രാഥമിക േികിത്സയായ സ്ി.പി.ആർ. സകാടുത്തു നമ്മൾക്ക് ആ വയക്തിയുസട ജ വൻ  

രക്ഷസപടുത്താൻ സ്ാധ്ിദ്ദച്ചക്കാം . 

സ്ി.പി.ആർ സകാടുദ്ദക്കണ്ട വിധ്ം 

രണ്ടു ത ോളിലും ശക്തമോയി  ട്ടി വിളിച്ചു തരോഗി പ്ര ികരിക്കുന്നുതടോ എന്ന് ത ോക്കുക. തരോഗി 
ശവോസും എടുക്കുന്നുതടോ എന്ന് ത ോക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഉട ടി ആംുലൻസ്് വിളിക്കുക. തരോഗില്ലയ 
 ിരപ്പോയ കട്ടിയുള്ള പ്ര ലത്തിൽ മുഖും മുകളിതലക്ക് ആകത്തക്ക വിധത്തിൽ മലർത്തി കിടത്തുക. 
പ്ര ികരണവും ശവോസവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടല്ല  കൂടു ൽ സമയും കളയോല്ല  ല്ല ഞ്ചിൽ മർദ്ദും ല്ലകോടുത്തു 
ല്ലകോട് (Compression ) സി.പി.ആർ ല്ലകോടുക്കുക. 

ദ്ദരാഗിയുസട സനഞ്ചിസെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള അസ്ഥിയുസട നടുക്ക് നമ്മുസട കയ്യ് അമർത്തി 

ആണ് മർേം സകാടുദ്ദക്കണ്ടത് (Compression). ഒരു കകപ്പത്തിയുസട മുകളിൽ അടുത്ത കകപ്പത്തി 

സവച്ച് ദ്ദതാൾ എല്ലു ശര രത്തിൽ നിന്ന് 90 ഡിഗ്രി ദ്ദകാണിൽ വരത്തക്ക വിധ്ത്തിൽ ആവണം മർേം 
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സകാടുദ്ദക്കണ്ടത്. 30 പ്രാവശയം മർേം സകാടുക്കുക. മിനുറ്റ്യിൽ 100 തവണ ആകുന്ന ദ്ദവഗതയിൽ  മർേം 

നൽദ്ദകണ്ടതാണ്. സനഞ്ചിസല എല്ല് 2 ഇഞ്ച് എെിലം താഴുന്ന അത്ര ശക്തിയിൽ (2.5 ഇഞ്ചിൽ 

കൂടോല്ല ) ദ്ദരാഗിയുസട സനഞ്ചിൽ മർേം നൽദ്ദകണ്ടതാണ്. ഓദ്ദരാ തവണ അമർത്തുദ്ദമ്പാഴും സനഞ്ച് 

പൂർവ സ്ഥിതിയിൽ ആകുവാൻ  അനുവദ്ിക്കണം. 30 തവണ ഇങ്ങസന സേയ്തതിനു ദ്ദശഷം  ല 

ല്ലെറു ോയി പുറതകോട്ടു െരിച്ചു  ോടില്ലയെ് മുതന്നോട്ട് വലിച്ചു (Head Tilt - Chin Lift) ശവോസതകോശ മോർഗും 

(Airway) തുറക്കുക.  വോയിൽ അ യപദോർത്ഥങ്ങൾ എല്ലെങ്കിലും കോണുന്നുല്ലടങ്കിൽ മോത്രും വിരലിട്ട് 

എടുക്കോൻ ശ്രമിക്കുക. മൂക്ക് രണ്ട വിരൽ സകാണ്ട് അടച്ചു പിടിച്ച് രണ്ട തവണ വായയിലൂസട ശവാസ്ം 

സകാടുക്കണം. വ ണ്ടം സനഞ്ചിൽ മർേം നൽകുന്നത് തുടദ്ദരണ്ടതാണ്. ഈ പ്രക്രിയ ആശുപത്രിയിൽ 

എത്തുന്നത് വസരദ്ദയാ വയക്തിക്ക് ദ്ദ ാധ്ം വരുന്നത് വസരദ്ദയാ തുടദ്ദരണ്ടതാണ്. തികച്ചും 

പരിേിതമല്ലാത്ത വയക്തിയാസണെിതലോ ശവോസും ല്ലകോടുക്കോൻ അറിയില്ലെങ്കിതലോ വോയിലൂല്ലട ശവോസും 

 ൽകുന്ന ് ഒഴിവോക്കി ല്ല ഞ്ചിൽ മർദ്ദും ല്ലകോടുക്കുന്ന ് മോത്രും ല്ലെയ്യോവന്ന ോണ്. (HANDS ONLY 

CPR) 

കുട്ടികൾക്കാണ് സകാടുക്കുന്നസതെിൽ നമുക്ക് ഒരു കക അസല്ലെിൽ രണ്ട കക 

ഉപദ്ദയാഗിക്കാം. കുട്ടികളസട തല അധ്ികം പുറകിദ്ദലക്കു േരിക്കരുത്. ഒരു വയസ്സിൽ താസഴ ഉള്ള 

കുട്ടികൾ ആസണെിൽ രണ്ട വിരലകൾ (ചൂണ്ടവിരലം നടുവിരലം) ഉപദ്ദയാഗിച്ചു ദ്ദവണം സ്ി.പി.ആർ 

നൽകുവാൻ. 

ഒരു വയക്തി കുഴഞ്ഞു വ ണാൽ എന്ത് സേയ്യണം? 

കുഴഞ്ഞു വ ണ വയക്തിസയ സ്മ പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾക്ക് എസന്തെിലം തരത്തിൽ ഉള്ള 

അപകടം സ്ംഭവിക്കാൻ സ്ാധ്യത ഉദ്ദണ്ടാ എന്ന് ദ്ദനാക്കുക. (ഉദ്ാഹരണത്തിന് സപാട്ടികിടക്കുന്ന 

കവദ്ുതി കമ്പി) ദ്ദരാഗിയുസട അടുദ്ദത്തക്ക് ദ്ദപാകുന്നതിന് മുൻപ് അത് ന ക്കം സേയ്യുക. ദ്ദരാഗിസയ 

അപകട സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറ്റ്യി സ്മതലത്തിൽ കിടത്തുക. (ആക്സിഡൻറ്/ വ ഴ്ച എന്നിവ പറ്റ്യിയ 

ദ്ദരാഗികസള പരിശ ലനം ലഭിച്ച വയക്തികൾ മാത്രദ്ദമ മാറ്റ്യാവൂ)  

ഇറുകികിടക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ആണ് ആ വയക്തി ധ്രിച്ചിട്ടുള്ളത് എെിൽ അത് അയഞ്ഞ 

ര തിയിദ്ദലക്ക് ആക്കുക. രണ്ട ദ്ദതാളിലം ശക്തമായി തട്ടി വിളിച്ചു ദ്ദരാഗി പ്രതികരിക്കുന്നുദ്ദണ്ടാ എന്ന് 

ദ്ദനാക്കുക. ഇസല്ലെിൽ ഉടനടി ആംുലൻസ്് വിളിക്കുക. ദ്ദരാഗിയുസട വായയിൽ എസന്തെിലം വസ്തു 

ദ്ദപായിട്ടുദ്ദണ്ടാ എന്ന് ദ്ദനാക്കുക. എടുത്ത് മാറ്റ്യാൻ പറ്റുന്ന വസ്തു ആസണെിൽ എടുത്തു മാറ്റുക. 

ദ്ദരാഗിസയ നിരപ്പായ കട്ടിയുള്ള പ്രതലത്തിൽ മുഖം മുകളിദ്ദലക്കു ആകത്തക്ക വിധ്ത്തിൽ മലർത്തി 

കിടത്തുക. ദ്ദരാഗി ശവാസ്ം എടുക്കുന്നുദ്ദണ്ടാ എന്ന് ദ്ദനാക്കുക. അദ്ദതാസടാപ്പം ദ്ദരാഗിക്ക് പൾസ്്   

ഉദ്ദണ്ടാ എന്നും പരിദ്ദശാധ്ിക്കുക (കദ്ദരാട്ടിഡ് പൾസ്് ) ഇസല്ലെിൽ ഉടസന സ്ി.പി.ആർ. സകാടുക്കാൻ 

തയ്യാർ ആവക. 
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രക്തരാവം 

• മുറിവിൽ ശക്തിയായി കകകൾ സകാണ്ട് അമർത്തി പിടിക്കുക. 

• ഒരു വൃത്തിയുള്ള തുണി ഉപദ്ദയാഗിച്ചു സകട്ടുക. രക്തരാവം നിദ്ദന്നാ എന്ന് 
പരിദ്ദശാധ്ിക്കുവാൻ ഇടയ്ക്കിസട സകട്ടഴിച്ച് ദ്ദനാക്കരുത്.  

• മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വരികയാസണെിൽ  രണ്ട വിരലകൾ ഉപദ്ദയാഗിച്ചു മൂക്കിൻസറ 
മാർേവമായ ഭാഗത്തു അമർത്തി പിടിക്കുക. ശവാസ്ം വായിലൂസട എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.  

• സേവിയിൽ നിന്നാസണെിൽ ദ്ദരാഗിസയ ോരി ഇരുത്തി വൃത്തിയുള്ള തുണിദ്ദയാ പഞ്ഞിദ്ദയാ 
സേവിയുസട  മുകളിലായി സവക്കുക. ഒരു കാരണവശാലം സേവിയുസട ഉള്ളിൽ ഇത് തിരുകി 
കയറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കരുത്. 

• കണ്ണിൽ നിന്നാസണെിൽ ദ്ദരാഗിസയ മലർത്തി കിടത്തി തല ഉയർത്തി രണ്ട കണ്ണം 
വൃത്തിയുള്ള തുണി ഉപദ്ദയാഗിച്ചു മൂടുക. കണ്ണടച്ച് കിടക്കാൻ നിർദ്ദദ്ശിക്കുക, അനയവസ്തുക്കൾ 
തറച്ചിട്ടുസണ്ടെിൽ അസതടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. കണ്ണ് അ ക്കോല്ല  ല്ലവക്കോൻ പറയുക.  

• വായയിൽ നിന്നുള്ള രക്തരാവം ആസണെിൽ തല സേരിച്ചു ഇരുത്തുകദ്ദയാ കിടത്തുകദ്ദയാ 
സേയ്യുക. രക്തം തുപ്പി കളയാൻ പറയുക. വായ കഴുകാതിരിക്കുക, ചൂടുള്ള സവള്ളദ്ദമാ 
ആഹാരങ്ങദ്ദളാ സകാടുക്കാതിരിക്കുക. സപസട്ടന്നു തസന്ന അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ സകാണ്ട് 
ദ്ദപാകുക. 

 

കവദ്ുതാഘാതം 

• ദ്ദഷാക്ക് ഏറ്റ്യയാസള രക്ഷിക്കാൻ ആദ്യമായി കവദ്ുത  ന്ധം ദ്ദവർസപ്പടുത്തുകയാണ് 

ദ്ദവണ്ടത്. സമയിൻ സ്വിച്ച് അധ്ികം ദൂസര ആസണെിൽ  കവദ്ുതി പ്രവഹിക്കാത്ത 

എസന്തെിലം (ഉദ്ാ – ഉണങ്ങിയ മുള) ഉപദ്ദയാഗിച്ച് ദ്ദഷാക്കടിച്ച  ആസള കവദ്ുത 

പ്രവാഹത്തിൽ നിന്ന് തട്ടി മാറ്റുക. യാസതാരു കാരണവശാലം ദ്ദനരിട്ടു ദ്ദഷാക്കടിച്ച ആസള 

പിടിക്കരുത്. 

• ദ്ദഷാക്കടിച്ച വയക്തിക്ക് ശവാസ്വം ഹൃദ്യമിടിപ്പും നിലച്ചാൽ കൃത്രിമ ശവാസ്ം (സ്ി.പി.ആർ) 

നൽദ്ദകണ്ടതാണ്.  എത്രയും സപസട്ടന്ന്  ആശുപത്രിയിദ്ദലക്കു സകാണ്ട ദ്ദപാദ്ദകണ്ടതാണ്. 

ശര രം തണുത്തിട്ടുസണ്ടെിൽ പുതദ്ദപ്പാ മറ്റു തുണിദ്ദയാ ഉപദ്ദയാഗിച്ച് ശര രത്തിൻസറ ചൂട് 

നഷ്ടസപ്പടുത്താസത സൂക്ഷിക്കണം. 

• കവദ്ുതാഘാതദ്ദമറ്റ്യ ദ്ദശഷമുള്ള ആദ്യസത്ത പത്തു മിനിറ്റ്യ് വളസര നിർണായകമാണ്. 

അതുസകാണ്ട് ദ്ദഷാക്ക് ഏറ്റ്യ ആസള എത്രയും ദ്ദവഗം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക. 

• സപാള്ളൽ ഏറ്റ്യിട്ടുസണ്ടെിൽ അതിനുള്ള പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകുക 
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വിഷ  ാധ് 

വിഷപദ്ാർത്ഥങ്ങൾ ഉള്ളിൽ സേന്നാൽ ഏതു ഇനം വിഷമാസണന്ന് മനസ്ിലാക്കാൻ 

ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് ലഭയമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ (ഉദ്ാ:വിഷ ഗുളികകൾ) ദ്ദശഖരിച്ചു ആശുപത്രിയിദ്ദലയ്ക് 

ദ്ദപാകുദ്ദമ്പാൾ കകയിൽ കരുതുക (അധ്ിക സ്മയം അതിനായി പാഴാക്കരുത്). ദ്ദരാഗിയുസട  

ശവാസ്വം ഹൃദ്യമിടിപ്പും നിലച്ചാൽ ശവസ്ന പുനരുജ്ജ വന പ്രക്രിയ (C.P.R) നൽദ്ദകണ്ടതാണ്. 

കൃത്രിമ ശവാസ്ം നല്കുദ്ദമ്പാളം ദ്ദരാഗിസയ കകകാരയം സേയുദ്ദമ്പാളം പ്രദ്ദതയക മുൻകരുതലകൾ 

സ്വ കരിക്കണം. 

ഭക്ഷയ വിഷ ാധ് 

• വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദ്ിക്കുക 

• പാന യങ്ങൾ സകാടുക്കുക 

• ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക 

ദ്ദതന ച്ച /കടന്നൽ / പ്രാണികൾ കുത്തിയാൽ 

ശ്രദ്ധാപൂർവം മുള്ള് (സകാമ്പു) എടുത്തു മാറ്റുക. അതിനായി ഒരിക്കലം വിരലകളാൽ അമിത 

മർേം ഏല്പിക്കുകദ്ദയാ, ഉപകരണങ്ങൾ സകാണ്ട് അമർത്തി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകദ്ദയാ സേയ്യരുത്. 

ദ്ദവദ്നയും ന ർവ ക്കവം മാറാനായി ഐസ്് വൃത്തിയുള്ള തുണിയിൽ എടുത്തു കടിദ്ദയറ്റ്യ / കുത്തിയ  

ഭാഗത്തു അമർത്തി പിടിക്കുക. ഉടനടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക. 

പാമ്പു കടിദ്ദയറ്റ്യാൽ  

• ദ്ദരാഗിസയ സ്മാധ്ാനിപ്പിക്കുക. പരിഭ്രാന്തരായാൽ രക്തേംക്രമണം കൂടുകയും അത് വിഷം 

ശര രത്തിൽ എളപ്പത്തിൽ വയാപിക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും സേയ്യും. ദ്ദരാഗിസയ നടക്കുവാൻ 

അനുവദ്ിക്കരുത്. കടിദ്ദയറ്റ്യ ഭാഗം ഹൃദ്യ ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴ്ത്തി സവക്കുക.  

• പരമ്പരാഗത ര തിയിൽ മുറിദ്ദവറ്റ്യ ഭാഗത്തിൻസറ മുകളിൾ ശക്തിയായി സകട്ടുന്നത് 

ഒഴിവാക്കുക. 

• കടിച്ച പാമ്പു ഏതാസണന്നു അറിഞ്ഞാൽ നല്ലതാസണെിലം ഒരിക്കലം അതിനായി സ്മയം 

പാഴാക്കരുത്. 

• ഉടനടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക. 
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ഒടിവം േതവം 

• സേറിയ സപാട്ടലകളാസണെിൽ സപാട്ടിയ ഭാഗത്തു കൂടുതൽ അനക്കം തട്ടാതിരിക്കാൻ 

ഇരുവശത്തും  സസ്കയിദ്ദലാ വടിദ്ദയാ സവച്ച് സകട്ടുക. 

• എല്ലുപുറദ്ദത്തയ്ക്കു തള്ളി നില്പുസണ്ടെിൽ അനക്കം തട്ടാസത ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക. 

• േതവണ്ടായാൽ സവള്ളം സകാണ്ട് കഴുകി ഐസ്് പാക്ക് സവക്കാം. 

• ഒടിഞ്ഞ കക ടവ്വതലോ ത ോർതത്തോ ഷോതളോ ഉപതയോഗിച്ച് ത്രിതകോണ ല്ലകട്ട് ല്ലകട്ടി 

അ ക്കോല്ല  ല്ലവക്കോവന്ന ോണ് 

 

മുറിവ് ഉണ്ടായാൽ 

• സേറിയ മുറിവകൾ സവള്ളത്തിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞി സകാണ്ട് വൃത്തിയാക്കി മുറിവ് ഉണക്കാനുള്ള 

ഓയിൻസമൻറ്റുകൾ പുരട്ടാവന്നതാണ്. 

• മുറിവിൽ നിന്നും രക്തം വരുന്നുസണ്ടെിൽ മുറിദ്ദവറ്റ്യ ഭാഗത്തിന് മുകളിലായി മൂന്ന്മിനിറ്റ്യ് 

അമർത്തി പിടിക്കാം. രക്തരാവമുസണ്ടെിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം. 

സപാള്ളൽ  

• സപാള്ളദ്ദലറ്റ്യ ഭാഗം സ്ാധ്ാരണ ജലത്തിൽ കഴുകുക (ഐസ്്, ദ്ദപസ്റ്റ് എന്നിവ 

ഉപദ്ദയാഗിക്കരുത്)  

• സപാള്ളദ്ദലറ്റ്യ ഭാഗത്ത് പറ്റ്യിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം  ലമായി വലിസച്ചടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.  

• സപാള്ളദ്ദലറ്റ്യ ആൾക്ക് ദ്ദ ാധ്ം ഉസണ്ടെിൽ ധ്ാരാളം സവള്ളം സകാടുക്കുക.  

• സപാള്ളദ്ദലറ്റ്യ ഭാഗസത്ത കുമിളകൾ സപാട്ടിക്കരുത്.  

• ല്ലപോള്ളതലറ്റ കയ്യിലള്ള ആഭരണങ്ങൾ, വാച്ച് മു ലോയവ തവഗും  ല്ലന്ന അഴിച്ചു 

ല്ലവതക്കട ോണ്. 

• എത്രയും സപസട്ടന്ന് അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക. 

 

ല്ലവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയുടോവന്ന അപകടും  

 

• വയക്തില്ലയ പുറത്തു എടുത്ത ിനു തശഷും  ിരപ്പോയ കട്ടിയുള്ള പ്ര ലത്തിൽ മുഖും മുകളിതലക്ക് 
ആകത്തക്ക വിധത്തിൽ മലർത്തി കിടത്തുക.  

• ഹൃദ്യമിടിപ്പും ശവോസവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടല്ല  കൂടു ൽ സമയും കളയോല്ല  ല്ല ഞ്ചിൽ മർദ്ദും 
ല്ലകോടുത്തു ല്ലകോട് (Compression) സി.പി.ആർ ല്ലകോടുക്കുക.  
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• പ്ര ികരണവും ശവോസവും ഉല്ലടങ്കിൽ െരിച്ചു കിടത്തുക.   

•  ണുപ്പകറ്റോൻ ഉണങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങൾ, കമ്പിളി എന്നിവ ഉപതയോഗിക്കുക.   

• വയറിൽ അമർത്തി ല്ലവള്ളും പുറതത്തോട്ട് കളയോൻ ത ോക്കരു ്. അ ് ല്ലവള്ളും 
ശവോസതകോശത്തിതലക്ക് തപോകോൻ കോരണമോവും.  

• വോയിൽ അ യപദോർത്ഥങ്ങൾ എല്ലെങ്കിലും കോണുന്നുല്ലടങ്കിൽ മോത്രും വിരലിട്ട് എടുക്കോൻ 
ശ്രമിക്കുക.  

• എത്രയും സപസട്ടന്ന് അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക. 

 

ഉപസ്ംഹാരം  

ഓദ്ദരാ പ്രദ്ദദ്ശത്തും ഉണ്ടാകാൻ സ്ാധ്യത ഉള്ള ദുരന്തങ്ങസള മുൻകൂട്ടി കണ്ടസകാണ്ട് അതാതു 

സ്ംഘങ്ങൾ,  അവരവർക്ക്   ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദദ്ശങ്ങൾക്ക് അനുസ്രിച്ചു  ന്ധസപ്പട്ട 

ഉദ്ദദ്യാഗസ്ഥദ്ദരാട് ദ്ദേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂസട  ദുരന്തത്തിസെ ആഘാതം കുറക്കുന്നതിനും 

ആളകസള സ്ംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഈ കകപ്പുസ്തകം എല്ലാവസരയും സ്ഹായിക്കും. കൂടാസത ഓദ്ദരാ 

ട മിലം ഉള്ളവർ മറ്റ്യ് ട മിലള്ളവരുമായി ദ്ദേർന്ന് സ്ാഹേരയത്തിനനുസ്രിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ 

ശ്രദ്ധിദ്ദക്കണ്ടതുമാണ്. ട മുകൾ തമ്മിലള്ള ഏദ്ദകാപനം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നത് വഴി ദുരന്തങ്ങളിൽ 

അകസപ്പട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ആവശയമായ ദ്ദസ്വനം ലഭയമാക്കാൻ സ്ാധ്ിക്കും.  
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തയ്യാറാക്കിയവർ 

ദ്ദഡാ. ദ്ദശഖർ എൽ. കുരയാദ്ദക്കാസ്് 

ശ്ര . ദ്ദജാ ദ്ദജാൺ ദ്ദജാർജ്  

ശ്ര . ടിദ്ദനാജ് ദ്ദജാൺ  

ശ്ര മതി. ഇന്ദു വി 

ശ്ര മതി. ലക്ഷ്മി വി 

ദ്ദഡാ. അശവതി എസ്്. നായർ 

ശ്ര . ഫഹദ്് മർസൂഖ്  

ദ്ദഡാ. ശ്ര ജ എം.യു 

ശ്ര . ശ്ര റാം എ.  

ശ്ര മതി. ഗൗരി എൻ. ദ്ദഘാഷ്  

ശ്ര മതി. ശ്ര നിധ്ി രാമേന്ദ്രൻ  

ശ്ര . മുഹമ്മദ്് ഷാലിക് എൻ  

ശ്ര . അനി ദ്ദതാമസ്് ഇടിക്കുള  

ശ്ര . അഷ്ഹർ ജബ്ബാർ  

ശ്ര മതി. ഐശവരയ എസ്്  

ശ്ര മതി. നൗഷാ  നാസ്്  

ശ്ര മതി. ആശ വി സക ദ്ദമദ്ദനാൻ  

ശ്ര മതി. സസ്റ്റഫി രാജൻ  

ശ്ര . ദ്ദദ്വാനന്ദ് എം ഡി  

ശ്ര . ദ്ദ സ്ിൽ പി വി  

ശ്ര . അശവിൻ മദ്നദ്ദശഖർ  

ശ്ര . അഹമ്മദ്് ഷഫ ഖ് പി 

ദ്ദഡാ. അജിൽ അബ്ദുള്ള  

ശ്ര . സുദ്ദരഷ്  ാു 
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