േരുതാും വകുാജനങ്ങതള……….
കേരള സര്ക്കാര്ക് | സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്
വൃദ്ധസദനങ്ങള്ക്കും ക്ഷ് കാ നങ്ാളനങ്ങള്ക്കമുള്ള നിര നിര്ക്കേശങ്ങളങ്ങള്ക്
ഏതതാരു ളേര്ക്ചവയാുി്ടാാുാ ും
ത് ഏക്ഷ ും
ളേമേര ാുി ിാുികതത്
വകുാജനങ്ങതളുാണ്. ഇത്തരകാരില് രണനിരക് കൂടുതതിന് വളതരുുിേും
സാദ്ധയത്ടാ്. വൃദ്ധസദനങ്ങളി ും
നാഥാലുങ്ങളി ും ദുര്ക്ിലരാു ജനങ്ങള്ക്
കൂട്ട ാുി ളാര്ക്കതതിനാല്
വിമങ്ങില്
സുഖങ്ങള്ക് ളമരാനുനിര സാദ്ധയത
കൂടുതലാണ്.
തിനാല്
ഇത്തരും
നങ്ാളനങ്ങളില്
താ സികതവതര
സുംരാികകാ ആവശങ്ങളയേത്ടാ്. ഇതിനു കവാി താതെളറ്ടത നിര്ക്കേശങ്ങളങ്ങള്ക്
എല്ലാ
വൃദ്ധസദനങ്ങളി ും
നാഥാലുങ്ങളി ും തെഷ്യല്
കഹ്ാമുള്ള േളി ും
എത്തികകാതാണ്.

നിര്ക്കേശങ്ങളങ്ങള്ക്...........

സന്ദര്ക്ശങ്ങളേതര നിു്ികല്
1. ളേര്ക്ചവയാുി സ ുങ്ങളില് വൃദ്ധസദനങ്ങളി ും
നാഥാലുങ്ങളി ും സന്ദര്ക്ശങ്ങളേതര
വിലകകാതാണ്.
തയാവശങ്ങളയമുള്ള നിര സന്ദര്ക്ശങ്ങളേര്ക്ക ാ ും ആവശങ്ങളയ ാു മുള്ള കേരുതകലാടുകൂമി
താ സകാതര
ോണാനുനിര
നുവാദും
തോടുകേ. ഇത്തരത്തില് സന്ദര്ക്ശങ്ങളേര്ക്ക്
നുവാദും
നല്കുേുാതണകിലില്
വര്ക്
കസാപ്പ് / സാനിറ്റക്ഷസര്ക് ഉളകുാഗിച്
റ്റേേള്ക്
ണുവിമുള്ള ക്ത ാകന്നുതാത്
ഉറപ്പാകകാതാണ് .
ശങ്ങളവാസകോശങ്ങള
സുംിന്ധ ാു
സുഖമുള്ള നിര സന്ദര്ക്ശങ്ങളേതര
നുവദികാക ളാമില്ല.
തുകളാതല ഇത്തരും
കരാഗങ്ങളുനിര താ സകാതര ോണുതതിനുും
നുവാദും നല്ോക ളാമില്ല.
2. ഇന്ത്യക പുറകത്താ കേരളത്തിന് പുറകത്താ ആുി േെിഞ്ഞ 14 ദിവസത്തിനുനിരില് ുാ തെയ്ത
സന്ദര്ക്ശങ്ങളേതരകുാ കഹ്ാും േവാറ്റയുിനില് േെിഞ്ഞവതരകുാ താ സകാതര ോണാക
നുവദികരുത്.
3. ഭാണ ളദാര്ക്ഥങ്ങളുും
ക്ഷ് സാുനങ്ങളുും
നങ്ാളനത്തില് പ്രകവശങ്ങളിപ്പികാക ളാമില്ല.

വില്കത

പുറത്തുനിന്നുനിര

ആളുേതള

4. സന്ദര്ക്ശങ്ങളേരുതമ കളരുും ക്ഷ് വിശങ്ങളദാുംശങ്ങളങ്ങളുും സന്ദര്ക്ശങ്ങളന തീുതി്ടും സ ു ും ഉള്ക്തപ്പടുത
രജിസ്റ്റര്ക് നിര്ക്ിന്ധ ാ്ടും ൂകാികകാതാണ്.

ളേര്ക്ചവയാുി നിു്ണ നമളമിേള്ക്
5. ഓകരാ ജീവനകാരുും നങ്ാളനങ്ങളില് പ്രകവശങ്ങളികതതിന്
മുള്ള മ്പാ്ടും ഓകരാ താ സകാതര സന്ദര്ക്ശങ്ങളനത്തിനു കശങ്ങളഷ് ും
കസാപ്പ് ഉളകുാഗിച് റ്റേേഴുകോതാണ്. ളനികുാ,
ചു കുാ,
ശങ്ങളവാസകോശങ്ങളസുംിന്ധ ാു
സുഖമുള്ള നിര
ജീവനകാര്ക് കജാലിുില് നിത് വിട്ട് നില്കകാതാണ്.
6.ശങ്ങളവാസകോശങ്ങളസുംിന്ധ ാു
സുഖമുള്ള നിര താ സകാര്ക്ക്
ുരികാനാുി ാസ്ക്കുേള്ക് നല്േണും. ലഭയത്ടതാകിലില്
പ്രകതയേ മുള്ള റി വര്ക്കാുി നുവദികകാതാണ്. ഇതി തമ
ക്ഷ് താ സകാരു ാ്ടനിര
വരുതമ സമ്പര്ക്കും
കുറയ്ക്കാ തതാണ്. ഇത്തരും കേസുേള്ക് േകരാള്ക് റൂ ില്
റിുികേ്ടും ത ഡികല് തേുര്ക് ആവശങ്ങളയതപ്പടുേ്ടും
തെയ്യണും.
7. താ സകാരുതമ്ടും ജീവനകാരുതമ്ടും വയക്തിശുെിതവും ഉറപ്പകോാതാണ്.
8. കൂട്ടായ്മ്േളുും പ്രാര്ക്ഥനാകുാഗങ്ങളുും ഴെിവാകേ. റ്റഡനിുംഗ് ഹ്ാളുേളി ും ക്ഷ് ളരിളാമിേളി ും
താ സകാര്ക് ളരസ്പ്പരും 1 ീക്ഷര്ക് േലും ളാലികന്നുതാത് ഉറപ്പ് വരുത്തുേ.

ഭാണ ക്ര ീേരണും
9. താ സകാരുതമ പ്രാുത്തിനുും കരാഗാതുരതയ്ക്കും
നുസരിച്
ആവശങ്ങളയമുള്ള നിര
കളാഷ്േങ്ങള്ക്
മങ്ങിു
ആഹ്ാരും
നല്കോതാണ്. സ ീകൃതാഹ്ാരും എല്ലാവര്ക്കും നല്കുതതിന്
ശ്രദ്ധികകാതാണ്.

കരാഗിേളുതമ ളരിളാലനും
10. പ്രക ഹ്ും, രക്താതി ര്ക്േും, രോക്ാഗങ്ങള്ക്, COPD തുമങ്ങിു ഗുരുതരകരാഗങ്ങള്ക് ഉനിര
താ സകാര്ക്ക്
തിനാ്ടനിര
രുന്നുേള്ക് കൃതയ ാുി േെികന്നുതാത് ഉറപ്പാകേ.
ളേര്ക്ചവയാുി സ ുങ്ങളില് താ സകാര്ക്ക് ആവശങ്ങളയത്തിനുനിര രുത് കസ്റ്റാക് ഉാ് എത്
ുിോരിേള്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുേ.
ാസനിോകരാഗയും
11. താ സകാരുതമ ാനസിോകരാഗയും ത ചതപ്പട്ട നിലുില് ആതണത്
ഉറപ്പാകണും.
തയാവശങ്ങളയ സന്ദര്ക്ഭങ്ങളില് ത ്റയല് തഹ്ല്ത്ത് മീമുള്ള  ാുി
തമലിേണ്സള്ക്കട്ടഷ്ക ഏര്ക്തപ്പടുത്താ തതാണ് .
12. ുയാനും, കുാഗ, ക്ഷ് വികനാദ ളരിളാമിേള്ക് തുമങ്ങിുവ വെിുാ്ടും
ആവശങ്ങളയ ാു
കിാുവല്കരണത്തി തമ്ടും
താ സകാരുതമ
ാനസിോകരാഗയും ഉറപ്പ് വരുത്തണും.

ത ഡികല്

മിുന്ത്ിര സഹ്ാുും

13.

മിുന്ത്ിര സഹ്ാുത്തിനാുി
ടുത്തുനിര ആകരാഗയനങ്ാളന ാകുാ ഴരു
കവാള്റയിുര്ക് ഗ്രൂപ്പു ാകുാ ( ുംഗണവാമി പ്രവര്ക്ത്തേര്ക്, ആശങ്ങള ാര്ക്, കുടുുംിശ്രീ
പ്രവര്ക്ത്തേര്ക്,
ളാലിതുക്ഷീവ്
കവാള്റയിുര്ക്, JPHN, JHI, തുമങ്ങിുവര്ക്)
ിന്ധും പുലര്ക്ത്തുേ.

14.

തയാവശങ്ങളയഘട്ടങ്ങള്ക്ോുി
ആുംബുലകസ് കസവനും ഉറപ്പാകേ.

കരാഗ ലാണങ്ങള്ക് ഉതാകിലില് ിന്ധതപ്പടുേ :
ദിശങ്ങള 0471-2552056 / കമാള്ക് ഫ്രീ നമ്പര്ക് 1056

