
ലകാവിഡിടനക്കുറിച്ചുള്ള അറിവകള് 
ജനങ്ങള്ക്ട് ്രകര്ന്നുടകാടത്തുടകാണ്ട് 
ലകാവിഡട് ശ്രതിലരാധ ശ്രവര്ത്തനങ്ങ
ള് ്ക്മാക്ാന് കുടുംബശ്രീ വിവിധ 
നെ്രെികള് സകടക്ാള്ളുന്നതിടനക്കു
റിച്ചട് മുന് ലലഖനങ്ങെില് എഴുതിയിരു
ന്നുവലലൊ. ഇതിടറെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു 
ശ്രധാനടപെട്ട ശ്രവര്ത്തനമാണട് ഇന്്
ന് ടമഡിക്ല് അലസാസിലയഷനമായി 
ലെര്ന്നുടകാണ്ട് തലദ് സ്വയുംഭരണ 
വകുപെിടറെയുും കിലയുടെയുും ആലരാഗ്
വകുപെിടറെയുും സുംലയാജനലത്താെട് കൂെി 
അയല്ക്കൂട്ടാുംഗങ്ങള്ക്ട് ലബാധവത്ക്
രണ ക്ാസ്സുകള് സുംഘെിപെിക്കുകടയ
ന്നതട്. ഇലതക്കുറിച്ചട് Making an Impact 
474 ല് എഴുതിയിരുന്നു. ലമയട് 13നട് 
ആരുംഭിച്ച ഈ ലബാധവത്ക്രണ 

്രരി്രാെി വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്ി എന്നട് സലന്ാ
ഷലത്താടെ അറിയിക്ടട്ട. ഇതിടറെ ഭാഗമായി 16 വ്
ത്സ് വിഷയങ്ങെിലള്ള ക്ാസ്സുകൊണട് നൽകിയതട്. 

ലകാവിഡട് ഗൃ�്രരിെരണും- എങ്ങടന ടെയ്ാും, ്രരി
ൊരകര് എടന്ാടക് ശ്ദ്ധിക്ണും, ലകാവിഡട് ലരാഗിയുും 
ഹൃലശദാഗവും, ലകാവിഡാനന്ര ശ്ര്ട് നങ്ങളുും ്രരി�ാര 
മാര്ഗങ്ങളുും, ലകാവിഡട് ഗൃ�്രരിെരണവും കുട്ടികളുും, 
ലകാവിഡട് ലരാഗിയുടെ ്്വാസലകാ് ശ്ര്ട് നങ്ങളുും െി
കിത്ാമാര്ഗങ്ങളുും,  ലകാവിഡട് ലരാഗവും സശതരീകളുും...
തുെങ്ങിയ ഏടറ ഉ്രകാരശ്രദമായ വിഷയങ്ങെിലായിരു
ന്നു ആലരാഗ്രുംഗടത്ത വിദഗധര് ക്ാസ്സുകള് നല്കിയ
തട്. ഈ ക്ാസ്സുകള്ക്ട് അയല്ക്കൂട്ടാുംഗങ്ങളുടെ മികച്ച 
്രങ്ാെിത്തമുണ്ായിരുന്നു. ക്ാസ്സുകെില് താത്്രര്പൂര്വ്വും 
്രടങ്ടത്ത അവർ ലൊദ്ങ്ങള് ലൊദിക്കുകയുും ഉത്തരും 
ലതടകയുും ടെയ്തു. കൂൊടത ക്ാസ്സുകളുടെ വരീഡിലയാ വരീണ്ടുും 
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ലകാവിഡട് ലബാധവത്ക്രണും-  
വിദഗധരുടെ ക്ാസ്സുകള് കാണാും
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ലകാവിഡട് ലബാധവത്ക്രണും-  
വിദഗധരുടെ ക്ാസ്സുകള് കാണാും
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ലഡാ. ശ്രീജിത്തട്. ആര്, തിരുവനന്
പുരും
www.youtube.com/
watch?v=6Mbiag9MVcw
1. എങ്ങടന ലകാവിഡിടന ശ്രതിലരാ
ധിക്ാും
ലഡാ. അല്ത്താ�ട്. എ, ടമഡിക്ല് 
ലകാലെജട് മലഞ്രി
2. ലകാവിഡട് ലരാഗവും സശതരീകളുും
ലഡാ. അന്രമ. ആര്, ശ്രാണ് 
ല�ാസ്ിറെല്, തിരുവനന്പുരും
www.youtube.com/
watch?v=MS1_a1ijMbI
1. ലകാവിഡുും കുട്ടികളുും 
ലഡാ. റിയാസട്, എസട്.എ.െി ല�ാസ്ി
റെല്, ടമഡിക്ല് ലകാലെജട് തിരുവന
ന്പുരും
2. ലകാവിഡ ഗൃ� ്രരിെരണും- വരീെട് 
എങ്ങടന സുരക്ിതമാക്ാും
ലഡാ. എ.വി. ജയകൃഷ്ണന്, ട്രരിന്
ല്മണ്
www.youtube.com/
watch?v=arZW_lKjS10
1. ലകാവിഡട് ലരാഗികെിടല 
ശ്രലമ�ും ശ്ദ്ധിലക്ണ്തട് എടന്
ലൊും
ലഡാ. ശ്രീജിത്തട് എന്. കുമാര്, 
തിരുവനന്പുരും 
2. ലകാവിഡട് ലരാഗികള് -  ആ�ാരും
ലഡാ. ശ്ര്ാന്ട് സി.വി, തിരുവനന്
പുരും
www.youtube.com/
watch?v=z4RPDWQSwHIെ
1. ലകാവിഡട് ഇതര മഴക്ാല 
ലരാഗങ്ങള്- സൂക്ിലക്ണ്തട് 
എടന്ലൊും
ലഡാ. ബി. ്രത്മകുമാര്, ആലപ്പുഴ
www.youtube.com/
watch?v=gGsAgG6VKLk

കണ്ടുടകാണ്ട് കൂടതല് ്രഠിക്കുകയുും ടെയ്ന്നു. എലൊ 
ക്ാസ്സുകളുടെയുും വരീഡിലയാകള് ഇലപൊള് യൂെ്യൂബില് 
ലഭ്മാണട്. അലതക്കുറിച്ചുള്ള വി്ദാും്ങ്ങള് താടഴ 
നല്കുന്നു. 
1. ലകാവിഡട് ഗൃ� ്രരിെരണും - ആമുഖും
ലഡാ. ബി. ്രത്മകുമാര്, ടശ്രാ�സര് ഓ�ട് 
ടമഡിസിന് ടമഡിക്ല് ലകാലെജട് ആലപ്പുഴ
www.youtube.
comwatch?v=QyBezWH0kyc&t=2191s
1. ലകാവിഡട് ഗൃ� ്രരിെരണും- എങ്ങടന ടെയ്ാും, 
്രരിൊരകന് എടന്ാടക് ശ്ദ്ധിക്ണും
ലഡാ. സജിതട് കുമാര്, ഇന്ട�ക്്സട് ഡിസരീസസട് 
ലമധാവി, ടമഡിക്ല് ലകാലെജട് ലകാട്ടയും
2. ലകാവിഡട് ലരാഗിയുും ഹൃലശദാഗവും- വരീട്ടില് െികി
ത്ിക്ാലമാ
ലഡാ. ആനന്ദട്, അനന്പുരി ല�ാസ്ിറെല് തിരുവനന്
പുരും
www.youtube.com/watch?v=aWWOQ7uftiU
1. ലകാവിഡട് െികിത് - മാനസിക സമ്മര്ദും
ലഡാ. ലമാ�ന് ലറായട്, ടമഡിക്ല് ലകാലെജട് 
തിരുവനന്പുരും
2. ലകാവിഡാനന്ര ശ്ര്ട് നങ്ങളുും ്രരി�ാരമാര്ഗങ്ങ
ളുും
ലഡാ. അരവിന്ദട്. ആര്, ഇന്ട�ക്്സട് ഡിസരീസട് 
ലമധാവി ടമഡിക്ല് ലകാലെജട് തിരുവനന്പുരും 
www.youtube.com/watch?v=ZeeO846YqDI
1. ടതാഴിലിെങ്ങെിടല ലകാവിഡട് ശ്രതിലരാധ 
മാര്ഗങ്ങള്
ലഡാ. എശബ�ാും വര്ഗരീസട്
2. ലകാവിഡട് ഗൃ� െികിത്യുടെ ്ാസശതരീയ 
അെിത്തറ
ലഡാ. രാജരീവട് ജയലദവന്, എറണാകുെും
www.youtube.com/watch?v=c7Y8hjihEIc
1. ലകാവിഡട് ലരാഗിയുടെ ്ാസലകാ് ശ്ര്ട് നങ്ങളുും 
െികിത് മാര്ഗവും
ലഡാ. �ത്താവദരീന്, ടനഞ്ചുലരാഗ വിഭാഗും ലമധാവി, 
ടമഡിക്ല് ലകാലെജട് എറണാകുെും 
2. ലകാവിഡട് ശ്രതിലരാധ കുത്തിടവപ്പുകള് അറിലയ
ണ്ടതലൊും


