
കുടുംബശ്രീയുടെ ലനതൃത്വത്തില് ഇന്്ന് 
ടമഡിക്ല് അലസാസിലയഷനമായി ലെ
ര്ന്നുടകാണ്ട് ആലരാഗ്വകുപെിടറെ ലമല്ലനാ
ട്ടത്തില് ലകരെ ഇന്സ്റിറെ്യൂട്ടട് ഓ�ട് ലലാക്ല് 
അഡ്ിനിസട് ലശെഷടറെ (കില) സ�കരണ
ലത്താടകൂെി കുടുംബശ്രീ അുംഗങ്ങള്ക്കുും 
ട്രാതുജനങ്ങള്ക്കുമായുള്ള ലകാവിഡട് ലബാ
ധവത്ക്രണ ക്ാസ്സുകള് ആരുംഭിച്ചിരിക്കു
കയാണട്. ലകാവിഡട് ഗൃ�്രരിെരണും - 
എങ്ങടന ടെയ്ാും ്രരിൊരകന് എടന്ാടക് 
ശ്ദ്ധിക്ണും, ലകാവിഡട് െികിത്- 
മാനസിക സമ്മര്ദും, ലകാവിഡട് ലരാഗിയുും 
ഹൃലശദാഗവും,  ലകാവിഡാനന്ര ശ്ര്ട് നങ്ങ
ളുും ്രരി�ാര മാര്ഗങ്ങളുും, ലകാവിഡട് ഗൃ� 
െികിത്യുടെ ്ാസശതരീയ അെിത്തറ, 
ലകാവിഡട് ലരാഗിയുടെ ്്വാസലകാ് ശ്ര
്ട് നങ്ങളുും െികിത്ാ മാര്ഗവും എന്നിങ്ങടന 
ഓലരാരുത്തരുും അറിലയണ് വിവരങ്ങടെ
ക്കുറിച്ചട് ആലരാഗ് രുംഗത്തട് ഏറെവും ശ്രഗ
ത്ഭരുും അനഭവ സമ്പത്തുള്ളവരുമാണട് ഈ 

ലകാവിഡട് -19, വിദഗധരില് നിന്നട് 
വിവരങ്ങെറിയാും, സും്യ ദുരരീകരണും നെത്താും- 
ലബാധവത്ക്രണ ക്ാസ്സുകള് പുലരാഗമിക്കുന്നു. 

ക്ാസ്സുകള് നയിക്കുന്നതട്. ലമയട് 13നട് ആരുംഭിച്ച ഈ ലബാധ
വത്ക്രണ ്രരി്രാെിയുടെ വരുും ദിവസങ്ങെിടല ടഷഡ്യൂള് 
താടഴ നല്കുന്നു. 
21-05-21
ലകാവിഡട് ലരാഗിയുടെ ്ാസലകാ് ശ്ര്ട് നങ്ങളുും െികിത് 
മാര്ഗവും
1. ലഡാ. �ത്താവദരീന്, ടനഞ്ചുലരാഗ വിഭാഗും ലമധാവി, 
ടമഡിക്ല് ലകാലെജട് എറണാകുെും 
2. ലകാവിഡട് ലരാഗവും സശതരീകളുും
ലഡാ. ശ്രീജിത്തട്. ആര്, തിരുവനന്പുരും
23-05-21
1. ലകാവിഡട് ശ്രതിലരാധ കുത്തിടവപ്പുകള് അറിലയണ്ടതലൊും
ലഡാ. ശ്രീജിത്തട്. ആര്, തിരുവനന്പുരും
2. ലകാവിഡട്- ശ്രതിലരാധമാര്ഗങ്ങള്
ലഡാ. അല്ത്താ�ട്. എ, ടമഡിക്ല് ലകാലെജട് മലഞ്രി
25-05-21
1. ലകാവിഡട് ലരാഗികെിടല ശ്രലമ�ും ശ്ദ്ധിലക്ണ്തട് എടന്
ലൊും
ലഡാ. ശ്രീജിത്തട് എന്. കുമാര്, തിരുവനന്പുരും 
2. ലകാവിഡ ഗൃ� ്രരിെരണും- വരീെട് എങ്ങടന സുരക്ിതമാ
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സന്നി�ിതരായിരിക്കുും. അങ്ങടന മികച്ച 
സുംലയാജനലത്താടും ്രങ്ാെിത്തലത്താടും 
കൂെി ലകരെത്തിലള്ളവര്ക്ട് ലകാവിഡിടന
ക്കുറിച്ചുള്ള അറിവകള് ്രകരാനള്ള ക്ാസ്സു
കള് ഏവരിലലക്കുും എത്തുടമന്നുും ലകാവിഡട് 
ലരാഗികളുടെ െികിത്യിലും മറെട് കാര്ങ്ങ
െിലും ഈ അറിവകള് ഉ്രകാരശ്രദമാകുടമ
ന്നുും കരുതടട്ട. 

കഴിഞ്ഞ ക്ാസ്സുകള് കാണാന് നല്കിയി
രിക്കുന്ന ലിങ്കുകള് സന്ദര്്ിക്ാും. 
1. ലകാവിഡട് ഗൃ� ്രരിെരണും - ആമുഖും
ലഡാ. ബി. ്രത്മകുമാര്, ടശ്രാ�സര് ഓ�ട് 
ടമഡിസിന് ടമഡിക്ല് ലകാലെജട് ആലപ്പുഴ
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=QyBezWH0kyc&t=2191s
1. ലകാവിഡട് ഗൃ� ്രരിെരണും- എങ്ങടന 
ടെയ്ാും, ്രരിൊരകന് എടന്ാടക് ശ്ദ്ധി
ക്ണും
ലഡാ. സജിതട് കുമാര്, ഇന്ട�ക്്സട് 
ഡിസരീസസട് ലമധാവി, ടമഡിക്ല് 
ലകാലെജട് ലകാട്ടയും
2. ലകാവിഡട് ലരാഗിയുും ഹൃലശദാഗവും- 
വരീട്ടില് െികിത്ിക്ാലമാ
ലഡാ. ആനന്ദട്, അനന്പുരി ല�ാസ്ിറെല് 
തിരുവനന്പുരും
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=aWWOQ7uftiU
1. ലകാവിഡട് െികിത് - മാനസിക സമ്മ
ര്ദും
ലഡാ. ലമാ�ന് ലറായട്, ടമഡിക്ല് 
ലകാലെജട് തിരുവനന്പുരും
2. ലകാവിഡാനന്ര ശ്ര്ട് നങ്ങളുും ്രരി�ാ
രമാര്ഗങ്ങളുും
ലഡാ. അരവിന്ദട്. ആര്, ഇന്ട�ക്്സട് 
ഡിസരീസട് ലമധാവി ടമഡിക്ല് ലകാലെജട് 
തിരുവനന്പുരും 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=ZeeO846YqDI
1. ടതാഴിലിെങ്ങെിടല ലകാവിഡട് ശ്രതി
ലരാധ മാര്ഗങ്ങള്
ലഡാ. എശബ�ാും വര്ഗരീസട്
2. ലകാവിഡട് ഗൃ� െികിത്യുടെ ്ാ
സശതരീയ അെിത്തറ
ലഡാ. രാജരീവട് ജയലദവന്, എറണാകുെും
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=c7Y8hjihEIc

ക്ാും
ലഡാ. എ.വി. ജയകൃഷ്ണന്, ട്രരിന്ല്മണ്
27-05-21
1. ലകാവിഡട് ഗൃ� ്രരിെരണവും കുട്ടികളുും
ലഡാ. റിയാസട്. ഐ, ടമഡിക്ല് ലകാലെജട് തിരുവനന്പുരും
29-05-21
1. ലകാവിഡട് ഗൃ�്രരിെരണും - മാസട് കുകളുും മാലിന്വും
ലഡാ. അജിതട് ഭാസട് കര്, ലകാഴിലക്ാെട്
2. ലകാവിഡട് ലരാഗികള് -  ആ�ാരും
ലഡാ. ശ്ര്ാന്ട് സി.വി, തിരുവനന്പുരും
31-05-21
1. ലകാവിഡട് ഇതര മഴക്ാല ലരാഗങ്ങള്- സൂക്ിലക്ണ്തട് 
എടന്ലൊും
ലഡാ. ബി. ്രത്മകുമാര്, ആലപ്പുഴ

ഈ ക്ാസ്സുകള് അതാതട് ദിനും ഉച്ചയ്കട് 2.30 മുതല് കിലയുടെയുും 
കുടുംബശ്രീയുടെയുും ല�സബുക്ട് ല്രജുകെിലൂടെയുും യൂെ്യൂബട് 
ൊനലകെിലടെയുും തത്മയും കാണാനാകുും. സും്യങ്ങള് 
ലൊദിക്ാനും മറു്രെി ലനൊനമാകുും. കഴിഞ്ഞ ക്ാസ്സുകളുും 
ഈ ല്രജുകെിലും ൊനലകെിലും ലഭ്മാണട്. 

ഇന്്ന് ടമഡിക്ല് അലസാസിലയഷനാണട് (ഐ.എും.എ) 
ഈ ഉദ്മത്തിനട് പൂര്ണ്മായ ്രിന്തുണലയകുന്നതട്. ഐ.എും.എ 
യാണട് ക്ാസ്സുകള്ക്ായി ലഡാക്ടര്മാടര ടതരടഞ്ഞടത്തതുും 
ടഷഡ്യൂള് തയാറാക്ിയതുും. സാധാരണക്ാര്ക്ട് കൃത്മായ 
വിവരങ്ങള് ്രറഞ്ഞു നല്കാന് തക്തായ ആ്യ വിനിമയ 
ല്ഷിയുള്ള വിദഗധടരയാണട് ഐ.എും.എ ഈ 
ക്ാസ്സുകള്ക്ായി കടണ്ത്തിയതട്. ഇവര് നല്കുന്ന ക്ാസ്സുകള് 
മികച്ച രരീതിയിലാണട് കുടുംബശ്രീ അുംഗങ്ങളുും ജനങ്ങളുും 
ഏടറെടത്തിരിക്കുന്നതട്. കാറെഗറി-എ ലകാവിഡട് ലരാഗികള് 
വരീടകെില് തടന്ന െികിത് ലതെണടമന്ന ലശ്രാലട്ടാലക്ാൊണട് 
ഇലപൊള് ്രിന്തുെരുന്നതട്. ഈ അവസ്ഥയില് െികിത്ടയക്കു
റിച്ചുും ലകാവിഡട് മ�ാമാരിയുടെ എലൊ വ്ങ്ങടെയുും ഏവരുും 
അറിഞ്ഞിരിലക്ണ്തട് അത്ന്ാല്രക്ിതമാണട്. ഈ ഒരു 
സാ�െര്ത്തിലാണട് ഇങ്ങടനടയാരു ്രരി്രാെി ആരുംഭിക്ാ
നള്ള തരീരുമാനും ഞങ്ങള് സകടക്ാള്ളുന്നതട്. 

കിലയാണട് ഈ ക്ാസ്സുകള്ക്ട് ലവണ് എലൊവിധ സാലങ്തിക 
ശകമരീകരണങ്ങളുും ഒരുക്ിയിരിക്കുന്നതട്. ഈ ്രദ്ധതിയുടെ 
പൂര്ണ്മായ ലമല്ലനാട്ടവും ഉ്രലദ്വും നല്കുന്നതട് ആലരാ
ഗ്വകുപൊണട്. ഐ.എും.എയുടെ ലനതൃത്വത്തില് ഈ ടെകട് നി
ക്ല് ക്ാസ്സുകള് നല്കുലമ്പാള്, സര്ക്ാരിടറെ നയവമായി 
ബന്ടപെട്ട ലൊദ്ങ്ങളുടണ്ങ്ില് ആലരാഗ് വകുപെിടറെ ്രി
ന്തുണലയാെട് കൂെി ഉത്തരങ്ങള് നല്കാനള്ള ശകമരീകരണവും 
ഈ ്രരി്രാെിയില് നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂൊടത തലദ് സ്വയും
ഭരണ വകുപ്പുമായി ബന്ടപെട്ട ഉത്തരവകള്, ലസവനങ്ങള് 
എന്നിവടയക്കുറിച്ചുള്ള ലൊദ്ങ്ങള്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങള് നല്കാ
നായി കിലയുമായി ബന്ടപെട്ട അധികൃതരുും ക്ാസ്സുകെില് 

ലകാവിഡട് -19, വിദഗധരില് നിന്നട് 
വിവരങ്ങെറിയാും, സും്യ ദുരരീകരണും നെത്താും- 
ലബാധവത്ക്രണ ക്ാസ്സുകള് പുലരാഗമിക്കുന്നു. 

-ta¡n-§v B-³- C-¼m-Îv


