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സര്ക്കുലര്

വവിഷയഗ :-

പപക്കാതുഭരണ വകുപപ - കകേക്കാവവിഡപ -19 വസ്യക്കാപനഗ തടയുന്നതവിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളസഗസക്കാന സര്കക്കാര് ഓഫതീസുകേള പ്രവര്ത്തവിക്കുന്നതവിനുള്ള
മക്കാര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങളസഗബനവിചപ

പരക്കാമര്ശഗ:-

17.04.2020 തതീയതവിയവിപല സ.ഉ. (കകേ.)നഗ. 78/2020/പപക്കാ.ഭ.വ.

സഗസക്കാനത്തപ
കകേക്കാവവിഡപ-19 നവിര്വസ്യക്കാപന/പ്രതവികരക്കാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമക്കായവി ബനപപടപ
നവിലനവില്ക്കുന്ന കലക്കാകപഡഡൗണ് സഗബനവിച മക്കാര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങള നവിശ്ചയവിചപ പരക്കാമര്ശവിത ഉത്തരവപ
പുറപപടുവവിചവിരുന.
സഗസക്കാനപത്ത വവിവവിധ ജവില്ലകേളവിപല കഹക്കാടപകസക്കാടപ കമഖലകേള നവിശ്ചയവിചപ
ആകരക്കാഗസ്യ-കുടുഗബകക്ഷേമ വകുപഗ ഉത്തരവപ പുറപപടുവവിചവിട്ടുണപ . കമല് സക്കാഹചരസ്യത്തവില് പ്രസ്തുത
കമഖലകേളവില് ഉളപപപട വവിവവിധ ജവില്ലകേളവിപല സര്കക്കാര് ഓഫതീസുകേളുഗ/സക്കാപനങ്ങളുഗ തുറന
പ്രവര്ത്തവിക്കുന്നതപ സഗബനവിച നവിര്കദ്ദേശങ്ങള ചുവപട കചര്ക്കുന.
1. പറഡ്കസക്കാണ് ജവില്ലകേളവിപലയുഗ സഗസക്കാനപത്ത വവിവവിധ കഹക്കാടപകസക്കാട്ടുകേളവിപലയുഗ ഓഫവിസുകേളവില്
അതതപ ജവില്ലയവിപല ഏറ്റവഗ കുറച്ചു ജതീവനകക്കാപര ഉപകയക്കാഗവിചപ കദൈനഗദൈവിന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള
ക്രമതീകേരണങ്ങള ഏര്പപടുകത്തണതക്കാണപ.
2. കകേക്കാവവിഡപ-19 നവിര്വസ്യക്കാപന/പ്രതവികരക്കാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമക്കായവി ബനപപട എല്ലക്കാ സര്കക്കാര്
ഓഫതീസുകേളുഗ/സക്കാപനങ്ങളുഗ തുറന പ്രവര്ത്തവികകണതക്കാണപ.
3. പറഡ്കസക്കാണ്/കഹക്കാടപകസക്കാടപ ഒഴവിപകേയുള്ള പ്രകദൈശങ്ങളവില് ഗപപ ‘എ’, ‘ബവി’ ജതീവനകക്കാരവില് പരമക്കാവധവി
50% ഉകദൈസ്യക്കാഗസര് സര്കക്കാര് ഓഫതീസുകേളവില് ഹക്കാജരക്കാകകേണതക്കാണപ . ഗപപ ‘സവി’, ‘ഡവി’ വവിഭക്കാഗഗ
ജതീവനകക്കാരവില് പരമക്കാവധവി 33% ഹക്കാജരക്കാകകേണതക്കാണപ. കശഷവിക്കുന്ന ജതീവനകക്കാര്കപ ‘വര്കപ ഫഗ
കഹക്കാഗ’ നയഗ സസതീകേരവികക്കാവന്നതക്കാണപ. ആവശസ്യപമങവില് വകുപപ തലവന്മക്കാരുപട നവിര്കദ്ദേശക്കാനുസരണഗ
മക്കാതഗ ഇവര് ഓഫതീസവില് ഹക്കാജരക്കായക്കാല് മതവിയക്കാകുഗ. അടവിയന്തവിര കജക്കാലവികേകളക്കാ കകേക്കാവവിഡപ-19
പ്രതവികരക്കാധവമക്കായവി ബനപപട പ്രവര്ത്തനങ്ങകളക്കാ ഉപണങവില് മക്കാതഗ ഗപപ ‘ഡവി’ ജതീവനകക്കാപര
ഓഫതീസപ ഡഡ്യൂടവികപ നവികയക്കാഗവിചക്കാല് മതവിയക്കാകുഗ. അതതപ ഓഫതീസപ തലവന്മക്കാര് ജതീവനകക്കാരുപട ഡഡ്യൂടവി
ചക്കാര്ടപ തയക്കാറക്കാകകണതക്കാണപ.
4. പറഡ്കസക്കാണ് ജവില്ലകേള/കഹക്കാടപകസക്കാടപ പ്രകദൈശങ്ങള എന്നവിവയവില് ഉളപപടുന്നവ ആപണങവില്കൂടവി
പസക്രകടറവിയറ്റപ, കേളക്ടകററ്റുകേള, വകുപപ കമധക്കാവവികേളുപട ഓഫതീസുകേള എന്നവിവ ഖണവികേ 3-ല്
വവിശദൈതീകേരവിചവിരവിക്കുന്ന പപക്കാതു മക്കാനദൈണങ്ങള അനുസരവിചപ പ്രവ൪ത്തവികകണതക്കാണപ .
5. പപക്കാതുഗതക്കാഗത സഡൗകേരസ്യഗ ലഭസ്യമല്ലക്കാത്തതവിനക്കാല് അതതപ ജവില്ലകേളവിലുള്ള ജതീവനകക്കാപര ഉളപപടുത്തവി
പ്രസസ്തുത ഡഡ്യൂടവി ചക്കാര്ടപ തയക്കാറക്കാകക്കാന് ബനപപട ഓഫതീസര്മക്കാര് ശ്രദവികകണതക്കാണപ . അതതപ
ജവില്ലകേളവിലുള്ള ജതീവനകക്കാപര ലഭസ്യമപല്ലങവില് മക്കാതഗ പതക്കാടടുത്ത ജവില്ലയവിപല ജതീവനകക്കാപര ഡഡ്യൂടവികക്കായവി
നവികയക്കാഗവികക്കാവന്നതക്കാണപ. ഓഫതീസപ തവിരവിചറവിയല്കേക്കാര്ഡഗ ഡഡ്യൂടവി ചക്കാര്ടവിപന്റെ ഉത്തരവഗ ഹക്കാജരക്കാക്കുന്ന
പക്ഷേഗ ഇപ്രകേക്കാരഗ ഡഡ്യൂടവികപ നവികയക്കാഗവികപപട ജതീവനകക്കാര്കപ അന്തര്ജവില്ലക്കാ യക്കാതക്കാനുമതവി
നല്കുന്നതവിനപ കപക്കാലതീസപ വകുപപ ശ്രദവികകണതക്കാണപ.
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6. ഭവിന്നകശഷവികക്കാര്, ഗുരുതര കരക്കാഗബക്കാധവിതര്, ഗര്ഭവിണവികേള, അഞ്ചു വയസവില് തക്കാപഴ പ്രക്കായമുള്ള
കുടവികേളുള്ള രക്ഷേകേര്ത്തക്കാകളക്കായ ഉകദൈസ്യക്കാഗസര് എന്നവിവപര ഡഡ്യൂടവിയവില് നവിനഗ പരമക്കാവധവി
ഒഴവിവക്കാകകണതക്കാണപ.
7. ഇ-ഫയല് കപ്രക്കാസസപ പചയ്യുന്ന എല്ലക്കാ ജതീവനകക്കാരുഗ ഐടവി വകുപപ/ബനപപട അധവികേക്കാരവികേള വഴവി
VPN കേണക്ടവിവവിറ്റവി കനകടണതക്കാണപ. ഇ-ഓഫതീസപ വഴവിയുള്ള ഫയല് നതീകഗ വകുപപ തലവന്മക്കാര്
പരവികശക്കാധവികകണതുഗ
ആയതവില്
വതീഴ്ചവരുത്തുന്ന
ഉകദൈസ്യക്കാഗസര്പകതവിപര
നടപടവി
സസതീകേരവികകണതുമക്കാണപ. ഓഫതീസപ തലവന്മക്കാര് ഇതു സഗബനവിച റവികപക്കാര്ടപ ബനപപട DDO മക്കാര്കപ
ഏപ്രവില് 25 നകേഗ നല്കകേണതക്കാണപ.
8. കമല്പറഞ്ഞ ക്രമതീകേരണങ്ങള അവശസ്യ കസവനഗ നടത്തുന്ന വകുപകേളകപ ബക്കാധകേമല്ല. പ്രസ്തുത
ഓഫതീസുകേളവിപല ജതീവനകക്കാര് എല്ലക്കാ ദൈവിവസവഗ ഓഫതീസവില് ഹക്കാജരക്കാകകേണതക്കാണപ.
9. കകേക്കാവവിഡപ-19 പ്രതവികരക്കാധവമക്കായവി ബനപപട 'കബ്രേകപ ദൈ പചയവിന്' പരവിപക്കാടവിയുപട നടപടവിക്രമങ്ങള
കജക്കാലവിയവിടങ്ങളവിലുഗ പപക്കാതുസലങ്ങളവിലുഗ കേര്ശനമക്കായവി പക്കാലവികപപടുനപവന്നപ ഓഫതീസപ കമധക്കാവവികേള
ഉറപവരുകത്തണതക്കാണപ. ഇതു സഗബനവിച മക്കാര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങള ഉള്ളടകഗ പചയ്യുന.

പകേ. ആര്. കജസ്യക്കാതവി ല ക്കാല്
പ്രവിന്സവിപല് പസക്രടറവി
എല്ലക്കാ ഗവണ്പമന്റെപ അഡതീഷണല് ചതീഫപ പസക്രടറവിമക്കാര്ക്കുഗ, പ്രവിന്സവിപല് പസക്രടറവിമക്കാര്ക്കുഗ,
പസക്രടറവിമക്കാര്ക്കുഗ, പസഷസ്യല് പസക്രടറവിമക്കാര്ക്കുഗ
ഗവര്ണ്ണറുപട പ്രവിന്സവിപല് പസക്രടറവി, കകേരള രക്കാജ്ഭവന്, തവിരുവനന്തപുരഗ
പസക്രടറവി, കകേരള നവിയമസഭ, തവിരുവനന്തപുരഗ
അഡസകകറ്റപ ജനറല്, എറണക്കാകുളഗ
ചതീഫപ പസക്രടറവിയുപട പസഷസ്യല് പസക്രടറവികപ
എല്ലക്കാ ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്മക്കാര്ക്കുഗ വകുപപ തലവനക്കാര്ക്കുഗ
നവിയമവഗ ധനകേക്കാരസ്യവഗ ഉളപപപട പസക്രകടറവിയറ്റവിപല എല്ലക്കാ വകുപകേളക്കുഗ പസക്ഷേനുകേളക്കുഗ
പ്രവിന്സവിപല് അകഡൗണന്റെപ ജനറല് (ആഡവിറ്റപ/ എ&ഇ), കകേരള, തവിരുവനന്തപുരഗ.
കകേരളത്തവിപല എല്ലക്കാ സര്കക്കാര് ആഫതീസുകേളക്കുഗ/ അര്ദ സര്കക്കാര് സക്കാപനങ്ങളക്കുഗ/
പപക്കാതുകമഖലക്കാ സക്കാപനങ്ങളക്കുഗ
പവബപ & നഡ്യൂ മതീഡവിയ, ഐ&പവി.ആര്.ഡവി. (വവിപുലമക്കായ പ്രചരണത്തവിനപ)
കേരുതല് ഫയല്/ ഓഫതീസപ കകേക്കാപവി
ഉത്തരവവിന് പ്രകേക്കാരഗ
പസക്ഷേന് ഓഫതീസര്
പകേര്പപ :
മുഖസ്യമനവിയുപടയുഗ മറ്റപ മനവിമക്കാരുപടയുഗ കപ്രവറ്റപ പസക്രടറവിമക്കാര്കപ
സതീകറുപടയുഗ പഡപഡ്യൂടവി സതീകറുപടയുഗ കപ്രവറ്റപ പസക്രടറവിമക്കാര്കപ
പ്രതവിപക്ഷേകനതക്കാവവിപന്റെയുഗ ഗവണ്പമന്റെപ ചതീഫപ വവിപവിപന്റെയുഗ കപ്രവറ്റപ പസക്രടറവിമക്കാര്കപ

(22-04-2020 പല എസപ . എസപ - 1/91/2020/പപക്കാ.ഭ.വ ഗവ. സര്ക്കുലറവി ന പ അനുബനഗ)

NATIONAL DIRECTIVES FOR COVID19 MANAGEMENT
(issued by Government of India)
The National Directives shall be enforced by the District Magistrate through fines and
penal action as prescribed in the Disaster Management Act 2005.
PUBLIC SPACES

1. Wearing of face cover is compulsory in all public places, work places.
2. All persons in charge of public places, work places and transport shall ensure social distancing
as per the guidelines issued by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
3. No organisation shall allow gathering of 5 or more persons.
4. Spitting in public spaces shall be punishable with fine.
5. All work places shall have adequate arrangements for temperature screening and provide
sanitizers at convenient places.
6. Work places shall have a gap of one hour between shifts and will stagger the lunch breaks of
staff, to ensure social distancing.
7. Use of Arogya setu will be encouraged for all employees, both private and public.
8. All organisations shall sanitize their work places between shifts.
9. Large meetings to be prohibited.
Standard Operating Procedure for Social Distancing for Offices, Workplaces, Factories and
Establishments

The following measures shall be implemented by all offices, factories and other establishments :
1. All areas in the premises including the following shall be disinfected completely using user
friendly disinfectant medium :
a. Entrance Gate of building, office, etc.
b. Cafeteria and Canteens
c. Meeting room, Conference halls/open areas available/verandah/entrance gate of site,
bunkers, porta cabins, building etc.
d. Equipment and lifts
e. Washroom, toilet, sink, water points etc.
f. Walls/all other surfaces
2. All Vehicles and machinery entering the premises should be disinfected by spray mandatorily.
3. Mandatory thermal scanning of everyone entering and exiting the work place to be done.
4. Medical insurance for the workers to be made mandatory.
5. Provision for hand wash & sanitizer preferably with touch free mechanism will be made at all
entry and exit points and common areas. Sufficient quantities of all the items should be
available.
6. Work places shall have a gap of one hour between shifts and will stagger the lunch breaks of
staff, to ensure social distancing.
7. Large gatherings or meetings of 10 or more people to be discouraged. Seating at least 6 feet
away from others on job sites and in gatherings, meetings and training sessions.
8. Not more than 2 or 4 persons (depending on size) will allowed to travel in lifts or hoists.
9. Use of staircase for climbing should be encouraged.
10. There should be total ban on nonessential visitors at sites.
11. Hospitals/clinics in the nearby areas, which are authorized to treat COVID19 patients,
should be identified and list should be available at work place all the times.

