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പ്രൊഫ. (ഡ ൊ.) ഡ ൊഹനൻ കുന്നുമ്മൽ 
വൈസ് ചൊൻസിലർ. 
 
 
 
ആഡ ൊഗ്യ ശൊസ്ത്ര സർൈകലൊശൊലയുപ്െ രിയപ്െട്ട ൈിദ്യൊർത്ഥി-ൈിദ്യൊർത്ഥിനികപ്െ,  
 

ഏപ്െ ഡേഹഡതൊപ്െയുും കരുതഡലൊപ്െയുും ഞൊൻ നിങ്ങപ്െ അഭിൈൊദ്യും പ്ചയ്യപ്ട്ട! 
 

ഡകൊൈി ്-19 പൊൻ  ിക് ൈയൊപിച്ചുപ്കൊണ്ടി ിക്കുന്ന ഈ കൊലഘട്ടതിൽ, 

നിങ്ങൾക്കെിയൊവുന്നതുഡപൊപ്ല, ഡലൊകും ഗുരുത  ൊയ ആഡ ൊഗ്യ രതിസന്ധിയിലൊണ്. 

ഇന്ത്യയുും ഡക െവുും അതിപ്െ നടുക്കുതപ്ന്നയൊണ്. ഡ ൊക്ടർ ൊരുും ഡനഴ്സു ൊരുും 

പൊ ൊപ്  ിക്കൽ സ്റ്റൊഫു െങ്ങിയ ൈിൈിധ ആഡ ൊഗ്യ രൈർതക ൊണ് ഇന്ന്  ക്ഷക ൊയി 

നമ്മുപ്െ മുന്നിലുള്ളത്. ആഡ ൊഗ്യ ശൊസ്ത്ര സർൈകലൊശൊലയിപ്ല ഒരു ലക്ഷഡതൊെും 

ൈിദ്യൊർത്ഥികൾ ഭൊൈിയിപ്ല ആഡ ൊഗ്യ രൈർതക ൊണ്. ആ നിലയ്ക്കുകൂെി നമ്മൾ 

ഓഡ ൊരുതരുും രൈർതനനി ത ൊഡൈണ്ട സ യ ൊണിത്.  

നിങ്ങെിൽ അധികും ഡപരുും ഇതിനകും സവന്ത്ും ൈീടുകെിൽ എതിയിട്ടുണ്ടൊകുപ് ന്നു കരുതുന്നു. 

ൈയക്തിപ  ൊയ ആഡ ൊഗ്യും സുംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലൊ മുൻകരുതലുകളും കുടുുംബഡതൊപ്െൊെും 

എടുക്കുക. അഡതൊപ്െൊെും ൈീെിനടുത്തുള്ള ആഡ ൊഗ്യ  ക്ഷൊ രൈർതനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ 

ഓഡ ൊരുതരുും തയ്യൊെൊവുകയുും ഡൈണും. നിങ്ങളപ്െ ഡ ൽ ൈിലൊസവുും ഡഫൊൺ നമ്പറും അതത് 

ജില്ലൊ കെക്ടർ ൊർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അൈർ ബന്ധപ്െടുഡമ്പൊൾ ഈ  ഹൊ യുദ്ധതിൽ 

നിങ്ങളും കൂെി ആഡൈൊെും പങ്കുഡചരുക. 

ഇപ്തൊരു  ഹൊ ൊ ിയൊണ്.   ണും ൈൊ ി ൈിതയ്ക്കുും. പഡക്ഷ, രതിഡ ൊധും എളെ ൊണ്. 

സൊമൂഹിക അകലും പൊലിക്കൽ (ഡസൊഷ്യൽ  ിസ്റ്റൻസിങ്ങ്), ഇെയ്ക്കിപ്െ വക ശുദ്ധിയൊക്കൽ 

(ഡസൊപ്പും പ്ൈള്ളവുും ഉപഡയൊഗ്ിച്ച്, അപ്ല്ലങ്കിൽ സൊനിവൈസർ പ്കൊണ്ട്), മുഖത് 

പ്തൊെൊതി ിക്കൽ,  ൊർഗ് നിർഡേശങ്ങൾക്ക് ൈിരുദ്ധ ൊയി കൂട്ടുംകൂടുന്നതു മൂലമുണ്ടൊവുന്ന  സ്പർശന 

സൊധയതകൾ ഒഴിൈൊക്കൽ എന്നിങ്ങപ്ന ആഡ ൊഗ്യ ൈകുപ്പും ഡലൊകൊഡ ൊഗ്യ സുംഘെനയുും 



 

P
ag

e2
 

നിർഡേശിച്ച  ൊർഗ്ങ്ങൾ എല്ലൊും തപ്ന്ന പിന്തുെരുക. സുംസ്ഥൊന ഡലൊക്ക്  ൗൺ പൂർണ ൊയുും 

പൊലിക്കണും. അനൊൈശയ ൊയി ആരുും പുെതിെങ്ങരുത്. ൈിഡദ്ശത്തു നിന്നുും ൈന്നൈർ 

നിർഡേശങ്ങൾക്ക് ൈിരുദ്ധ ൊയി പുെതിെങ്ങുന്നത് അെിഞ്ഞൊൽ അധികൊ ികപ്െ അെിയിക്കുക. 

ഡകൊൈി ് 19 രതിഡ ൊധവു ൊയി ബന്ധപ്െട്ട ഏൈവുും പുതിയ ൈിൈ ങ്ങൾ യൂനിഡൈഴ്സിൈി 

പ്ൈബ് വസൈിൽ ഉണ്ടൊവുും. അതു ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡക െ സർക്കൊ ിപ്െയുും ഡകന്ദ്ര 

സർക്കൊ ിപ്െയുും നിർഡേശങ്ങൾ പൂർണ ൊയുും പൊലിക്കുക. 

ൈീട്ടിലി ിക്കുന്ന സ യും പഠനതിനൊയിക്കൂെി ഉപഡയൊഗ്ിക്കുക. ൈിദ്യൊർഥികൾക്ക് 

ഓൺവലൻ ആയി പഠന സൗക യങ്ങൾ ഒരുക്കൊൻ എല്ലൊ അഫിലിഡയൈ ് 

ഡകൊഡെജുകഡെൊടുും സർൈകലൊശൊല ആൈശയപ്െട്ടിട്ടുണ്ട്. അൈ പ  ൊൈധി 

രഡയൊജനപ്െടുത്തുക.  

ആഡ ൊഗ്യ ശൊസ്ത്ര ൈിദ്യൊർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങഡെൊെ് പലരുും ഡകൊൈി ് 19 

പ്നക്കുെിച്ചുള്ള സുംശയങ്ങൾ ഡചൊദ്ിക്കൊനിെയുണ്ട്. അൈപ്യ്ക്കല്ലൊും തപ്ന്ന കൃതയവുും 

ശൊസ്ത്രീയവു ൊയ ഉത ങ്ങൾ നൽകൊൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണും. ഇപ്തൊരു 

പഠനൊൈസ  ൊയിക്കണ്ട്, അതിനു ഡൈണ്ട തയ്യൊപ്െടുപ്പകൾ നെത്തുക. ൈൊട്ട്സൊെ്, ഡഫസ് ബുക്, 

ഇൻസ്റ്റഗ്ൊും തുെങ്ങിയ ഡസൊഷ്യൽ  ീ ിയകെിൽ ൈരുന്ന പ്തൈൊയ സഡേശങ്ങപ്െ നമ്മൾ 

തിരുഡതണ്ടതുണ്ട്. അഡതൊപ്െൊെും നിങ്ങളപ്െ ബന്ധുക്കളപ്െയുും സുഹൃത്തുക്കളപ്െയു െക്കും 

പ  ൊൈധി എല്ലൊ ആളകളപ്െ ഇെയിലുും ഡകൊൈി ് 19 പ്ന എങ്ങപ്ന രതിഡ ൊധിക്കണും എന്ന 

ൈിജ്ഞൊനും എതിക്കുക. 

ഈ ദു ന്ത്വുും അതിജീൈിക്കുും, ഈ നൊടുും നമ്മളും...! 
അതിനൊയി നമുക്ക് ഒപ്തൊരു ിച്ച് രൈർതിക്കൊും. 

 
ഡേഹഡതൊപ്െ 

 
 
 

പ്രൊഫ. (ഡ ൊ.) ഡ ൊഹനൻ കുന്നുമ്മൽ 
വൈസ് ചൊൻസിലർ. 

 

 


