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  പശ്ചാത്തലം 
 

 

ല ൊവിഡ് 19 കെ പശ്ചൊത്തലത്തില് 2020-21 വര്ദ്ഷം മുതല് ഇതുവക യം 
അങ്കണവൊടി ളില് പ്രീ സ്കൂള് പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നടത്തുവൊന് സൊധിച്ചിട്ടില്ല.  
ല ൊവിഡ് ലപ്രൊലട്ടൊലക്കൊള് പൊലിച്ചുക ൊണ്ട് എത്രയം അടുത്ത പ്രലയൊഗ്ി മൊയ 
സമയം  മുതല് അങ്കണവൊടി ള് തുറന്നു പ്രവര്ദ്ത്തിക്കൊന് തീരുമൊനിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
നിലവികല പശ്ചൊത്തലത്തില് അങ്കണവൊടി ള് തുറന്നുപ്രവര്ദ്ത്തിക്കുലപൊള് 
പൊലിലക്കണ്ട നിര്ദ്ലേശങ്ങളൊണ് ഈ മൊര്ദ്ഗല ഖയില് ഉള്കക്കൊളളിച്ചി ിക്കു 
ന്നത്.   
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 പപാതു നിര്ദ്ദേശങ്ങള് 

1. അങ്കണവൊടി ള് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പുതകന്ന എല്ലൊ അങ്കണവൊടി 
പ്രവര്ദ്ത്ത രും  ണ്ടു ലഡൊസ് വൊക്സിന് എടുത്തി ിക്കുന്നത് 
അഭി ൊമയമൊണ്. 

2.  ക്ഷ ര്ദ്ത്തൊക്കളുകട സമ്മതലത്തൊകട ALMSC യകട 
ലനതൃതവത്തിലൊ ണം കുട്ടി ള് അങ്കണവൊടി ളില് എത്തിലച്ചല ണ്ടത്. 

3. അങ്കണവൊടി ളുകട സൗ  യൊര്ദ്ഥം  ൊവികല 9.30 മുതല് 10 വക യളള 
സമയത്തിനിടയ്ക്ക്  അങ്കണവൊടി പ്രവര്ദ്ത്ത ര്ദ് പ്രീസ്കൂള് പ്രവര്ദ്ത്തനം 
ആ ംഭിക്കുന്നതിനുളള ക്രമീ  ണങ്ങള് നടത്തൊവുന്നതൊണ്.  

4. കുട്ടി ള് അങ്കണവൊടി ല ൊപൗണ്ടിന ത്ത്  ല ൊവിഡ് ലപ്രൊലട്ടൊലക്കൊള് 
പൊലിക്കുന്നതിന് അങ്കണവൊടി പ്രവര്ദ്ത്ത ര്ദ് ശ്രദ്ധിലക്കണ്ടതൊണ്. 

5. ആ്യകത്ത ഒരു മൊസം പ്രീസ്കൂള് പ്രവര്ദ്ത്തനം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 വക  
ക്രമീ  ിക്കുന്നതൊയി ിക്കും ഉചിതം. കപൊതു അവധി ഒഴിക യളള 
ശനിയൊഴ്ച ള് പ്രവ ര്ദ്ത്തി ്ിവസമൊയി ിക്കുന്നതൊണ് 

6. കുട്ടി കള അങ്കണവൊടിയില് എത്തിക്കൊനും തി ിക  ക ൊണ്ടു 
ലപൊ ൊനുമൊയി വരുന്ന  ക്ഷിതൊക്കള് അങ്കണവൊടിയില് 
പ്രലവശിക്കൊതി ിക്കുന്നതിനും കൂട്ടം കൂടൊതി ിക്കുന്നതിനും 
ശ്രദ്ധിലക്കണ്ടതൊണ് 

7. അങ്കണവൊടിയില് കുട്ടി കള സൊമൂഹി  അ ലം ( 1.5 മീറ്റര്ദ്)  പൊലിച്ച് 
ഇരുത്തണം. 

8. ഭൗതി  സൊഹച യ സൊധയതകയ അടിസ്ഥനമൊക്കി ല ൊവിഡ് 
മൊന്ണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസയതമൊയി ALMSCയകട തീരുമൊനപ്ര ൊ ം  ലവണം 
അങ്കണവൊടി ളില് എത്തിലച്ചല ണ്ട കുട്ടി ളുകട എണ്ണം 
നിശ്ചയിലക്കണ്ടത്. 

9. അങ്കണവൊടിയില് 15 ന് മു ളില് കുട്ടി ള് ഉകണ്ടങ്കില്  ൊച്ചു ളുകട 
ക്രമീ  ണം സം ന്ധിച്ച്  ക്ഷിതൊക്കളുകടയം ALMSC യകടയം 
അഭിപ്രൊയം കൂടി പ ിഗ്ണിച്ച് ALMSC മീറ്റിംഗ്് കൂടി പ്രല്ശി  
അടിസ്ഥൊനത്തില് തീരുമൊനിക്കൊവുന്നതൊണ്. പ്രീസ്കൂള്  ണ്ടൊയി 
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വിഭജിച്ച് ഒരു സമയം പ മൊവധി ക്ലൊസ്സിലുളള കുട്ടി ളുകട പകുതി 
കുട്ടി ള് ഹൊജ ൊ ൊവുന്നതൊണ്.( ഒരു  ൊച്ച് തിങ്കള് കചൊവ്വ, ബുധന് 
്ീവസങ്ങളിലും അടുത്ത  ൊച്ച് വയൊഴം, കവളളി, ശനി ്ിവസങ്ങളിലും). 
ഒരു  ൊച്ചില് ഉള്കപ്പട്ട കുട്ടി സ്ഥി മൊയി അലത  ൊച്ചില് തകന്ന 
തുടല ണ്ടതൊണ്. ഒരു പ്രല്ശത്തുനിന്നു വരുന്ന കുട്ടി കള  ഴിവതും ഒരു 
 ൊച്ചില് കപടുത്തുന്നതൊണ് ഉചിതം. കുട്ടി ളുകട എണ്ണം കുറഞ്ഞ 
അങ്കണവൊടി ളില് ഇത്ത ം  ൊച്ച് ക്രമീ  ണം നിര്ദ് ന്ധമല്ല.   

10.  ല ൊവിഡ ് വയൊപനം മൂലം പ്രൊല്ശി  നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്ദ്കപ്പടുത്തുന്ന 
പ്രല്ശങ്ങളില് ഡിഡിഎംഎ/ജില്ലൊ ഭ ണകൂടം/ആല ൊഗ്യവകുപ്പ് 
എന്നിവരുകട നിര്ദ്ലേശൊനുസ ണം ALMSC അങ്കണവൊടി 
പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള്  ക്രമീ  ിലക്കണ്ടതൊണ് 

11. ഭിന്നലശഷിയളള കുട്ടി ള് ആ്യഘട്ടത്തില് വല ണ്ടതില്ല. 
12. ഏകതങ്കിലും ത ത്തിലുളള അസുഖമുളള കുട്ടി ളും വീട്ടികല 

ല ൊഗ്ി ളുമൊയി സപര്ദ്ക്കമുളള കുട്ടി ളും അങ്കണവൊടിയില് 
ഹൊജ ൊല ണ്ടതില്ല. ല ൊഗ്ലക്ഷണം ഉളള കുട്ടി ള്(ചുമ, പനി, 
ജലല്ഷം, കതൊണ്ടലവ്ന, മറ്റു ല ൊവിഡ് അനു ന്ധ ലക്ഷണം) 
പ്രൊഥമി  സപര്ദ്ക്കം ഉളള/സംശയിക്കുന്ന കുട്ടി ള്/ജീവനക്കൊര്ദ്, 
സപര്ദ്ക്കവിലക്കില് ഇ ിക്കുന്ന കുട്ടി ള്/ജീവനക്കൊര്ദ്, ല ൊവിഡ് 
വയൊപനം മൂലം പ്രല്ശി  നിയന്ത്രണമുളള സ്ഥലങ്ങളില് നിന്നുളളവര്ദ് 
എന്നിവര്ദ് അങ്കണവൊടിയില് ഹൊജ ൊല ണ്ടതില്ല. ല ൊവിഡ്  ൊധിതര്ദ് 
വീട്ടിലുകണ്ടങ്കില്  ക്ഷിതൊക്കളും കുട്ടി ളും ല ൊവിഡ് ലപ്രൊലട്ടൊലക്കൊള് 
കൃതയമൊയം പൊലിലക്കണ്ടതൊണ്.  

13. പ്രീസ്കൂള് പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള്, ഭക്ഷണവിത ണം എന്നിവ  നടത്തുന്ന 
മുറി ള്/ഹൊള് എന്നിവയകട ജനലു ള് തുറന്ന് വൊയ സഞ്ചൊ ം 
ഉറപ്പുവരുത്തണം. ജനലു ള് ചൊര്ദ്ട്ടു ള്  ലണ്ടറു ള്  ര്ദ്ട്ടനു ള് 
എന്നിവ ക ൊണ്ട് മറയ്ക്കരുത്. ഇതിനുളള ക്രമീ  ണം ALMSC മുലഖന 
കചലേണ്ടതൊണ്. ജനലു ള് വഴി കുട്ടി ള് പുറത്തുലപൊകുന്ന 
സൊഹച യവും  ശ്രദ്ധിലക്കണ്ടതൊണ് 
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14. ഭക്ഷണ വിത ണത്തിന് അങ്കണവൊടിക്ക് പുറത്ത് വ ൊന്ത/മുറ്റം എന്നിവ 
തി കഞ്ഞടുക്കൊവുന്നതൊണ്. 

15. പ്രീ സ്കൂള് പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള്ക്ക് Outdoor സംവിധൊനം ല ൊവിഡ് 
ലപ്രൊലട്ടൊലക്കൊള് പൊലിച്ചുക ൊണ്ട് പ മൊവധി പ്രലയൊജനകപ്പടുത്തു .  

16. അങ്കണവൊടി ലപൊഷ ൊഹൊ ം, ഉച്ചഭക്ഷണം എന്നിവ നല്കുന്നത് 
അങ്കണവൊടി ളുകട സൊഹച യം കൂടി  ണക്കികലടുത്ത് 
നല്കുന്നതിനുളള നടപടി സവീ  ിക്കണം. ഭക്ഷണ വിത ണം 
ല ൊവിഡ് ലപ്രൊലട്ടൊലക്കൊള് പൊലിച്ച് കുട്ടി കള  ൊച്ചു ളൊയി തി ിച്ച് 
സൊമൂഹി  അ ലം പൊലിച്ചുക ൊണ്ട്  നടപ്പിലൊലക്കണ്ടതൊണ്.  

17. അങ്കണവൊടി സം ന്ധമൊയ എല്ലൊ ലയൊഗ്ങ്ങള് തുടങ്ങുലപൊഴം പ്രീസ്കൂള് 
പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള് തുടങ്ങുലപൊഴം ല ൊവിഡ് അനുലയൊജയ കപരുമൊറ്റം 
ഓര്ദ്മ്മകപ്പടുത്തു യം ല ൊവിഡ് ജൊഗ്രതൊ നിര്ദ്ലേശങ്ങള് പൊലിക്കുന്നു 
എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തു യം കചലേണ്ടതൊണ്. 

18.  അ മണിക്കൂര്ദ് ഇടവിട്ട് കുട്ടി ളുകട ക  ള് ലിക്കവിഡ് ലസൊപ്പ് /ഹൊെ് 
വൊഷ് എന്നിവ ഉപലയൊഗ്ിച്ച്  ഴ ൊന് അങ്കണവൊടി പ്രവര്ദ്ത്ത ര്ദ് 
ശ്രദ്ധിലക്കണ്ടതൊണ് 

19. കുട്ടി ള് അങ്കണവൊടിയില് വരുലപൊള് ഒന്നിലധി ം മൊസ്ക്കു ള് 
 രുതൊന്  ക്ഷിതൊക്കള്ക്ക് നിര്ദ്ലേശം നല്ല ണ്ടതൊണ്. ഉപലയൊഗ്ിച്ച 
ഡിലപൊസി ിള് മൊസ്കു ള് പ്രലതയ   വറില് നിലക്ഷപിലക്കണ്ടതും 
നശിപ്പിലക്കണ്ടതും, തുണി മൊസ്കു ള് പ്രലതയ ം  വറില് സൂക്ഷിച്ച് 
 ക്ഷ ര്ദ്ത്തൊക്കകള ഏല്പ്പിലക്കണ്ടതുമൊണ്. കുട്ടി ളുകട മൊസ്കു ള് 
ആവശയ ഘട്ടത്തില് മൊറ്റി നല്കുന്ന പക്ഷം  അങ്കണവൊടി പ്രവര്ദ്ത്ത ര്ദ് 
ക  ള് സൊനികറ്റസ്  കചലേണ്ടതൊണ്. സൊനികറ്റസര്ദ് 
അശ്രദ്ധമൊയി വയ്ക്കൊകത കുട്ടി ളുകട ക കേത്തൊത്ത സ്ഥലങ്ങളില് 
സൂക്ഷിക്കണം. 

20. ല ൊവിഡ് മൊന്ണ്ഡങ്ങള്  ളി ളൊയിലട്ടൊ പൊട്ടു ളൊയിലട്ടൊ കുട്ടി ള്ക്ക് 
മനസ്സിലൊകുന്ന  ീതിയില് പഠിപ്പിലക്കണ്ടതൊണ്. 
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21.   കുട്ടി കള അങ്കണവൊടിയികലത്തിക്കുന്ന വൊഹനങ്ങളുകട കൈവര്ദ്മൊര്ദ്, 
മറ്റ് തൊത്ക്കൊലി  ജീവനക്കൊര്ദ് എന്നിവര്ദ്  ണ്ട് ലഡൊസ് വൊക്സിന് 
എടുത്തി ിലക്കണ്ടതൊണ്. 

22. കസക്ടര്ദ് തലത്തില് ഒരു കഹല്പ്പ് കലന് ഏര്ദ്കപ്പടുലത്തണ്ടതൊണ്. 
23. വര്ദ്ക്കര്ദ്/കഹല്പ്പര്ദ് എന്നിവരുകട അഭൊവത്തില്  കുട്ടി ളുകടയം 

അങ്കണവൊടിയകടയം ലമല്ലനൊട്ടം, സു ക്ഷിതതവം എന്നിവ ALMSC 
യികല കമപകറ  ന്ധകപ്പട്ട ICDS സൂപ്പര്ദ്കവസറുകട 
നിര്ദ്ലേശൊനുസ ണം ഏല്പ്പിലക്കണ്ടതൊണ്. 

24. ALMSC വഴി ലവൊളെിയര്ദ്മൊരുകട സൊധയത  കണ്ടത്തൊവുന്നതൊണ്.  
 

 അങ്കണവാടി സജ്ജമാക്കല് 

1) ഭൗതിക പരിസരം 
1) അങ്കണവൊടി ള്   ഴിഞ്ഞ കുകറലയകറ മൊസങ്ങളൊയി സൊധൊ ണഗ്തിയില് 

പ്രവര്ദ്ത്തിക്കൊതി ിക്കു യൊണ്. ആയതിനൊല് എല്ലൊ അങ്കണവൊടി ളിലും 
അടിയന്തി മൊയി അറ്റകുറ്റപ്പണി ള് പൂര്ദ്ത്തീ  ിലക്കണ്ടതൊണ്.  അലതൊകടൊപ്പം  
ഭിത്തി ള്  ഴിയൊവുന്നതും കപയിെ് കചയ്ത്  മലനൊഹ മൊക്കി കുട്ടി കള 
സവീ  ിക്കൊന് സജ്ജമൊക്കുന്നത് ഉചിതമൊയി ിക്കും. 

2) അങ്കണവൊടി ളില് ്ീര്ദ്ഘ ൊല ഇടലവളയ്ക്കു ലശഷം  എത്തുന്ന കുട്ടി കള 
സവീ  ിക്കൊന് ക്ലൊസ്സം, പ ിസ വും ശുചിയൊക്കിയലശഷം മലനൊഹ മൊയി  
അലങ്ക ിക്കൊന്  ശ്രദ്ധിക്കണം.   കുട്ടി ളുകട  മൊനസ്സി   ഉല്ലൊസത്തിന്  ഇത് 
സഹൊയ  മൊകും. 

3) അങ്കണവൊടി ള് തുറക്കുന്നതിന് മുലന്നൊടിയൊയി  സമ്പൂര്ദ്ണ്ണ ശുചീ  ണം 
നടത്തണം. അങ്കണവൊടിയം  പ ിസ വും വൃത്തിയൊക്കു യം അണുനശീ  ണം 
നടത്തു യം ലവണം. ക ട്ടിടങ്ങലളൊകടൊപ്പം  പൊച പു , ഫര്ദ്ണിച്ചര്ദ്, 
ഉപ  ണങ്ങള് തുടങ്ങി കുട്ടി ളുകട  സൊന്നിധയം ഉണ്ടൊ ൊവുന്ന എല്ലൊ ഇടങ്ങളും 
അണുനശീ  ണത്തിന്  വിലധയമൊക്കണം. വൊട്ടര്ദ് ടൊങ്ക്, അടുക്കള, ശുചിമുറി,  
വൊഷ്ക യ്സിന്, ലേ ഏ ിയ എന്നിവ ഉള്കപ്പകട എല്ലൊ സ്ഥലങ്ങളും 
അണുവിമുക്തമൊലക്കണ്ടതൊണ്.  

4) അങ്കണവൊടി  പ ിസ ങ്ങളിലും ക്ലൊസു ളിലും ല ൊവിഡ് അനുലയൊജയ  
കപരുമൊറ്റ  ീതിയില് (Covid Appropriate Behaviour) വിവ ിക്കുന്ന  
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ല ൊര്ദ്ു ള്/ ലപൊസ്റ്ററു ള്, സൊമൂഹി  /ശൊ ീ ി   അ ലം  പൊലിക്കുന്നത്  
കുട്ടി കള  ഓര്ദ്മ്മിപ്പിച്ചു ക ൊണ്ട് ചിത്ര രൂപത്തിലുളള  ൊര്ദ്ൂണ് രൂപത്തിലുളള   
ലപൊസ്റ്ററു ള്, സ്റ്റിക്കറു ള്, സൂചനൊ ല ൊര്ദ്ു ള് എന്നിവ  
സ്ഥൊപിലക്കണ്ടതൊണ് 

5) ്ീര്ദ്ഘനൊളൊയി  അങ്കണവൊടി ള്  സൊധൊ ണ ഗ്തിയില് 
പ്രവര്ദ്ത്തിക്കൊതി ിക്കുന്നതിനൊല് ഇഴ ജന്തുക്കള്   യറൊന് സൊധയതയള്ള 
ഇടങ്ങള്  സൂക്ഷ്മമൊയി  പ ിലശൊധിച്ച്  അവയകട സൊന്നിദ്ധയമികല്ലന്ന്  ഉറപ്പു 
വരുലത്തണ്ടതും  ആവശയമുള്ള   തുടര്ദ് നടപടി ള്  സവീ  ിലക്കണ്ടതുമൊണ്.  

6) നിലവില് നിര്ദ്മ്മൊണ പ്രവര്ദ്ത്തനം നടന്നു ക ൊണ്ടി ിക്കുന്ന   
അങ്കണവൊടി ളില് കുട്ടി ള്ക്ക്  പ ിപൂര്ദ്ണ്ണ സു ക്ഷിതതവം ഉറപ്പൊക്കുന്ന 
 ീതിയില് പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലം  മറച്ചു ക ലട്ടണ്ടതൊണ്.   കുട്ടി ളുകട 
സഞ്ചൊ ം തടസ്സകപ്പടൊത്ത  ീതിയില് നിര്ദ്മ്മൊണ വസ്തുക്കള് 
സൂക്ഷിലക്കണ്ടതൊണ്.    കുട്ടി ളും  നിര്ദ്മ്മൊണ കതൊഴിലൊളി ളും തമ്മില്  
ഇടപഴ ൊനുളള  സൊഹച യം ഒഴിവൊലക്കണ്ടതൊണ്.   

7) കുടികവള്ള ടൊങ്ക്,  ിണറു ള്, മറ്റ് ജലലരൊതസ്സ ള്  എന്നിവ നിര്ദ് ന്ധമൊയം  
അണുവിമുക്തമൊലക്കണ്ടതൊണ്. പ്രൊഥമി  ആല ൊഗ്യ ല ന്ദ്രങ്ങളുമൊയി  ന്ധകപ്പട്ട്  
ഇതിനുള്ള ക്രമീ  ണങ്ങള്  നടലത്തണ്ടതൊണ്.    

8) കുടികവള്ളം ലഭയമൊകുന്ന സ്ഥലം, ക   ഴകുന്ന സ്ഥലം, വൊഷ്റം തുടങ്ങിയ 
ഇടങ്ങളില് ല ൊവിഡ് ലപ്രൊലട്ടൊലക്കൊള് അനുസ ിച്ച് നിശ്ചിത അ ലത്തില് 
അടയൊളകപ്പടുത്തലു ള് വരുലത്തണ്ടതൊണ്.  

 

2. കസക്ടര്ദ്തലലയൊഗ്ം. 
1. അങ്കണവൊടി തുറക്കുന്നതിനുള്ള  മുകന്നൊരുക്കങ്ങള് ചര്ദ്ച്ച കചയ്യുന്നതിനൊയി 

കസക്ടര്ദ്തല  ലയൊഗ്ം എല്ലൊ  ജീവനക്കൊക യം പകങ്കടുപ്പിച്ച്  
ലചല ണ്ടതൊണ്.    അങ്കണവൊടി ഒരു യൂണിറ്റൊയി  പ ിലശൊധിച്ച് എല്ലൊ 
അങ്കണവൊടി വര്ദ്ക്കുറും കഹല്പ്പറും ഈ ലയൊഗ്ത്തില്  പകങ്കടുക്കണം.   
അങ്കണവൊടി തുറക്കുന്നതിനുള്ള   പ്രവര്ദ്ത്തന പദ്ധതി പ്രസ്തുത ലയൊഗ്ത്തില് 
തേൊറൊലക്കണ്ടതൊണ്.   

2. ഓല ൊ വര്ദ്ക്കറും അവ വരുകട  അങ്കണവൊടി ളികല  കുട്ടി കള  
സം ന്ധിച്ച വിവ ങ്ങള് ലശഖ ിലക്കണ്ടതൊണ്. കുട്ടി ളുകട  തൊമസസ്ഥലം, 
അങ്കണവൊടിയിലലയ്ക്കുള്ള ദൂ ം, തൊമസിക്കുന്ന തലേശഭ ണ സ്ഥൊപനം, 
വൊര്ദ്ഡ്, വീട്ടികല  അംഗ്ങ്ങള്, അവരുകട പ്രൊയം, ആര്ദ്കക്കങ്കിലും 
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ല ൊഗ്ങ്ങള് ഉലണ്ടൊ എന്നത്, എല്ലൊവരും വൊക്സിന്  എടുത്തിട്ടുലണ്ടൊ, 
ലഡൊസു ളുകട എണ്ണം, എത്ര ്ിവസം മുപൊണ് വൊക്സിന് എടുത്തത്   
അങ്കണവൊടിയിലലയ്ക്കും തി ിച്ചുമുള്ള കുട്ടി ളുകട യൊത്ര തുടങ്ങിയ വിവ ങ്ങള്  
ഉള്കപ്പടുലത്തണ്ടതൊണ്.    

 

3)  ക്ഷിതൊക്കളുകട ലയൊഗ്ം 

1. അങ്കണവൊടി തുറക്കുന്നതിന്  മുലന്നൊടിയൊയി പൊ െസ് /ALMSC 
ലയൊഗ്ങ്ങള്  ലചല ണ്ടതൊണ്.   അങ്കണവൊടി സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന സ്ഥലകത്ത 
തലേശ സവയംഭ ണ സ്ഥൊപനത്തികല ജനപ്രതിനിധിയകട പങ്കൊളിത്തം 
ലയൊഗ്ത്തില്  ഉറപ്പൊക്കണം. 

2.  ക്ഷിതൊക്കളുകട ലയൊഗ്ങ്ങള് ഫലപ്ര്മൊയി സംഘടിപ്പിലക്കണ്ടതൊണ്.   
ഓണ്കലനിലും  ലയൊഗ്ം ലച ൊവുന്നതൊണ്.   

3. കുട്ടി ള് അങ്കണവൊടി ളില്  പൊലിലക്കണ്ട  ല ൊവിഡ്  അനു ന്ധം  
കപരുമൊറ്റ  ീതി ള് മുന്കൂട്ടി തേൊറൊക്കി  ക്ഷിതൊക്കള്ക്ക് 
നല്ല ണ്ടതൊണ്. അതുവഴി വീട്ടില്നിന്നു തകന്ന  കുട്ടി ള്ക്ക്  ഇതു 
സം ന്ധിച്ച നിര്ദ്ലേശം  ക്ഷിതൊക്കള്ക്ക് നല് ൊന്  ഴിയം.    

4. കുട്ടി ളുകട ആല ൊഗ്യസ്ഥിതി  ക്ഷിതൊക്കള് നി ന്ത ം 
നി ീക്ഷിലക്കണ്ടതികെ പ്രൊധൊനയം  അവക  ല ൊധയകപ്പടുത്തണം.   

 

4) വിവിധതലങ്ങളിലല  ഏകകോപന ക ോഗങ്ങള് 

1. ജില്ലൊതലത്തില്  ജില്ലൊ  ളക്ടറുകടയം  ജില്ലൊ പഞ്ചൊയത്ത് 
പ്രസിഡെികെയം ലനതൃതവത്തില് ജനപ്രതിനിധി ള്, വിവിധ 
വകുപ്പു ളികല ഉല്യൊഗ്സ്ഥര്ദ് എന്നിവക   പകങ്കടുപ്പിച്ചു ക ൊണ്ട്  ലയൊഗ്ങ്ങള് 
നടത്തി  അങ്കണവൊടി ള് തുറന്ന പ്രവര്ദ്ത്തിക്കൊനൊവശയമൊയ  
മുകന്നൊരുക്കങ്ങള്  ആസൂത്രണം കചലേണ്ടതും വിലയിരുലത്തണ്ടതുമൊണ്.     

2. വകുപ്പികെ ജില്ലൊതല/ലപ്രൊജക്ടുതല/പഞ്ചൊയത്തുതലങ്ങളിലും  ആവശയമൊയ  
ലയൊഗ്ങ്ങള്  ലചര്ദ്ന്ന്  അങ്കണവൊടി തുറക്കുന്നതിനുളള മുകന്നൊരുക്ക  
പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള്  നടലത്തണ്ടതൊണ്.   

3. അങ്കണവൊടിയം പ ിസ വും വൃത്തിയൊക്കി കുട്ടി കള സവീ  ിക്കുന്നതിന് 
സജ്ജമൊക്കുന്നതിനൊയി  ജനപ്രതിനിധി ള്, തലേശസവയംഭ ണ  സ്ഥൊപന 
പ്രതിനിധി ള്, യവജന സംഘടന ള്, റസിഡന്സ് അലസൊസിലയഷന്, 
പ ിസ വൊസി ള്, എ.ജി ക്ലബ്ബു ള്, ALMSC, കുടും ശ്രീ പ്രതിനിധി ള്  
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മറ്റ് അഭു്യ ൊംക്ഷി ള്  തുടങ്ങിയവക  പകങ്കടുപ്പിച്ചുക ൊണ്ട്   വിപുലമൊയ  
ലയൊഗ്ം  പഞ്ചൊയത്ത്  തലത്തില്  ICDS സൂപ്പര്ദ്കവസര്ദ്മൊര്ദ് 
സംഘടിപ്പിലക്കണ്ടതൊണ്. ല ൊവിഡ് ലപ്രൊലട്ടൊലക്കൊള്  
പൊലിച്ച്ക ൊണ്ടൊയി ിക്കണം  ലയൊഗ്ങ്ങള് നടലത്തണ്ടത്.   ഈ 
ലയൊഗ്ത്തില് പഞ്ചൊയത്ത് തല  പ്രവര്ദ്ത്തന പദ്ധതി വിശ്ീ  ിക്കു യം 
എല്ലൊവരുകടയം പങ്കൊളിത്തലത്തൊകട അങ്കണവൊടി സ ജ്ജമൊക്കുന്നതിനുളള  
പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നടത്തു യം കചലേണ്ടതൊണ്.   

5) ശുചിതവം/അണുനശീകരണം 
1. കുട്ടി ള് ഇടപഴകുന്ന എല്ലൊയിടവും അണുവിമുക്തമൊലക്കണ്ടതൊണ്. 
2. ഓല ൊ ്ിവസവും ക്ലൊസ്സ് മുറി ള്, തറയം ഫര്ദ്ണിച്ചറു ളും ,മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളും 

ബ്ലീച്ചിംഗ്് പൗഡര്ദ് ലൊയനി (ഒരു ലിറ്റര്ദ് കവളളത്തില് 6 ടീ സ്പൂണ് ബ്ലീച്ചിംഗ്് 
പൗഡര്ദ്)  ഉപലയൊഗ്ിച്ച് സ്ലപ്ര കചയ്ത് അണുവിമുക്തമൊലക്കണ്ടതൊണ്. 
ശുചീ  ണത്തിന് ഉപലയൊഗ്ിക്കുന്ന ലൊയനിയം മറ്റ് സൊധനങ്ങളും 
കുട്ടി ളുകട ക കേത്തും ദൂ ത്തുനിന്ന് മൊറ്റി സൂക്ഷിലക്കണ്ടതൊണ്.   

3. ഉചിതമൊയ സ്ഥലങ്ങളില് ലി വിഡ് ലസൊപ്പും/ഹൊന്ഡ് വൊഷ്,   കവള്ളവും 
ലഭയമൊലക്കണ്ടതൊണ്. 

4. കുട്ടി ള്ക്കുളള കചറിയ മൊസ്ക്, സൊനികറ്റസര്ദ് തുടങ്ങിയവയകട  രുതല് 
ലശഖ ം അങ്കണവൊടി ളില്  ഉണ്ടൊയി ിലക്കണ്ടതൊണ്.  

5.  ഉപലയൊഗ്ിച്ച മൊസ്കു ള് അലക്ഷയമൊയി വലികച്ചറിയരുത്. അവ കൃതയമൊയി 
നശിപ്പിക്കുന്നതിന് അങ്കണവൊടി പ്രവര്ദ്ത്ത രും  ക്ഷിതൊക്കളും നടപടി 
സവീ  ിലക്കണ്ടതൊണ്. 

6. ശുചി മുറി ള് കൃതയമൊയ  ഇടലവള ളില് ബ്ലീച്ചിംഗ്് പൗഡര്ദ് ലൊയനി 
ഉപലയൊഗ്ിച്ച് അണുവിമുക്തമൊലക്കണ്ടതൊണ്.   

7.  കുട്ടി ള്  കുടികവള്ളം  വീടു ളില് നിന്നും ക ൊണ്ടു വല ണ്ടതൊണ്.   
അങ്കണവൊടിയികല  കപൊതുവൊയ കുടികവള്ള  സൗ  യം ഉപലയൊഗ്ിക്കുന്ന 
സൊഹച യങ്ങളില് കുട്ടി ള് വീടു ളില് നിന്നും ക ൊണ്ട് വരുന്ന  പ്പു ള് 
ക്രമീ  ിലക്കണ്ടതും പ്രലതയ മൊയി സൂക്ഷിലക്കണ്ടതുമൊണ്. 

8.  ളിപ്പൊട്ടങ്ങള് കൃതയമൊയ ഇടലവള ളില്  ശുചിയൊക്കണം. 
 

6) അങ്കണവോടികളുലട പ്രവര്ത്തന ക്രമീകരണം 
1. 2022 ജനുവ ി 03 മുതല്  എല്ലൊ അങ്കണവൊടി ളിലും  പ്രീസ്കൂള്  

പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ആ ംഭിലക്കണ്ടതൊണ്.  
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7) ക്ലോസ്സുകളിലലയം പരിസരങ്ങളിലലയം സുരക്ഷ 
മോനദണ്ഡങ്ങള്  

 
1. പ്രവര്ദ്ത്തി ്ിനങ്ങളില് എല്ലൊ വര്ദ്ക്കര്ദ്/കഹല്പ്പര്ദ്മൊരും  

അങ്കണവൊടി ളില് ഹൊജ ൊല ണ്ടതും ICDS സൂപ്പര്ദ്കവസര്ദ്മൊരുകട 
നിര്ദ്ലേശൊനുസ ണം സു ക്ഷൊക്രമീ  ണ ലജൊലി ളില് 
ഏര്ദ്കപ്പലടണ്ടതുമൊണ്. 

2. പഠലനൊപ  ണങ്ങള്,  ളിലക്കൊപ്പു ള്, ഭക്ഷണം, കുടികവള്ളം എന്നിവ 
യൊകതൊരു  ൊ ണവശൊലും പങ്കുവയ്ക്കൊന് പൊടുള്ളതല്ല.   

3. അങ്കണവൊടിക്കുള്ളില് എല്ലൊവരും മുഴവന് സമയവും മൊസ്ക് ധ ിലക്കണ്ടതൊണ്. 
4. ഒന്നിലധി ം ലപര്ദ് ഉപലയൊഗ്ിക്കൊന് സൊധയതയള്ള ഉപ  ണങ്ങള്, 

 ളിലക്കൊപ്പു ള് എന്നിവ ഓല ൊ കുട്ടിയകട ഉപലയൊഗ്ത്തിനുലശഷവും ലി വിഡ് 
ലസൊപ്പ്/സൊനികറ്റസര്ദ് എന്നിവ ഉപലയൊഗ്ിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് 
അണുവിമുക്തമൊലക്കണ്ടതൊണ്. 

5. ക്ലൊസ് റമു ള്, ഹൊളു ള് എന്നിവ പൂര്ദ്ണ്ണമൊയി തുറന്നിലടണ്ടതും വൊയ സഞ്ചൊ ം 
ഉറപ്പൊലക്കണ്ടതുമൊണ്. 
 

      8)      കുട്ടികളുലട ഗതോഗത സൗകരയങ്ങള് 

1. കപൊതു ഗ്തൊതഗ്ത സംവിധൊനം ഉപലയൊഗ്കപ്പടുത്തുന്ന കുട്ടി ള് ഇ ട്ട മൊസ്ക്കു ള് 

ധ ിലക്കണ്ടതും യൊത്രയില് സൊനികറ്റസര്ദ്  രുലതണ്ടതും, ക  ള് ഇടയ്ക്കികട 

അണുവിമുക്തമൊലക്കണ്ടതുമൊണ്. 

2. വൊഹനങ്ങളുമൊയി  ന്ധകപ്പട്ട് ഗ്തൊഗ്ത വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയി ിക്കുന്ന 

മൊര്ദ്ഗനിര്ദ്ലേശങ്ങള് പൊലിലക്കണ്ടതൊണ് 

 9)    ഓഫ് ലലന്/ഓണ്ലലന്  അങ്കണവോടി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

1. അങ്കണവൊടിയില് ലന ിട്ട് എത്തിലച്ച ൊന് സൊധിക്കൊത്ത കുട്ടി ള്ക്ക് 

നിലവിലുള്ള പ്രീസ്കൂള് പഠന പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ( ിളികക്കൊഞ്ചല് പ ിപൊടി) 

തുട ൊവുന്നതൊണ്.   

2. അങ്കണവൊടിയില് അതൊത് ്ിവസങ്ങളില് വ ൊത്തവര്ദ്ക്കു ലവണ്ടിയള്ള പിന്തുണ 

പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള് വിവിധ  ീതി ളില് അങ്കണവൊടി വര്ദ്ക്കര്ദ്മൊര്ദ് തുടല ണ്ടതൊണ്.   
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 അങ്കണവാടിയിപല ആദരാഗ്യ പരിദശാധനകള് 
1. അങ്കണവൊടി ള് തുറന്നയടന്, കുട്ടി ള്ക്കും ജീവനക്കൊര്ദ്ക്കുമുള്ള അടിസ്ഥൊന 

ആല ൊഗ്യ പ ിലശൊധന ള് ആല ൊഗ്യവകുപ്പുമൊയി ലചര്ദ്ന്നു നടലത്തണ്ടതൊണ്. 

2. ല ൊഗ്ലക്ഷണ പ ിലശൊധനൊ  ജിസ്റ്റര്ദ് അങ്കണവൊടി ളില് സൂക്ഷിക്കണം. 

3. ല ൊഗ്ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ജീവനക്കൊരുലടയം കുട്ടി ളുകടയം ലപരു ള്  ജിസ്റ്ററില് 

ല ഖകപ്പടുത്തു യം പതിവൊയി നി ീക്ഷിക്കു യം ലവണം. 

4. ല ൊഗ്ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഏകതങ്കിലും കുട്ടി ള് ല ൊവിഡ് ലപൊസിറ്റീവ് ആകണങ്കില് 

ആ കുട്ടി ളുള്കപ്പടുന്ന കൂട്ടത്തികല  മറ്റു കുട്ടി ലളയം മൊറ്റി നിര്ദ്ത്തി ഇക്കൊ യം 

പ്രൊല്ശി  ആല ൊഗ്യവകുപ്പ് അധി ൊ ി കള അറിയിലക്കണ്ടതൊണ്. 

5. അങ്കണവൊടിയില് വച്ച് ല ൊഗ്ലക്ഷണങ്ങള് പ്ര ടിപ്പിക്കുന്നലതൊ സപര്ദ്ക്ക 

പട്ടി യില് ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ളലതൊ ആയ ജീവനക്കൊര്ദ്/കുട്ടി ള്, ല ൊവിഡ് 19 

പ ിലശൊധന നിര്ദ് ന്ധമൊയം നടലത്തണ്ടതൊണ്. 

6. ഓല ൊ അങ്കണവൊടിയം പ്രല്ശത്തുള്ള ആല ൊഗ്യല ന്ദ്രം/ആശുപത്രിയമൊയി 

സഹ  ണം ഉറപ്പൊക്കി ആവശയൊനുസ ണം ലഡൊക്ടറുകട ലസവനം 

ഉറപ്പൊലക്കണ്ടതൊണ്.   

7. ആല ൊഗ്യസ്ഥൊപനങ്ങളികല  ന്ധകപ്പട്ടവരുകട (ആശൊവര്ദ്ക്കര്ദ്, JHI, JPHN, 

കമഡിക്കല് ഓഫീസര്ദ്) ലഫൊണ് നപറു ള് അങ്കണവൊടിയില് പ്ര്ര്ദ്ശിപ്പിക്കണം.   

8. ആല ൊഗ്യസം ന്ധമൊയ സംശയങ്ങള്ക്ക് ആല ൊഗ്യവകുപ്പികെ '്ിശ' കഹല്പ്പ് 

കലനിലൂകട മറുപടി ലഭയമൊക്കുന്നതൊണ് ('്ിശ' കഹല്പ്പ് കലന് നപര്ദ് 104, 1056, 

0471-2552056) 

ALMSC (അങ്കണവോടി  ലലവല്  കമോണിറ്ററിംഗ് & സകപോര്ത്ട്ടിംഗ് കമ്മറ്റി ) 

• ALMSC യകട   മീറ്റിംഗ്് (ഓഫ് കലന് /ഓണ്കലന്) ആഴ്ചയില് 

ഒ ിക്കല് ലചല ണ്ടതൊണ്.   

 



 

ക ൊവിഡ് പശ്ചൊത്തലത്തില് കുരുന്നു ള് അങ്കണവൊടിയിലലക്ക് 12 

 

12 വനിത ശിശുവി സന വകുപ്പ് 

1) കകോവിഡ് പശ്ചോതലതില് ALMSC യലട  അധിക ചുമതലകള്  
1. ല ൊവിഡ് തടയന്നതികെ  ഭൊഗ്മൊയി പുറത്തിറക്കിയ  മൊര്ദ്ഗ നിര്ദ്ലേശങ്ങള്,  

ലപ്രൊലട്ടൊലക്കൊള് എന്നിവ  പൊലിക്കുന്നതിനൊയി  അങ്കണവൊടി തലത്തില് 
ഒരു  േൊന്  തേൊറൊക്കു .  കുട്ടി ളുകടയം  അങ്കണവൊടിയകടയം  
സൊഹച യങ്ങളനുസ ിച്ച്  ക്ലൊസ്സികല കുട്ടി ളുകട എണ്ണം, സ്ഥല ലഭയത, 
കഡനിംഗ്് സ്ഥലം, ഗ്തൊഗ്ത സൗ  യങ്ങള്,  സു ക്ഷൊ സൗ  യങ്ങള്  
എന്നിവ വിലയിരുത്തണം. 

2. മൊസ്ക് ധ ിക്കു , ശൊ ീ ി  അ ലം പൊലിക്കു , ക  ള് ശുചിയൊക്കി 
സൂക്ഷിക്കു  തുടങ്ങിയ  ൊ യങ്ങള് പൊലിക്കുന്നുകണ്ടന്ന്  ഉറപ്പു വരുത്തു യം  
ല ൊവിഡ്  മൊന്ണ്ഡങ്ങളും  മൊര്ദ്ഗ നിര്ദ്ലേശങ്ങളും നടപ്പിലൊക്കു യം  
കചേണം. 

3. കുട്ടി ള്ക്കും ജീവനക്കൊര്ദ്ക്കും പനി, ചുമ തുടങ്ങിയ ല ൊഗ് ലക്ഷണങ്ങള്  
എകന്തങ്കിലും ഉലണ്ടൊകയന്ന് നി ീക്ഷിക്കണം.   

4. പ്രൊല്ശി  തലത്തില്  ആല ൊഗ്യ പ്രവര്ദ്ത്ത രുമൊയി  നി ന്ത   ന്ധം  
പുലര്ദ്ത്തു യം  ്ിവലസനയള്ള  റിലപ്പൊര്ദ്ട്ട് നല്കു യം  കചേണം. 

5. ല ൊഗ്ലക്ഷണങ്ങള്  ഉണ്ടൊകുന്ന  കുട്ടി ളുകട /ജീവനക്കൊരുകട വിവ ങ്ങള് 
(ലപ ്  ക്ഷ ര്ദ്ത്തൊവികെ  ലപ ്, ആണ്/കപണ്, അൈസ്, ലഫൊണ് നപര്ദ്) 
തുടങ്ങിയ വിവ ങ്ങള്  കമഡിക്കല് ഓഫീസര്ദ്ക്ക്  റിലപ്പൊര്ദ്ട്ട്  കചേണം. 

6. അങ്കണവൊടിയില് ആവശയത്തിനുള്ള കവള്ളം, ലി വിഡ് ലസൊപ്പ്, 
സൊനികറ്റസര്ദ് എന്നിവയകട ക്രമീ  ണം ഉറപ്പുവരുലത്തണ്ടതൊണ്.   

2) അടി ന്തിര സോഹചരയങ്ങലള കനരിടോനുള്ള  തയ്യോലറടുപ് 

1. കുട്ടി ള്ലക്കൊ ജീവനക്കൊര്ദ്ലക്കൊ ല ൊഗ്ലക്ഷണങ്ങള്  ണ്ടൊല് സമീപത്തുള്ള 
ആല ൊഗ്യ ല ന്ദ്രത്തില്  ന്ധകപ്പടു . 

2.  ആര്ദ്കക്കങ്കിലും ല ൊഗ്ം സ്ഥി ീ  ിക്കുന്ന സൊഹച യം ഉണ്ടൊയൊല് സപര്ദ്ക്ക 
പട്ടി  കൃതയമൊയി  തേൊറൊക്കൊനുള്ള  ക്രമീ  ണം  കചയ്യു .  

3. അടിയന്തി  സൊഹച യത്തില് കവ്യസഹൊയത്തിന്  ന്ധകപ്പലടണ്ട 
കടലിലഫൊണ് നപരു ള് അങ്കണവൊടിയില് പ്ര്ര്ദ്ശിപ്പിക്കു . 
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3) മറ്റുള്ളവര്ത്ുള്ള നി ന്ത്രണം 

 കുട്ടി ളും ഐ.സി.ഡി.എസ് ജീവനക്കൊരും അല്ലൊത്തവര്ദ് സ്ഥൊപനം 

സന്ദര്ദ്ശിക്കുന്നത്  നിരുത്സൊഹകപ്പടുത്തണം.  വൊക്സിലനഷന് എടുത്തവരും  

ഗുരുത മൊയ ല ൊഗ്ങ്ങള് ഇല്ലൊത്തവരുമൊയ ALMSC ഭൊ വൊഹി ള്ക്ക് 

മൊത്രലമ നിയന്ത്രണ വിലധയമൊയി പ്രലവശനം അനുവ്ിക്കൊവൂ. 

 തദേശ സവയം ഭരണതലം 
 1. അങ്കണവൊടി തുറക്കുന്നതിനുള്ള തേൊകറടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനൊയി തലേശ 

 സവയംഭ ണ സ്ഥൊപനങ്ങള് കസക്ടര്ദ് തലത്തില് അങ്കണവൊടി           
 പ്രവര്ദ്ത്ത രുകട ഒരു ലയൊഗ്ം വിളിക്കുന്നത് അഭി ൊമയമൊണ്. 

 2. അങ്കണവൊടി തലങ്ങളില് ആവശയമൊയ ആല ൊഗ്യ സു ക്ഷൊ 
 മൊന്ണ്ഡങ്ങള് ഉറപ്പൊക്കുന്നതിനുള്ള സഹൊയസഹ  ണങ്ങള് 
 നല്കുന്നതില് തലേശസവയംഭ ണ സ്ഥൊപനങ്ങള്ക്കു പങ്ക് 
 വഹിക്കൊവുന്നതൊണ്. 

3. ശ ിയൊയ മൊലിനയ സംസ്ക ണത്തിന് അങ്കണവൊടി ള്ക്ക് പിന്തുണ 
 നല്ല ണ്ടതൊണ്. 

 ദ ാധവല്ക്കരണം 
1. ആല ൊഗ്യ സു ക്ഷൊ  ൊ യങ്ങള് സം ന്ധിച്ച് അങ്കണവൊടി തുറക്കുന്നതിനു 

മുന്പ് തകന്ന അങ്കണവൊടി പ്രവര്ദ്ത്ത ര്ദ്,  ക്ഷിതൊക്കള് എന്നിവര്ദ്ക്ക് 
ആല ൊഗ്യവകുപ്പികെ ലനതൃതവത്തില് ആവശയമൊയ ല ൊധവല്ക്ക ണ 
പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള് നടലത്തണ്ടതൊണ്. 

 

 പ്രീ-സകൂള് കുട്ടികളുപട രക്ഷിതാക്കള്ക്കുള്ള 
നിര്ദ്ദേശങ്ങള് 

1. മൊസ്ക്, സൊനികറ്റസര്ദ് എന്നിവയകട ഉപലയൊഗ്ം, ലി വിഡ് ലസൊപ്പും 
കവള്ളവും ഉപലയൊഗ്ിച്ച് ക   ഴ ല്, ശൊ ീ ി  അ ലം പൊലിക്കല് 
എന്നിവ നി ന്ത  ശ്രദ്ധയില് ഉണ്ടൊവണം. 
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2. വീട്ടില് നിന്ന് അങ്കണവൊടിയിലലക്കും തി ിച്ചും അസുഖം  ൊധിക്കുവൊനുള്ള 
നി വധി സൊഹച യങ്ങള് ഉണ്ടൊവൊം,  ആയതിനൊല് അങ്കണവൊടി 
പ്രവര്ദ്ത്ത രുലടയം ആല ൊഗ്യപ്രവര്ദ്ത്ത രുലടയം നിര്ദ്ലേശങ്ങള് 
 ര്ദ്ശനമൊയി പൊലിക്കൊന് പ്രലതയ ം ശ്രദ്ധിക്കണം. 

3. ഭക്ഷണം, കുടികവള്ളം  എന്നിവയം ക്ലൊസ്സില് ഉപലയൊഗ്ിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും 
മറ്റുള്ളവരുമൊയി പങ്കുവയ്ക്കൊതി ിക്കുവൊന് കുട്ടി ള്ക്ക് നിര്ദ്ലേശം നല് ണം. 

4. അങ്കണവൊടിയില് കുട്ടി കള എത്തിലക്കണ്ട ്ിവസം, സമയം എന്നിവ 
അങ്കണവൊടി പ്രവര്ദ്ത്ത ര്ദ്  ക്ഷിതൊക്കകള അറിയിക്കുന്നതൊണ്.  
അതനുസ ിച്ചു മൊത്രം ലവണം അങ്കണവൊടിയില് കുട്ടി കള അയലക്കണ്ടത്. 

5. വയക്തി ശുചിതവം, പ ിസ  ശുചിതവം, ലപൊഷ  സമൃദ്ധമൊയ ഭക്ഷണം 
എന്നീ ശീലങ്ങളില് വിട്ടുവീഴ്ച അരുത്. 

6. കുട്ടി ള്ക്ക് ല ൊഗ്ലക്ഷണങ്ങള് ഉകണ്ടങ്കില് ഭയകപ്പടൊകത ഉടന് തകന്ന 
ആല ൊഗ്യ പ്രവര്ദ്ത്ത ല ലയൊ ്ിശ കഹല്പ്പ് കലനിലലൊ അറിയിക്കണം. 
('്ിശ' കഹല്പ്പ് കലന് നപര്ദ് 104, 1056, 0471-2552056) 

7. കുട്ടി ള്ക്കുണ്ടൊകുന്ന ഏതു ത ം ആശങ്ക ളും ആകുലത ളും അങ്കണവൊടി 
പ്രവര്ദ്ത്ത രുമൊയി പങ്കുവയ്ക്കൊന് മടിക്കരുകതന്നും   അലട്ടുന്ന പ്രയൊസങ്ങള് 
എന്തു തകന്ന ആയൊലും അങ്കണവൊടി പ്രവര്ദ്ത്ത ല ൊട് തുറന്നു പറയ  
എന്നും  ക്ഷിതൊക്കള് കുട്ടി കള അറിയിലക്കണ്ടതൊണ്. 

8. ഏതു  ൊ യത്തിലും ഭീതിയകട ആവശയമില്ല.  എന്നൊല്  രുതല് ലവണം.
  

 ദമാണിട്ടറിംഗ്ക 
1. ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പര്ദ്കവസര്ദ്മൊര്ദ്, സിഡിപിഒ മൊര്ദ് എന്നിവര്ദ് 

കൃതയമൊയ ഇടലവള ളില് അങ്കണവൊടി ള് സന്ദര്ദ്ശിച്ച് പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 
വിലയിരുലത്തണ്ടതൊണ്. 

2. അങ്കണവൊടി ല ൊവിഡ് പ്രതില ൊധ പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള് ്ിവസവും  ALMSC 
വിലയിരുലത്തണ്ടതൊണ്. 

3. ആല ൊഗ്യം, തലേശസവയം ഭ ണം തുടങ്ങിയ സ്ഥൊപനങ്ങളുമൊയി  ന്ധകപ്പട്ട് 
ആവശയമൊയ ക്രമീ  ണങ്ങള് നടത്തു  എന്നത് പ്രസ്തുത  മ്മിറ്റിയകട 
ചുമതല ആയി ിക്കും. 

4. പ്രതിവൊ  റിലപ്പൊര്ദ്ട്ടു ള് ലമല് പറഞ്ഞ  മ്മിറ്റിക്ക് ലവണ്ടി  ണ്വീനര്ദ് 

തേൊറൊക്കി  ന്ധകപ്പട്ട സിഡിപിഒയ്ക്കും ആല ൊഗ്യവകുപ്പിനും നല്ല ണ്ടതും, 
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കപ്രൊജക്ട് തലത്തില് സമൊഹ ിക്കകപ്പടുന്ന പ്രതിവൊ  റിലപ്പൊര്ദ്ട്ട് ജില്ലൊ 

വനിത ശിശുവി സന ഓഫീസര്ദ്മൊര്ദ് മുഖൊന്തി ം വനിത ശിശുവി സന 

ഡയറക്ടര്ദ്ക്കും, ആല ൊഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്ദ്ക്കും സമര്ദ്പ്പിലക്കണ്ടതുമൊണ്. 

 അങ്കണവാടി പ്രവര്ദ്ത്തകര്ദ്ക്കുളള പപാതു 
നിര്ദ്ദേശങ്ങള് 

1.  ൊവികല 9.30ന് വര്ദ്ക്കറും, കഹല്പ്പറും അങ്കണവൊടിയില് 
എത്തിലച്ചല ണ്ടതും അങ്കണവൊടി പ്രവര്ദ്ത്തന സജ്ജമൊലക്കണ്ടതുമൊണ്. 

2. CAS ലഫൊണു ള് വന്നതിന് ലശഷം അങ്കണവൊടി വര്ദ്ക്കര്ദ്മൊര്ദ് 
 ജിസ്റ്ററു ളില് ല ഖകപ്പടുത്തലു ള് വരുത്തുന്നുണ്ടൊയിരുന്നില്ല എന്ന വിവ ം 
ലഭിച്ചിട്ടുളള സൊഹച യത്തില്, അങ്കണവൊടിയില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള 11 
 ജിസ്റ്ററു ളിലും യഥൊസമയം ല ഖകപ്പടുത്തലു ള് വരുത്തി 
സൂക്ഷിലക്കണ്ടതൊണ്.   

3. ലഗ്രൊത് ചൊര്ദ്ട്ടില് ല ഖകപ്പടുത്തലു ള് വരുലത്തണ്ടതൊണ്. 
4. ECCE ലപ്രൊഗ്രൊംസ് നടലത്തണ്ടതൊണ്. 
5. അങ്കണവൊടി ലളൊടനു ന്ധിച്ചുള്ള നൂട്രിഗ്ൊര്ദ്ഡന് ശ ിയൊംവിധം 

പ ിപൊലിലക്കണ്ടതൊണ്.  
6. ALMSC കൂലടണ്ടതൊണ്. 
7. അങ്കണവൊടി തുറന്ന് പ്രവര്ദ്ത്തിക്കു യം കുട്ടി കള പ്രലവശിപ്പിക്കു യം 

കചയ്യുന്ന സൊഹച യത്തില് അങ്കണവൊടി ളില് എത്തുന്ന കുട്ടി ള്ക്ക് 
ലമൊര്ദ്ണിംഗ്് സ്നൊക്സ്, ഉച്ചഭക്ഷണം.ജനറല് ഫീഡിംഗ്് എന്നിവ Hot cooked 
Meal ആയി നല് ൊവുന്നതും, അങ്കണവൊടി ളില് എത്തൊന്  ഴിയൊത്തതും, 
എന്നൊല് അങ്കണവൊടി ളില്  ജിസ്റ്റര്ദ് കചയതിട്ടുളളതുമൊയ കുട്ടി ള്ക്ക് 
Take Home Ration  സമ്പ്ര്ൊയം തുട ൊവുന്നതുമൊണ്. 

8. കുടു ങ്ങളിലലയ്ക്ക് അങ്കണവൊടി ള് എന്ന പദ്ധതി തുടല ണ്ടതൊണ്. 
9. NNM പദ്ധതിയമൊയി  ന്ധകപ്പട്ടുള്ള സര്ദ്ലവ ള്, ക്നം്ിന ഭവന 

സന്ദര്ദ്ശനങ്ങള് എന്നിവ ല ൊവിഡ് മൊന്ണ്ഡങ്ങള് പൊലിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ലശഷം 
നടലത്തണ്ടതൊണ്.   

10. ഇത് കൂടൊകത ല ൊവിഡ് വൊക്സിന് വിത ണവുമൊയി  ദ്ധകപ്പട്ട് 
അല ൊഗ്യവകുപ്പികെ നിര്ദ്ലേശങ്ങള് പൊലിലക്കണ്ടതൊണ്. 
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16 വനിത ശിശുവി സന വകുപ്പ് 

11. അങ്കണവൊടി ളില് കുട്ടി ള് എത്തുലപൊള്  ICDS ലസവനങ്ങളില് 
ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ള Immunization, Health Check up എന്നിവ കൃതയമൊയി (timely) 
നല്കുവൊനും   ക്ഷ ര്ദ്ത്തൊക്കള്ക്കൊവശയമൊയ ല ൊധവല്ക്ക ണം 
യഥൊസമയം ഉറപ്പ് വരുത്തുവൊനും ശ്രദ്ധിലക്കണ്ടതൊണ്. 

12. ല ൊവിഡ് തടയന്നതികെ  ഭൊഗ്മൊയി പുറത്തിറക്കിയ  മൊര്ദ്ഗ നിര്ദ്ലേശങ്ങള്  
ലപ്രൊലട്ടൊലക്കൊള് എന്നിവ സം ന്ധിച്ച് കുട്ടി ളില് അവല ൊധലമൊ, 
കവറസ്സ്  ൊധകയ ഗ്ൗ വമൊയി എടുക്കൊനുള്ള  ഴിലവൊ ഇല്ലൊത്തതിനൊല് 
മറ്റ് കുട്ടി ളുമൊയി സപര്ദ്ക്കം ഉണ്ടൊവു യം, ഏകതങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയ്ക്ക് 
കവറസ്സ്  ൊധ ഉണ്ടൊകുന്ന പക്ഷം അത് മറ്റ് കുട്ടി ളിലലയ്ക്ക്  ൊധിക്കൊനുള്ള 
സൊഹച യം സംജൊതമൊവു യം കചയ്യും.  ആയതിനൊല് കുട്ടി ള് തമ്മില് 
സു ക്ഷിതമൊയി മൊത്രം ഇടപഴ ൊന് അങ്കണവൊടി പ്രവര്ദ്ത്ത ര്ദ് പ്രലതയ ം  
ശ്രദ്ധിലക്കണ്ടതൊണ്. 

13. ALMSC, മല്ഴ്സ് മീറ്റിംഗ്് എന്നിവ ല ൊവിഡ് ലപ്രൊലട്ടൊലക്കൊള് പൊലിച്ച്ക ൊണ്ട് 
നടത്തൊവുന്നതൊണ്. 

14. അതത് ്ിവസങ്ങളില്  ിളികക്കൊഞ്ചല് പ ിപൊടി  ഴിഞ്ഞ് അങ്കണവൊടി 
വര്ദ്ക്കര്ദ്മൊര്ദ് അങ്കണവൊടിയികലത്തൊത്ത കുട്ടി ളുമൊയി ഓണ്കലനൊയി 
സംവ്ിലക്കണ്ടതൊണ്. 

15. പ്രവര്ദ്ത്തന സമയത്ത് അങ്കണവൊടി ജീവനക്കൊര്ദ് യൂണിലഫൊം 
ധ ിലക്കണ്ടതൊണ്. 

16. അങ്കണവൊടി ളില് എത്തുന്ന കുട്ടി ള് കുടികവളളം, ഭക്ഷണം 
 ഴിക്കുന്നതിനുളള പൊത്രം, ടൗവ്വല് എന്നിവ ക ൊണ്ടുവരുന്നതിന് നിര്ദ്ലേശം 
നല് ൊവുന്നതൊണ്. 

17. അങ്കണവൊടി ളില് ഭക്ഷണം പൊ ം കചയ്യുന്ന കഹല്പ്പര്ദ്/വര്ദ്ക്കര്ദ്മൊര്ദ് 
വയക്തി ശുചിതവം, പ ിസ  ശുചിതവം എന്നിവ ഉറപ്പൊലക്കണ്ടതൊണ്. 

18. അങ്കണവൊടി ളില് കുട്ടി ള്ക്ക് ല ൊവിഡ് മൊന്ണ്ഡങ്ങള് പൊലിച്ച് 
ഇ ിപ്പിടങ്ങള് നല്ല ണ്ടതും, ഭക്ഷണ വിത ണ ലവളയിലും ഈ 
മൊന്ണ്ഡങ്ങള് പൊലിലക്കണ്ടതുമൊണ്.  അങ്കണവൊടി കഹല്പ്പര്ദ്/വര്ദ്ക്കര്ദ്മൊര്ദ് 
ഭക്ഷണംപൊ ം കചയ്യുന്നതിന് മുമ്പും വിത ണം കചയ്യുന്നതിന് മുമ്പും 
ക  ള് ലി വിഡ് ലസൊപ്പ്/ഹൊന്ഡ് വൊഷ് ഉപലയൊഗ്ിച്ച് 
വൃത്തിയൊലക്കണ്ടതൊണ്. ഭക്ഷണവിത ണത്തിന് മുപ് ഓല ൊ കുട്ടിയലടയം 
ക  ള് പ്രലതയ മൊയി വൃത്തിയൊക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിലക്കണ്ടതൊണ്.  
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19. പ്രസ്തുത  ൊ യങ്ങള് പൊലിക്കകപ്പടുന്നുലണ്ടൊ എന്ന്   ന്ധകപ്പട്ട 
സൂപ്പര്ദ്കവസര്ദ്, സി.ഡി.പി.ഒ എന്നീ ഉല്യൊഗ്സ്ഥര്ദ് അങ്കണവൊടി 
സന്ദര്ദ്ശിച്ച് ഉറപ്പൊലക്കണ്ടതൊണ്. 

20. സി.ഡി.പി.ഒമൊരുലടയം, സൂപ്പര്ദ്കവസര്ദ്മൊരുലടയം പ്രതിമൊസ അങ്കണവൊടി 
സന്ദര്ദ്ശനം കൃതയമൊയി പൊലിക്കുന്നുലണ്ടൊ എന്ന് ലപ്രൊഗ്രൊം ഓഫീസര്ദ്മൊര്ദ് 
പ ിലശൊധിലക്കണ്ടതൊണ്. 
 

   വകുപ്പക ഉദ്യാഗ്സ്ഥര്ദ്ക്കുള്ള  നിര്ദ്ദേശങ്ങള് 
1. ഓല ൊ അങ്കണവൊടിയിലും ആവശയമൊയ സൊനികറ്റസര്ദ്, ലി വിഡ് ലസൊപ്പ് 

/ഹൊന്ഡ് വൊഷ്, മൊസ്കു ള് എന്നിവ ALMSC മുലഖന ലഭയമൊക്കുന്നതിന് 
 ന്ധകപ്പട്ട സൂപ്പര്ദ്കവസര്ദ് നടപടി സവീ  ിലക്കണ്ടതൊണ്.  

2. എല്ലൊ അങ്കണവൊടി പ്രവര്ദ്ത്ത രും  ണ്ട് ലഡൊസ് ല ൊവിഡ് വൊക്സിന് 
എടുത്തിട്ടുകണ്ടന്ന് ശിശുവി സന പദ്ധതി ഓഫീസര്ദ്മൊര്ദ് 
ഉറപ്പുവരുലത്തണ്ടതൊണ്. 

3. അങ്കണവൊടി സന്ദര്ദ്ശിക്കുന്ന ALMSC ഭൊ വൊഹി ള് തലേശസവയംഭ ണ 
സ്ഥൊപന കമപര്ദ്/ ൗണ്സിലര്ദ്, ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പര്ദ്കവസര്ദ്മൊര്ദ്, 
ശിശുവി സന പദ്ധതി ഓഫീസര്ദ്മൊര്ദ്, ലപ്രൊഗ്രൊം ഓഫീസര്ദ്മൊര്ദ് എന്നിവര്ദ് 
 ണ്ട് ലഡൊസ് ല ൊവിഡ് വൊക്സിന് എടുത്തിട്ടുകണ്ടന്ന് ജില്ലൊ വനിത 
ശിശുവി സന ഓഫീസര്ദ്മൊര്ദ് ഉറപ്പുവരുലത്തണ്ടതൊണ്. 

4. അങ്കണവൊടിയില് ലപൊഷ ൊഹൊ ങ്ങള് എത്തിക്കുന്ന  സമയത്ത് കൂടുതല് 
ജൊഗ്രത പൊലിലക്കണ്ടതൊണ്. പുറത്തു നിന്നും ക ൊണ്ടുവന്ന സൊധനങ്ങള് 
എല്ലൊം തകന്ന അണുവിമുക്തമൊലക്കണ്ടതൊണ്  (ഭക്ഷണസൊധനങ്ങള് 
ഉള്പ്പകട). 

5. ഭക്ഷണസൊധനങ്ങള് സൂക്ഷിച്ചി ിക്കുന്ന ലസ്റ്റൊര്ദ് റമു ളില് കുട്ടി കള 
പ്രലവശിപ്പിക്കരുത്.  പുറത്തു നിന്നും ക ൊണ്ടുവന്ന സൊധനങ്ങളില് കുട്ടി ള് 
പര്ദ്ശിക്കൊകത ശ്രദ്ധിലക്കണ്ടതൊണ്. 

6. ഭക്ഷണസൊധനങ്ങള് ഇറക്കുന്ന ്ിവസങ്ങളില് കുട്ടി കള അങ്കണവൊടിയില് 
ക ൊണ്ടുവ ൊതി ിക്കുവൊന്  ക്ഷിതൊക്കകള ഇത് സം ന്ധിച്ച് മുന്കൂട്ടി 
അറിയിലക്കണ്ടതൊണ്. കസക്ടര്ദ് തലത്തില് ഇതിനൊവശയമൊയ 
ക്രമീ  ണങ്ങള്  ന്ധകപ്പട്ട ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പര്ദ്കവസര്ദ് 
സവീ  ിലക്കണ്ടതൊണ്. 
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7. കുട്ടി ള് ഉപലയൊഗ്ിക്കുന്ന പൊത്രങ്ങള്, ഗ്ലൊസ്സ ള്,  ളിപ്പൊട്ടങ്ങള്, 
പുസ്ത ങ്ങള്, ടവല് എന്നിവ അണുവിമുക്തമൊക്കി സൂക്ഷിലക്കണ്ടതൊണ്. 

8. ആല ൊഗ്യവകുപ്പുമൊയം തലേശസവയം ഭ ണസ്ഥൊപനങ്ങളുമൊയം  ന്ധകപ്പട്ട് 
ആവശയമൊയ ക്രമീ  ണങ്ങള്  ന്ധകപ്പട്ട ശിശുവി സന പദ്ധതി 
ഓഫീസര്ദ്മൊര്ദ് സവീ  ിലക്കണ്ടതൊണ്. 

9. അങ്കണവൊടി ളില് കുട്ടി കള പ്രലവശിപ്പിച്ച് പ്രീസ്കൂള് പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങള് 
ല ൊവിഡ് മൊന്ണ്ഡങ്ങള് പൊലിച്ചുക ൊണ്ട് നടത്തുന്നതിന് ലപ്രൊജക്ട് 
തലത്തില്  ന്ധകപ്പട്ട ശിശുവി സന പദ്ധതി ഓഫീസര്ദ്മൊര്ദ്, ജില്ലൊ 
തലത്തില്  ന്ധകപ്പട്ട ലപ്രൊഗ്രൊം ഓഫീസര്ദ്മൊര്ദ്, ജില്ലൊ വനിത 
ശിശുവി സന ഓഫീസര്ദ്മൊര്ദ് എന്നിവര്ദ് ശ്രദ്ധിലക്കണ്ടതൊണ്. 
 
 
 
 
 

 

                                                      


