
Covid-19 Testing and Management in Kanyakumari district 

Some FAQs for the day (16-07-2020) 

(Reference: Tweets by Tmt. Sharanya Ari, I.A.S, Sub Collector, Padmanabhapuram) 

FAQ #1: Covid testing. Can I get it done privately?  

Yes vivek labs provide the opportunity if you dont wish to take a test at govt run facility. 

FAQ #2: If I test positive am I immediately taken to GH ? 

No. Now we have begun observation centres for the asymptomatic patients. This is at various 

locations like Konam engg college, Belfield etc… you will be shifted to GH either Asaripallam 

or Padmanabhapuram only if symptomatic 

FAQ #3: Will my family be shifted along with me if I am testing positive? 

No. Your family will be tested along with you as they are primary contacts. But if they are 

negative they will be advised to Home quarantine themselves. 

FAQ #4: If I am feeling unwell how can i be sure i am not affected by Covid ? 

You can approach any PHC close to your location to test yourself. If you have any sudden 

need to go to the hospital feel free to inform the officials in your area. They will help you with 

an ambulance. 

FAQ #5: If I test +ve will my whole village be contained ? 

No. Only if there are a cluster of cases observed in the given area we plan for containment. 

As of now all your contacts are traced, tested and shifted to observation centres or GH 

depending on their medical condition. 

Final FAQ for the day: Will I be allowed to take treatment other than govt facilities ? 

Yes, 

(As of now, 5 hospitals are Covid certified for treating people 1. CSI Medical Mission 

Hospital, Neyoor, 2. Jeyasekaran Medical Trust Hospital, 3. Mookambika Medical College, 4. 

Morris Mathias Hospital Nagercoil, 5. Vasantham Hospital Nagercoil) 

 

தமிழில்… 

கேள்வி 1: கேோவிட் பரிக ோதனைனை தைிைோரிடம் ச ை்ைலோமோ? 

ஆம். அரசு ஆரம்ப சுேோதோர நினலைத்தில் கேோவிட் பரிக ோதனை ச ை்ை விரும்போதவரே்ள், 

விகவே் கலப்ஸ் -ல் பரிக ோதனை ச ை்து சேோள்ளலோம்.  

கேள்வி 2: எை்னுனடை பரிக ோதனை முடிவு போசிட்டிவ் எை வந்தோல், உடைடிைோே 

மருத்துவமனைே்கு அனைத்து ச ல்லப்படுகவைோ? 



இல்னல. அறிகுறிேள் இல்லோமல் பரிக ோதனையில் கேோவிட் போசிட்டிவ் வருபவரே்னள 

தற்கபோது ேண்ேோணிப்பு முேோம்ேளில் தங்ேனவே்ேப்படுகிை்றைர.் கேோணம் 

இை்ஜிைிைரிங் ேல்லூரி, சபல்பீல்டு கமலும் பல இடங்ேளில் இதற்ேோை வ திேள் 

ச ை்ைப்படட்ுள்ளை. அறிகுறிேள் தீவிரமோகும் பட் த்தில், ஆ ோரிப்பள்ளம் அல்லது 

பத்மநோபபுரம் மருத்துவமனைே்கு மோற்றப்படுவோரே்ள்.  

கேள்வி 3: எை்னுனடை பரிக ோதனை முடிவு போசிட்டிவ் எை வந்தோல், எை்னுனடை 

குடும்பத்திைரும் அனைத்து ச ல்லப்படுவோரே்ளோ? 

இல்னல. ஒருவருே்கு போசிட்டிவ் வந்தோல் அவரே்ளுனடை கநரடி சதோடரப்ிலுள்ள குடும்ப 

உறுப்பிைரே்ள் க ோதனைே்கு உட்படுத்தப்படட்ு சநேடிவ் வந்தோல் அவரே்ள் 

இல்லத்துனலகை தைினமப்படுத்தப்படுவோரே்ள். 

கேள்வி 4: எைே்கு உடல் நலமில்லோமல் ஆகும்கபோது, நோை் கேோவிட்-19 போதிப்புே்கு 

ஆளோேவில்னல எை்பனத எப்படி உறுதிப்படுத்தி சேோள்வது? 

அப்படிப்படட் சூை்நினலயில், அருகிலுள்ள ஆரம்ப சுேோதோர நினலைத்தில் ச ை்று 

பரிக ோதனை ச ை்து சேோள்ளலோம். மருத்துவமனைே்கு ச ல்ல கவண்டிை அவ ர கதனவ 

ஏற்படும்பட் த்தில், உங்ேள் பகுதியிலுள்ள அதிேோரிேனள சதோடரப்ு சேோண்டு ஆம்புலை்ஸ் 

உதவினை சபறலோம். 

கேள்வி 5: எை்னுனடை பரிக ோதனை முடிவு போசிட்டிவ் எை வந்தோல், எைது ஊர ்முழுவதும் 

தனட ச ை்ைப்பட்ட பகுதிைோே மோற்றப்படுமோ? 

இல்னல. ஒகர இடத்தில அதிேமோை போசிட்டிவ் வரும்கபோது மடட்ுகம, குறிப்பிட்ட பகுதினை 

மடட்ும் தனட ச ை்ைப்பட்ட பகுதிைோே அறிவிே்ேப்படும். தற்கபோனதே்கு, ஒருவருே்கு 

போசிட்டிவ் வந்தோல் அவருனடை கநரடி சதோடரப்ிலுள்ள குடும்ப உறுப்பிைரே்ள், மற்றும் 

சதோடரப்ிலிருந்தவரே்ளும் க ோதனை ச ை்ைப்படட்ு, முடிவுேளுே்கேற்ப 

மருத்துவமனையிகலோ ேண்ேோணிப்பு முேோம்ேளிகலோ அனுப்பப்படுவர.் 

கேள்வி 6: எை்னுனடை பரிக ோதனை முடிவு போசிட்டிவ் எை வந்தோல், தைிைோர ்

மருத்துவமனையில் சிகி ன்  சபற அனுமதிே்ேப்படுமோ? 

ஆம். குமரி மோவட்டத்தில் இதுவனர 5 மருத்துவமனைேளுே்கு கேோவிட்-19 சிகி ன் ே்கு 

அனுமதி சேோடுே்ேப்படட்ுள்ளது. 1. சி.எஸ்.ஐ சமடிே்ேல் மிஷை் ஹோஸ்பிடல், சநை்யூர,் 2. 

செைக ேரை் சமடிே்ேல் டிரஸ்ட,் 3. மூேோம்பிேோ சமடிே்ேல் ேோகலெ், 4. கமோரிஸ் மத்திைோஸ் 

ஹோஸ்பிடல் நோேரக்ேோயில், 5. வ ந்தம் ஹோஸ்பிடல் நோேரக்ேோயில். இந்த தைிைோர ்

மருத்துவமனைேளிலும் சிகி ன்  சபறலோம். 
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