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കുറഞ്ഞ ടചലവില് ടമതകള് ലഭ്യമഥാകഥാന് 
കഴിയം. ഇത് കൂടഥാടത ടടയ് ലറിങ് 
യൂണിറ്റുകളില് നിന്ന് പഥാഴഥായിസപ്ഥാകുന്ന 
തുണി രെിയഥാത്മകമഥായി ഉപസയഥാഗികഥാനും 
യൂണിറ്റുകള്ക് പുതിടയഥാരു വരുമഥാനം 
ലഭിക്കുടമന്ന സമന്മയം ഈ ആശയതിനുണ്.്

ലക്്മി സമസനഥാന് (https://www.
facebook.com/lakshmi.menon.9699) 
എന്ന േംരംഭകയഥാണ് ശയ് എന്ന 
ആശയം കുടംബശ്ലീയ്ക് മുന്നില് 
അവതരിപ്ിച്ത്. ഈ ആശയതിന് സവണ് 
പിന്തുണ നല്കഥാടമന്നും ടടയ് ലറിങ് 
യൂണിറ്റുകളില് നിന്ന് പഥാഴഥാകുന്ന ഗൗണ് 
ടമറ്ലീരിയല് ഉള്ടപ്ടട സശേരികഥാന് 
േഹഥായികഥാടമന്നും അറിയിച്് ടകഥാച്ി 
ആസ്ഥാനമഥാകി പ്രവര്തിക്കുന്ന വിേ്ഡം 
ടഡവലപ്് ടമറെ് ഫൗസണ്ഷന് എന്ന 
എന്ജിഒ മുസന്നഥാട്ട് വന്നു. കിടറ്ക് േ്, 

എറണഥാകുളം ജി്ഥാ ഭരണകൂടം 
മുന്ജകടയടത് കുടംബശ്ലീയിലൂടട 
നടപ്ിലഥാകഥാനുസദേശിക്കുന്ന ഒരു 
പുതിയ പ്രവര്തനമഥാണ് 'ശയ്' എന്ന 
കിടകയടട നിര്മ്മഥാണം. സകഥാവിഡ് -19 
സരഥാഗ ചികിത്സയടട ഭഥാഗമഥായി ഇസപ്ഥാള് 
സപഴ് േണല് ടപ്രഥാട്ടക്ന് കിറ്റുകള് 
(പിപിഇ) വ്യഥാപകമഥായി തയഥാറഥാകി വരുന്നു. 
ഇതിടറെ ഭഥാഗമഥായ ഗൗണുകള് തയ്കഥാനുള്ള 
ഓര്ഡറുകള് ടചറു തയ്ല് യൂണിറ്റുകള്ക് 
മുതല് വന്കിട യൂണിറ്റുകളില് വടര 
ഇസപ്ഥാള് ലഭിക്കുന്നു. ഈ ടടയ് ലറിങ് 
യൂണിറ്റുകളില് നിന്ന് ഗൗണുകള് തയ്ച് 
സശഷം പഥാഴഥാകുന്ന വഥാട്ടര്പ്രൂഫ് ആയ 
ടമറ്ലീരിയലും തുണിയം ഉപസയഥാഗിച്ഥാണ് ശയ് 
എന്ന കിടകയണ്ഥാക്കുന്നത്. ഇതരതില് 
കിടകയണ്ഥാകഥാന് േഥാധിക്കുടമങ്ില് 
സകഥാവിഡ് ഫസ്റ് ജലന് ട്ലീറ്് ടമറെ് 
ടേറെറുകള്ക് (േി.എഫ്.എല്.ടി.േി) 

'ശയ്യ'
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സകഥാവിഡ് ടകയര് ടേറെറുകളില് എത്തുന്ന 
ഓസരഥാരുതര്ക്കും ഓസരഥാ കിടക വലീതം 
ലഭ്യമഥാസകണ്തുണ്്. അതിനഥാല് തടന്ന 
തലീടര ടചലവകുറഞ്ഞ ഈ കിടകകള് 
ടകയര് ടേറെറുകളുടട പ്രവര്തനടച്ലവ് 
കുറയ്കഥാന് േഹഥായിക്കും. തലീടര 
ടചലവകുറഞ്ഞ ഈ ഉത്പന്നതിടറെ 
വിപണിയിടല േ്വലീകഥാര്യതയം അേംേ് കൃത 
വേ്തുകളുടട ലഭ്യതയം അനുേരിച്് 
മറ്് ജി്കളിസലക്കും ശയ്യടട നിര്മ്മഥാണ 
പ്രവര്തനം വ്യഥാപിപ്ികഥാനഥാണ് 
ലക്്യമിടന്നത്. എറണഥാകുളം ജി്യിടല 
14 സലെഥാക്കുകളിലും ഓസരഥാ യൂണിറ്റുകടള 
വലീതം ഈ കിടക നിര്മ്മഥാണതിനഥായി 
കടണ്തിയിട്ടുണ്്. പിപിഇ കിറ്് ഗൗണുകള് 
തയ്ക്കുന്ന ടടയ് ലറിങ് യൂണിറ്റുകള്ക് 
േമലീപത്തുള്ള യൂണിറ്റുകടളയഥാണ് ഇങ്ങടന 
ടതരടഞ്ഞടതിരിക്കുന്നത്. സകഥാവിഡ് 
കഥാലത് കുടംബശ്ലീ യൂണിറ്റുകള്ക് 
പുതുതഥായി വരുമഥാനം കടണ്തഥാനുള്ള 
മടറ്ഥാരു അവേരമഥാണ് ശയ് എന്ന ഈ 
ആശയതിലൂടട ലഭിച്ിരിക്കുന്നത്.

സപഥാപ്ലീേ് തുടങ്ങിയ വന്കിട യൂണിറ്റുകളില് 
നിന്നുള്ള പഥാഴ്ത്തുണി േൗജന്യമഥായി 
സശേരിച്്  ഇങ്ങടന കിടകകള് 
തയഥാറഥാക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളിസലക് 
എതികഥാടമന്നും കിടക തയഥാറഥാകഥാന് 
പരിശലീലനം നല്കഥാടമന്നും മഥാര്കറ്ിങ്ങിന് 
േഹഥായികഥാടമന്നും ഈ എന്ജിഒ ഉറപ്് 
നല്കി. ഇതനുേരിച് ്ജി് ഥാ ഭരണകൂടവമഥായി 
േഹകരിച്് കുടംബശ്ലീ 'ശയ്' എന്ന ഈ 
ആശയം പരലീക്ണഥാടിസ്ഥാനതില് 
േഥാക്ഥാത്കരിച്് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയഥാണ്.

എ റ ണ ഥാ കു ള ം  ജ ി ് യ ി ട ല 
ഏ ലൂ ര്  മു ന ി േ ി പ് ഥാ ല ി റ് ി യ ി ട ല 
ഹരിതകര്മ്മസേനഥാംഗങ്ങളഥാണ് 
ഈ  ക ി ട ക ക ള്  ഇ സ പ് ഥാ ള് 
പരലീക്ണഥാടിസ്ഥാനതില് നിര്മ്മിക്കുന്നത്. 
ശയ് സമഥാഡല് കിടകകള് എറണഥാകുളം 
ജി്ഥാ കളക്ര് എേ്. സുഹഥാേിന് 
നല്കുന്ന ചി്മഥാണ് ഈ സപഥാസ്റിടനഥാപ്ം 
നല്കിയിരിക്കുന്നത്.


