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REAZZJONI POŻITTIVA
GĦALL-PAKKETT TA’ MIŻURI FISKALI
L-Assoċjazzjoni ta’ Min Iħaddem ﬁssret il-pakkett ta’ miżuri ﬁskali li ppreżenta l-Gvern bħala wieħed t’għajnuna
pożittiva ﬁnanzjarja u riżultat ta’ konsultazzjoni kollettiva. Il-Kamra tal-Kummerċ qalet li hija sodisfatta bil-miżuri li
jgħinu lin-negozji li ġew l-iktar milquta mill-Covid-19 ﬁlwaqt li faħħret l-ispirtu ta’ djalogu li mexa bih il-Gvern.
Il-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji saħqet li l-miżuri se jagħtu ħajja lin-negozji ﬁl-bżonn biex ikunu jistgħu jieħdu
ħsieb l-impjiegi. Il-Kamra tal-Kummerċ Għawdxija u l-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu f’Għawdex qalet li l-inċentivi
ﬁnanzjarji jagħtu importanza liċ-ċirkostanzi speċjali li jiffaċċjaw in-negozji Għawdxin. L-Assoċjazzjoni Maltija
tal-Lukandi u r-Ristoranti faħħret id-dedikazzjoni tal-Prim Ministru biex jara li l-industrija tat-turiżmu tkun f’pożizzjoni
li tegħleb l-isﬁdi tal-Covid-19. Il-General Workers Union qalet li l-miżuri jiggarantixxu dħul minimu garantit lil dawk
il-ħaddiema li jaħdmu f’dawk is-setturi l-aktar milquta.

SEHEM IL-BANEK
Il-Bank of Valletta ħabbar miżuri t’appoġġ għall-klijenti tiegħu milquta mix-xenarju ekonomiku kkaġunat
mill-Covid-19. Il-BOV nieda moratorju ta’ mhux anqas minn 3 xhur kemm fuq il-kapital kif ukoll fuq l-imgħax li se
jiġi applikat għal self għad-dar kif ukoll fuq self personali. Żied il-limitu ta’ overdraft u credit cards mingħajr
charges żejda. Neħħa charges fuq skedar ġdid ta’ self għad-djar u dak personali. Neħħa wkoll charges fuq
estensjoni ta’ ġbid u użu ta’ faċilitajiet ta’ kreditu.
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KAŻIJIET ĠODDA
19 kienu l-każijiet ġodda ta’ Covid-19 ﬂ-aħħar 24 siegħa. 8 minnhom huma relatati ma’ safar, 4 huma persuni
li kellhom kuntatt ma’ nies li diġà kellhom il-virus u kienu identiﬁkati mill-awtoritajiet tas-saħħa, ﬁlwaqt li 7 ġew
infettati kaġun ta’ trażmissjoni lokali mingħajr ma wieħed jaf minn fejn ħadu l-virus. Fost il-każijiet ġodda hemm
anzjan ta’ 81 sena li s’issa ma jidhirx li għandu kumplikazzjonijiet. L-anzjan l-ieħor ta’ 61 sena għadu
ﬂ-ITU imma mhux f’qagħda kritika. Issa t-total ta’ persuni li rriżultaw pożittivi għall-virus f’pajjiżna huwa 129.

SWABS U TESTIJIET

Irrankaw aktar it-testijiet biex jiġu identiﬁkati dawk li għandhom il-virus u jiġu iżolati minnuﬁh bil-għan li
titrażżan l-imxija tal-virus. Mill-bieraħ, il-Laboratorju tal-Patoloġija ﬂ-Isptar Mater Dei beda jagħmel
is-swabs f’erba’ ħinijiet differenti matul il-ġurnata, minﬂok tlieta kif kien qed isir s’issa. Fil-fatt, ﬂ-aħħar
24 siegħa saru 488 swab. Malta tibqa’ fost l-aktar pajjiżi li qed jagħmluhom u s’issa saru total ta’ 3,819,
li minnhom 2,605 fuq nies sintomatiċi u 1,218 fuq dawk li daħlu l-isptar bi problemi ta’ nifs. Kemm minn
dawn it-testijiet se jibqgħu jirriżultaw pożittivi għall-Covid-19 jiddependi fuq kull wieħed u waħda minna.
Naħdmu ﬂimkien u ma nrewħux il-ﬁrxa tal-coronavirus.
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SPEZZJONIJIET FUQ DAWK
FI KWARANTINA
Il-Pulizija, ﬂimkien mal-Awtoritajiet tas-Saħħa u uffiċjali mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, għamlu
329 spezzjoni f’Malta u Għawdex. Waqt dawn l-ispezzjonijiet ġiet immultata persuna waħda wara li
nqabdet tikser il-liġi. Għal darb’oħra, l-appell jibqa’ dejjem li kulħadd għandu jkun responsabbli u
jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.

L-ISTABBILIMENTI QED JIBQGĦU
MAGĦLUQIN

L-istabbilimenti tal-ikel u x-xorb baqgħu jħarsu r-regolamenti imposti biex jibqgħu magħluqa sabiex titrażżan
il-Covid-19. Fl-aħħar 24 siegħa saru 800 spezzjoni f’Malta u 150 oħra f’Għawdex. Ħadd ma nqabad jikser
ir-regolamenti. L-appell jibqa’ għall-koperazzjoni kemm mis-sidien u anke mill-pubbliku biex ma jinġabarx
quddiem tat-take-aways imma jżomm id-distanza. Tista’ tirrapporta lil min jabbuża fuq 21692447.
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HELPLINES
111 – Għall-persuni li jħossu sintomi tal-COVID-19 jew jixtieq iktar informazzjoni;
2204 2200 – Għar-residenti Maltin li nqabdu f’wieħed mill-pajjiżi ta’ riskju
għoli u jridu jiġu lura Malta;
21411 411 – Għall-persuni ﬁ kwarantina mandatorja li għandhom bżonn provvista
ta’ ikel u mediċini.
153 – Għal dawk li jridu tagħrif dwar il-miżuri ﬁl-pakkett ﬁnanzjarju li se jiġu
amministrati mid-Dipartiment tas-Sigurta Soċjali.
144 – Għal dawk li jridu tagħrif dwar il-miżuri ﬁl-pakkett ﬁnanzjarju li se jiġu
amministrati mill-Malta Enterprise.
25981000 – Għal dawk li għandhom domandi dwar is-settur edukattiv u l-impatt
tal-Coronavirus.
21692447– Għal lukandiera u turisti li għandhom domandi dwar il-miżuri mħabbra.
25903030 – Għall-anzjani mingħajr sapport li għandhom bżonn mediċini, ikliet lesti
jew prodotti tal-ikel (frott u ħaxix).
25469111 – Għal dawk li jaħdmu ﬂ-industrija tal-gaming.
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