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AKTAR MIŻURI KONTRA L-FIRXA
Issa li beda jkun hemm ﬁrxa tal-Covid-19 ﬁl-komunità, tħabbru deċiżjonijiet ġodda li huma konformi mal-istrateġija
tal-awtoritajiet tas-saħħa għal din il-fażi. B’seħħ mit-8am t’għada, il-ħwienet li jbigħu prodotti mhux essenzjali
(bħal ħwejjeġ, ġugarelli, elettroniċi u household goods) mhux se jitħallew jiftħu. L-istess jgħodd għal ħwienet li joffru
servizzi mhux essenzjali bħal tax-xagħar u tas-sbuħija. Mhux se jingħalqu s-supermarkets u l-grocers, pet shops,
servizzi mediċi, postali u tat-trasport kif ukoll il-banek. Deċiżjoni oħra hija l-projbizzjoni li jkunu organizzati laqgħat
jew avvenimenti pubbliċi. Min jikser dawn il-miżuri jeħel multa ta’ €3000 kull darba li jinqabad.

KAŻIJIET ĠODDA
17 kienu l-każijiet ġodda ta’ persuni bil-Covid-19. 10 mill-każijiet kienu relatati ma’ safar waqt li 7 kienu każijiet
fejn il-virus ittieħed kaġun ta’ ﬁrxa ﬁl-komunità. B’hekk issa l-għadd totali ta’ persuni li ttestjaw pożittivi għall-virus
huwa 90, bi tnejn minnhom diġà ﬁequ. 28 pazjent għadhom jinżammu Mater Dei u ﬁ sptar ieħor. Il-kumplament
tal-pazjenti jinsabu rikoverati d-dar f’iżolament u taħt osservazzjoni kontinwa mit-tobba.
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KISRU L-KWARANTINA
3 persuni oħra nqabdu jiksru l-kwarantina mandatorja. Huma nqabdu waqt 422 spezzjoni li saru f’Malta u 38
oħra f’Għawdex. Huma weħlu multa ta’ €3000 kull wieħed. B’kollox diġà ngħataw 24 multa. L-appell jibqa’
dejjem li kulħadd għandu jkun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.

SPEZZJONIJIET FUQ STABBILIMENTI

Fl-aħħar sigħat saru aktar minn 320 spezzjoni f’Malta u 150 spezzjoni f’Għawdex fuq stabbilimenti bħal
ristoranti, bars, kiosks, cinemas u aktar, li bħalissa għandhom jibqgħu kollha magħluqin. F’dawn
l-ispezzjonijiet ma nstab l-ebda każ ta’ stabbiliment miftuħ. Min irid jirrapporta stabbiliment ta’ dan it-tip
li baqa’ jiftaħ jista jċempel fuq 21692447 jew jibgħat email fuq tourismcovid-19helpline@visitmalta.com.
B’kollox f’Malta s’issa saru aktar minn 2,600 spezzjoni. It-takeaways u d-deliveries huma eżentati mill-miżuri
tal-għeluq tal-istabbilimenti.

for more information and
updates visit www.covid19.gov.mt

helpline

111/2132 4086

ISSUE 11

22/03/2020

LEZZJONIJIET U LIĊENZJI TAS-SEWQAN

Il-lezzjonijiet tas-sewqan se jsiru b’miżuri ġodda ﬂ-isfond tal-imxija tal-Covid-19. L-għalliem irid ikollu
persuna waħda biss ﬁl-karozza. Is-seats iridu jkunu miksija bil-ġilda jew rexine, u d-dashbaord u l-isteering
iridu jiġu diżinfettati wara kull lezzjoni. It-twieqi tal-karozza jridu jkunu nofshom miftuħa għall-ventilazzjoni.
L-istess bħal-liċenzji tal-vetturi, anke l-liċenzji tas-sewqan li jiskadu minn dan ix-xahar ’il quddiem mhux se
jiġġeddu u s-sewwieqa jistgħu jibqgħu jsuqu, basta jkollhom il-polza tal-assigurazzjoni. L-avviżi ta’ tiġdid
tal-liċenzja mhux se jibqgħu jintbagħtu, ﬁlwaqt li t-testijiet tal-VRT għalissa m’hemmx għalfejn isiru.

SERVIZZI ONLINE
TAL-LAND REGISTRY
Site-plans mil-Land Registry jistgħu jinkisbu online minn www.landregistryplans.gov.mt fejn jistgħu wkoll jiġu
ordnati u jitħallsu online. Il-pjanta tasal bil-posta ﬁ żmien jumejn. Applikazzjonijiet u riċerki għandhom jitħallew
f’envelop ﬁr-reception tal-Lands. Mistoqsijiet dwar reġistrazzjoni jew informazzjoni fuq proprjetà f’Malta
għandhom jintbagħtu lil enquirieslandregistry@gov.mt waqt li f’Għawdex lil enquirieslandregistrygozo@gov.mt
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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.
144 – Għal dawk li jridu tagħrif dwar il-pakkett ﬁnanzjarju lill-industriji; intrapriżi u
self-employed.
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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