
Ħdax kienu l-każijiet ġodda tal-Covid-19 fl-aħħar 24 siegħa. Wieħed minnhom anzjan ta’ 61 sena li daħal l-isptar
b’kumplikazzjonijiet iżda mhux f’qagħda kritika. Kien hemm ukoll l-ewwel każ ta’ pazjent minn Għawdex li
probabilment ħa l-virus meta tħallat ma’ ġemgħa nies. L-Għawdxi qed jiġi rikoverat f’Mater Dei. Jirriżulta li
l-maġġoranza tal-każi ġodda huma kaġun ta’ trazmissjoni minn persuna għal oħra f’Malta stess. It-total ta’
persunili rriżultaw pożittiv għall-coronavirus issa huwa ta’ 64. Sa llum wara nofsinhar saru 2,236 swab għal virus,
b’1389 fuq nies sintomatiċi. Saru wkoll 879 swab fl-entratura tal-Isptar Mater Dei li kollha kienu fin-negattiv. 
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Fid-dawl ta’ trazmissjoni minn persuna għal oħra f’Malta stess huwa kruċjali li nħarsu strettament il-pariri u
l-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa. B’dan il-mod biss jirnexxilna nikkontrollaw il-firxa tal-virus. Ħruġ mid-dar
għandu jsir biss f’każ ta’ bżonn importanti.  Kuntatt mill-viċin għandu jkun minimu għall-aħħar. Kulħadd irid ikun
responsabbli u jagħmel il-parti tiegħu.
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Fl-aħħar 24 siegħa saru total ta’ 378 spezzjoni f’Malta u 34 spezzjoni f’Għawdex. Waqt dawn l-ispezzjonijiet nstabu
8 persuni jiksru l-liġi u ġew immultati €3,000 kull wieħed. Għaldaqstant, in-numru ta’ multi li nħarġu
mill-awtoritajiet issa tela’ għal 19. Għal darb’oħra, l-appell jibqa’ dejjem li kulħadd għandu jkun responsabbli u
jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.

SPEZZJONIJIET FUQ DAWK
FI  KWARANTINA 
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Żewġ stabbilimenti f’Baħar iċ-Ċagħaq u fil-Ġnejna rispettivament kif ukoll massage parlour f’Buġibba
nstabu li qed jiksru r-regolamenti biex l-istabbilimenti jibqgħu magħluqa bħala waħda mill-miżuri kontra
l-firxa tal-Covid-19. S’issa saru 1850 l-ispezzjoni, b’450 minnhom fl-aħħar 24 siegħa. F’Għawdex saru
270 spezzjoni u ma nstab ebda ksur tar-regolamenti. Il-multa għal min jikser dawn ir-regolamenti hija ta’
€3,000 kull darba li l-istabbilimenti jinqabdu miftuħa. Biex tirraporta abbużi ċempel fuq 21692447. 

SPEZZJONIJIET U STABBILIMENTI
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ĦIDMA TA’ IĠJENE

Ħaddiema mill-Cleansing and Maintenance tal-Gvern qed ikunu impenjati lejl u nhar f’ħidma ta’ iġjene ta’
postijiet pubbliċi f’diversi lokalitajiet f’Malta. Il-ħidma ta’ diżinfettar tinkludi  mhux biss il-bexx tat-toroq
imma anke ħasil ta’ bankijiet, laned tal-iskart; bus shelters u bus terminus. Il-ħidma qed tkun konċentrata
l-aktar fejn hemm popolazzjoni ta’ nies li tiffrekwenta postijiet partikolari. Huma qed jagħmlu l-parti tagħhom.
Flimkien nistgħu nagħmlu aktar. Inżommu l-indafa!

GĦODDA LILL-GĦALLIEMA

Għalkemm l-iskejjel magħluqa, il-qasam edukattiv għadu sejjer b’mod virtwali bl-għalliema jkomplu bit-tagħlim
online. L-għalliema għandhom diversi għodod biex jgħinu fosthom is-sit https: //digitalliteracy.skola.edu.mt/ u
r-repożitorju tar-riżorsi edukattivi www.curriculum.gov.mt. Fis-siti www.curriculum.gov.mt u
https: //www.um.edu.mt/matsec/pastpapers/ wieħed jista’ jsib karti tal-eżamijiet ta’ snin imgħoddija, skemi ta’
mmarkar u r-rapporti tal-eżaminaturi. Aktar tard dax-xahar se jingħata tagħrif dwar l-eżamijiet annwali,
il-benchmark, kif ukoll l-eżamijiet tas-SEC u tal-matrikola f’livell avvanzat u intermedju.



HELPLINES

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.

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.

2204 2200 – Għar-residenti Maltin li nqabdu f’wieħed mill-pajjiżi ta’ riskju
għoli u jridu jiġu lura Malta;

111 – Għall-persuni li jħossu sintomi tal-COVID-19 jew jixtieq iktar informazzjoni;
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