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REKORD TA’ TESTIJIET

Fl-aħħar 24 siegħa saru għadd rekord ta’ swabs biex jiġu identiﬁkati nies pożittivi għall-Covid-19. B’kollox
saru 585 swab ﬁċ-ċentri apposta li twaqqfu, ﬁċ-ċentri tas-saħħa u f’Mater Dei. B’riżultat tagħhom ġew
identiﬁkati 2 persuni oħra bil-virus. Mara Maltija ta’ 35 sena li qarib tagħha ġie mill-Ingilterra u kellu sintomi,
u Malti ta’ 39 sena li fuq il-post tax-xogħol kellu kuntatt ma’ xi ħadd li siefer u kellu sintomi. Issa t-total ta’
persuni li rriżultaw pożittivi għall-virus f’pajjiżna huwa 151. Tlieta jinsabu ﬂ-ITU. L-anzjan ta’ 61 sena li kien
iddaħħal ﬂ-ITU issa nħareġ ﬁlwaqt li hemm persuna oħra ﬂ-ITU li għandha s-sintomi tal-Covid-19 iżda mhux
stabbilit hijiex pożittiva għall-virus. L-istrateġija tal-awtoritajiet tas-saħħa tibqa’ li jsiru aktar testijiet biex
jinstabu aktar każijiet bil-għan li jiġu iżolati ﬁ stadju bikri.

ŻMIEN KRUĊJALI
Ninsabu ﬁ żmien kruċjali ﬁl-ġlieda kontra l-imxija tal-Covid-19. Importanti aktar minn qatt qabel li kulħadd
iħares bir-reqqa l-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa f’pajjiżna. Ma jﬁsser xejn li n-numru ta’ każijiet ġodda
tal-Coronavirus ﬂ-aħħar jiem ma kienx daqstant għoli. Huwa minnu li ninsabu ﬁt-triq it-tajba tant li
l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tat ċertiﬁkat ta’ eċċellenza lil Malta u ﬁssritna bħala mudell ta’ kif tiġi
kkontrollata l-ﬁrxa tal-Covid-19. Imma jekk nillaxkaw inkunu qed nissugraw li s-sitwazzjoni tmur lura, l-imxija
tirranka u jkollhom jiżdiedu r-restrizzjonijiet. Aktar ma nobdu d-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa, aktar
noħorġu malajr mill-imxija tal-Covid-19. Irridu lkoll inkomplu nagħtu sehemna bla waqﬁen.
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AKKOMODAZZJONI ALTERNATTIVA
Wara rapport dwar persuni li allegatament kienu qed joqogħdu f’lukanda f’Tas-Sliema li suppost hija
magħluqa b’avviż ta’ infurzar, l-uffiċjali tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu sabu li ﬁha kien hemm joqogħdu
80 ħaddiem barrani ingaġġati fuq proġett lokali. L-Awtorità ordnat li l-ħaddiema jiġu akkomodati f’post
ieħor. Fil-fatt il-kumpanija li qed tħaddem lill-impjegati diġà sabitilhom post alternattiv fejn joqogħdu. Ġie
veriﬁkat ukoll li l-ħaddiema kollha ġew Malta qabel id-data li bdiet tapplika l-kwarantina obbligatorja.
Il-każ jinsab għand l-awtoritajiet tas-saħħa f’każ li jridu jsiru veriﬁki oħra.

SPEZZJONIJIET BIEX
JITĦARSU R-REGOLAMENTI
L-istabbilimenti tal-ikel u x-xorb komplew iħarsu r-regolamenti biex jibqgħu magħluqa. Fl-aħħar 24
siegħa saru 470 spezzjoni f’Malta u 160 spezzjoni f’Għawdex. Ma nstab ebda ksur. Il-pulizija kienet
mgħajta biex tifrex gruppi ta’ 5 persuni jew iktar li nġabru barra postijiet pubbliċi. Wieħed jista’ jirrapporta
abbużi fuq 21692447. Intant ﬂ-aħħar 24 siegħa saru 524 spezzjoni madwar Malta u Għawdex. Il-Pulizija
ﬂimkien mad-Dipartiment tas-Saħħa u l-Protezzjoni Ċivili sabu żewġ persuni jiksru l-liġi u għalhekk ġew
immultati €3000 kull wieħed. Għal darb’oħra, l-appell jibqa’ dejjem li kulħadd għandu jkun responsabbli
u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.
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AVVIŻI LEGALI U L-COVID-19
F’inqas minn ġimagħtejn inħarġu aktar minn 30 avviż legali jew ordni biex tkompli tkun imħarsa saħħet u
ħajjet il-Maltin. Fl-isfond ta’ sitwazzjoni bla preċedent ﬁl-pajjiż, kellhom jiġu evalwati provi xjentiﬁċi li
fuqhom jissejsu l-miżuri u r-restrizzjonijiet li jittieħdu. Bl-għodda legali – f’forma ta’ avviżi legali – ittieħdu
miżuri biex titħares is-saħħa ta’ dawk vulnerabbli u anke dawk li mhumiex. Il-moħħ li jsawwar l-avviżi legali
huwa l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat.

L-UFFIĊĊJI TAL-ARMS MAGĦLUQA
TEMPORANJAMENT

Minn għada t-Tnejn, l-uffiċċji tal-ARMS ﬁ Blata l-Bajda, il-Belt Valletta u Għawdex se jibqgħu magħluqa
sakemm isir avviż ieħor. Dan il-pass ittieħed biex tkun salvagwardjata s-saħħa tal-konsumaturi kif ukoll
tal-impjegati ﬁd-dawl tal-ﬁrxa tal-Covid-19. Il-klijenti jistgħu xorta jinqdew mill-ARMS fuq 80072222
jew customercare@arms.com.mt.
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HELPLINES
111 – Għall-persuni li jħossu sintomi tal-COVID-19 jew jixtieq iktar informazzjoni;
21411 411 – Għall-persuni ﬁ kwarantina mandatorja li għandhom bżonn provvista
ta’ ikel u mediċini.
1772 – Għal dawk li jħossuhom waħedhom.
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.
2204 2200 – Għar-residenti Maltin li nqabdu f’wieħed mill-pajjiżi ta’ riskju
għoli u jridu jiġu lura Malta;
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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