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PROJBIT VJAĠĠAR MHUX
ESSENZJALI LEJN GĦAWDEX
Avviż legali ġdid li jidħol ﬁs-seħħ nhar il-Ġimgħa li ġej se jindirizza vjaġġar mhux essenzjali bejn Malta u
Għawdex. Apparti screening għad-deni li qed isir qabel ma wieħed jitla’ fuq il-vapur, se jibda jsir screening
biex ikun magħruf l-iskop li wieħed se jkun qed jaqsam bejn iż-żewġ gżejjer. Vjaġġar se jkun permess biss
għal raġunijiet ta’: 1) Xogħol; 2) Raġunijiet mediċi; 3) Biex wieħed iżur qraba rikoverati l-isptar; 4) Żjara
lill-qraba; 5) Ġarr ta’ merkanzija; u 6) Ritorn ﬁr-residenza ordinarja. Traġitti għal skop ta’ vaganza, divertiment
jew mawra mhux se jkunu permessi.

KAŻIJIET ĠODDA
Mill-563 swab li saru ﬂ-aħħar 24 siegħa kien hemm 13-il persuna li rriżultaw pożittivi għall-virus. 5 minnhom
huma relatati mas-safar ﬁlwaqt li 8 oħra ġew infettati bi trażmissjoni lokali. Ilkoll huma f’kundizzjoni tajba.
Ħamsa mill-każijiet pożittivi tal-lum huma marbuta ma’ persuna li kellu s-sintomi u daħal ix-xogħol. 3 persuni
ħadu l-virus mingħandu u 2 oħra ħadu l-virus minn dawn il-persuni li dabbru l-Covid-19 fuq il-post tax-xogħol.
Għalhekk il-ħtieġa li min iħoss is-sintomi jibqa’ d-dar u jċempel 111. L-istrateġija tibqa’ li jsiru dejjem aktar
swabs – s’issa saru total ta’ 6,934 – biex jiġu identiﬁkati persuni bil-virus ﬁ stadju bikri u jiġu iżolati. L-għadd ta’
każijiet ta’ Covid-19 f’pajjiżna tela’ għal 169.
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SPEZZJONIJIET FUQ ĠEMGĦAT U
DAWK FI KWARANTINA
8 persuni ngħataw multa ta’ €100 kull wiehed waqt ir-rondi li qed tagħmel il-Pulizija biex tassigura li ma jkunx hemm
ġemgħat t’aktar minn 3 persuni f’postijiet pubbliċi skont l-avviż legali li ħareġ il-Gvern. Fejn se jinbdew jinstabu
ġemgħat ta’ aktar minn 3 persuni, dawn se jiġu mmultati €100 kull wieħed. Membri tal-Korp, bir-riżorsi tal-vetturi,
klieb u żwiemel, illum dehru jduru ﬁt-toroq ta’ bliet u rħula differenti, ﬁl-kampanja u qrib il-baħar. Il-Pulizija qed tappella
lill-pubbliku biex jagħti sehmu ﬁt-trażżin tal-ﬁrxa tal-Covid-19 billi jħares ir-regolamenti maħruġa mill-awtoritajiet
tas-saħħa ﬂ-interess ta’ kulħadd. Intant ﬂ-aħħar 24 siegħa saru 471 spezzjoni madwar Malta u Għawdex. Il-Pulizija
ﬂimkien mad-Dipartiment tas-Saħħa u l-Protezzjoni Ċivili sabu sitt persuni jiksru l-liġi u għalhekk ġew immultati €3000
kull wieħed. Mindu bdew isiru l-ispezzjonijiet s’issa l-awtoritajiet ħarġu 49 multa għall-ksur tal-kwarantina obbligatorja.
Għal darb’oħra, l-appell jibqa’ dejjem li kulħadd għandu jkun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw
mill-awtoritajiet.

SPEZZJONIJIET FUQ
STABBILIMENTI
L-istess lukanda f’Tas-Sliema, li nhar il-Ħadd li għadda nstabulha 80 ħaddiem barrani, illum instabulha
11-il persuna oħra waqt spezzjoni minn uffiċjali tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Il-lukanda suppost hija
magħluqa b’avviż ta’ infurzar. Fil-lukanda nstabu wkoll kmamar użati fost indikazzjonijiet li ﬁha kien hemm
aktar persuni. Saret talba biex jinqata’ d-dawl u l-ilma lil-lukanda. Intant l-istabbilimenti tal-ikel jew ix-xorb
komplew iħarsu r-regolamenti imposti biex jibqgħu magħluqa. B’kollox saru kważi 550 spezzjoni. Wieħed
jista’ jirrapporta lil min jabbuża fuq 21692447.

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

helpline

111/2132 4086

ISSUE 20

31/03/2020

RAPPORTI LILL-PULIZIJA
Minn għada l-Erbgħa, il-Korp tal-Pulizija se jbiddel il-mod kif jopera maċ-ċittadin bħala miżura biex tonqos
il-ﬁrxa tal-Covid-19. Fejn m’għandux bżonn l-assistenza immedjata tal-pulizija, wieħed m’hemmx għalfejn
imur iktar l-għassa biex jagħmel rapport. Minﬂok jista’ jċempel 2294 9999 jew imur fuq is-sit
https://pulizija.gov.mt/opres inkella b’email lil pulizija@gov.mt. Tista’ wkoll tuża l-app 112mt li titniżżel
mill-App Store (għal iOS) jew Google Play (għal Android). Dejjem se tintalab l-identità u numru tat-telefown
ta’ min jagħmel ir-rapport. Filwaqt li jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa, il-Korp tal-Pulizija huwa
impenjat sabiex ikompli bl-operat normali u jagħti servizz lill-komunità.

GĦODDA ĠDIDA F’MATER DEI

F’Mater Dei bdiet titħaddem sistema ġdida online – data dashboard – biex it-tobba u speċjalisti jkollhom aċċess u
jaqsmu informazzjoni komuni għal effiċjenza akbar u biex deċiżjonijiet jittieħdu aktar f’waqthom. B’hekk
informazzjoni dwar il-Covid-19 li toħroġ mil-laboratorji tkun minnuﬁh online għall-professjonisti biex huma jkunu
jistgħu jieħdu deċiżjonijiet strateġiċi waqt li jimmassimizzaw ir-riżorsi. Fid-data dashboard jinġabar b’mod
immedjat tagħrif mill-ITU, attività ﬁl-wards, l-emerġenza, swabbing u analiżi tal-ġeneru u l-etajiet tal-pazjenti.
Kollox taħt kappell wieħed. Id-data dashboard waslet ﬁ żmien meta f’Mater Dei żdiedu s-sodod għal pazjenti
bil-Covid-19.

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

helpline

111/2132 4086

ISSUE 20

31/03/2020

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.
22944511/22944504 – Biex tirrapporta lill-pulizija każi ta’ ksur tar-regolamenti
dwar saħħa pubblika u Covid-19.
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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