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GRAZZI TAX-XOGĦOL TAGĦKOM

Bil-ﬁrxa tal-Covid-19, il-Korp tal-Pulizija qed jaffronta waħda mill-akbar sﬁdi f’għexieren ta’ snin u għaddej
b’ħidma ma taqta’ xejn biex jinforza l-avviżi legali li jħarsu s-saħħa pubblika ﬂ-istess waqt li jkompli għaddej
bil-ġlieda kontra l-kriminalità. Il-poplu qed juri r-rikonoxximent tiegħu u jgħid lill-membri tal-Korp “GRAZZI”
tas-servizz mill-qalb, tal-ħinijiet twal u d-dedikazzjoni li qed juru bi mħabba f’dawn il-mumenti diffiċli.
Nagħtu sehemna biex xogħolhom jeħﬁef. Nobdu d-direttivi li jagħtuna u nikkoperaw.

MHUX INFURZAR BISS

Il-ħaddiema tal-komunità tal-LESA, apparti l-infurzar lokali, ﬁrxu l-impenji tagħhom anke ﬁt-tqassim
tal-mediċinali lil persuni li huma ﬁs-sistema tal-Ispiżjar tal-Għażla Tiegħek. Ġeneralment dawn huma kollha
nies vulnerabbli li ntalbu jibqgħu d-dar u ma joħorġux bħala mezz ta’ prevenzjoni kontra l-Covid-19. Flok
imorru huma għand l-ispiżjar, ħaddiema tal-LESA jwasslulhom il-mediċinali f’darhom. Intant, il-LESA talbet
biex għalissa f’każijiet ta’ ħbit ta’ karozzi li ma jkollhomx konsegwenzi serji, is-sewwieqa għandhom jimlew
il-formola tal-inċidenti ﬁt-toroq ħalli jkun evitat aktar kuntatt bejn il-persuni.

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

helpline

111/2132 4086

ISSUE 23

03/04/2020

KAŻIJIET ĠODDA
Kien hemm 7 każijiet ġodda ta’ Covid-19 ﬂ-aħħar 24 siegħa biex il-każi totali ta’ persuni li rriżultaw pożittivi
għall-virus huwa ta’ 202. Is-7 pazjenti ġodda huma kollha f’kundizzjoni tajba ħafna. Fl-ITU issa għad fadal
persuna waħda biss. F’Mater Dei hemm 8 pazjenti u 16 oħra ﬁ sptar privat. L-oħrajn jinsabu f’iżolament obbligatorju
f’darhom. Fost il-każijiet ġodda hemm Taljana li qabel welldet irriżultat pożittiva. Kemm hi u t-tarbija huma
f’qagħda tajba. Hemm ukoll Niġerjan li jgħix ﬂ-open centre ta’ Ħal Far li ma kienx qed imur xogħol. Hu, ﬂimkien ma’
6 minn sħabu, qegħdin ﬁ kwarantina. Każ ieħor huwa ta’ persuna li kienet taħdem ﬂ-istess xift tal-ħaddiem tal-Lidl
ta’ Ħal Saﬁ li kien irriżulta pożittiv.

GĦODOD KONTRA L-COVID-19

F’Mater Dei bdew jaslu u jitwaħħlu ventilators ġodda li ġew ordnati mill-Gvern biex isaħħu aktar
il-kapaċità ta’ kura għal kull eventwalità li tista’ tinqala’. Fl-istess waqt il-laboratorju tal-isptar huwa
minn tal-ewwel ﬂ-Ewropa biex beda juża magna robotika soﬁstikata li kuljum kapaċi tagħmel mat-800
test għall-virus tal-Covid-19. Fil-fatt, ﬂ-aħħar 24 siegħa s-swab tests qabżu s-749. Mindu bdiet l-imxija
tal-Covid-19 xahar ilu, b’kollox saru 9,043 test. L-awtoritajiet tas-saħħa qed jistennew ukoll il-veriﬁka ta’
kits li mid-demm juru jekk persuna kellhiex il-virus, anke jekk qatt ma kellha sintomi, u jekk akkwistatx
l-immunità għall-Covid-19.
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SPEZZJONIJIET FUQ ĠEMGĦAT
U KWARANTINA
Ma nstab ħadd jikser il-kwarantina obbligatorja waqt l-425 spezzjoni li saru ﬂ-aħħar sigħat madwar Malta
u Għawdex, bl-appell jittenna biex kulħadd jibqa’ responsabbli u jikkopera mad-direttivi li jingħataw
mill-awtoritajiet. Madanakollu 4 persuni ngħataw multa ta’ €100 kull wieħed 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.

L-ISTABBILIMENTI JIBQGĦU
JĦARSU L-MIŻURI

Għal darb’oħra l-ebda stabbiliment tal-ikel u x-xorb ma nstab jikser ir-regolamenti sabiex jibqgħu magħluqin
sabiex titrażżan il-ﬁrxa tal-Covid-19. Fl-aħħar sigħat saru 945 spezzjoni f’diversi lokalitajiet f’Malta u f’Għawdex.
Xi wħud mill-ispezzjonijiet qed isiru darbtejn ﬂ-istess ġurnata. Stabbiliment tal-ikel u xorb li jinqabad jikser
ir-regolamenti jeħel multa ta’ €3,000 kull darba li jinqabad miftuħ. L-appell dejjem jibqa’ għall-koperazzjoni,
mhux biss tas-sidien tal-istabbilimenti li jridu jibqgħu magħluqin imma anke mill-pubbliku ġenerali li m’għandux
jinġema’ ﬁ gruppi barra stabbilimenti li jbigħu take-aways jew deliveries iżda dejjem iżomm id-distanza bejn
persuna u oħra. Tista’ tirrapporta lil min jabbuża fuq 21692447.
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HELPLINES
111 – Għal dawk li jħossu sintomi tal-COVID-19 jew jixtiequ iktar informazzjoni
21411 411 – Għal dawk ﬁ kwarantina mandatorja li għandhom bżonn provvista
ta’ ikel u mediċinali
2294 4511/2294 4504 – Biex tirrapporta lill-pulizija każi ta’ ksur tar-regolamenti
dwar saħħa pubblika u l-Covid-19
1772 – Għal dawk li jħossuhom waħedhom
1575 – Għall-ħaddiema biex jistaqsu dwar pagi u kundizzjonijiet ta’ xogħol
1576 – Għal min iħaddem biex jistaqsu dwar pagi u kundizzjonijiet ta’ xogħol
153 – Għal dawk li jridu tagħrif dwar il-miżuri ﬁl-pakkett ﬁnanzjarju li qed jiġu
amministrati mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
144 – Għal dawk li jridu tagħrif dwar il-miżuri ﬁl-pakkett ﬁnanzjarju li qed jiġu
amministrati mill-Malta Enterprise
2204 2200 – Għar-residenti Maltin li nqabdu f’pajjiż ieħor u jridu jiġu lura Malta
2598 1000 – Għal dawk li għandhom domandi dwar is-settur edukattiv
2169 2447– Għal lukandiera u turisti li għandhom domandi dwar il-miżuri mħabbra
2590 3030 – Għall-anzjani mingħajr sapport li għandhom bżonn mediċini, ikliet lesti
jew prodotti tal-ikel (frott u ħaxix)
2546 9111 – Għal dawk li jaħdmu ﬂ-industrija tal-gaming
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