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KWARANTINA FIĊ-ĊENTRU
MIFTUĦ TA’ ĦAL FAR
B’effett immedjat, ir-residenti kollha taċ-ċentru miftuħ ta’ Ħal Far se jkollhom jagħmlu 14-il ġurnata ﬁ
kwarantina mandatorja. Din id-deċiżjoni ttieħdet wara evalwazzjoni tar-riskju li sar fuq cluster ta’ 8 każijiet
pożittivi li rriżultaw f’dan iċ-ċentru bejn il-Ġimgħa u l-Ħadd. Dawk it-8 persuni mill-ewwel tpoġġew f’iżolament
u n-nies li kienu f’kuntatt magħhom ﬁ kwarantina. Din il-kwarantina għar-residenti kollha qed issir bl-istess
raġunar ta’ kull każ ieħor f’pajjiżna bħala għodda importanti biex tkun ikkontrollata l-imxija, u mhux kwistjoni ta’
razza, kulur jew reliġjon. Appell lil min iħaddem lir-residenti biex ma jħeġġuhomx imorru għax-xogħol għaliex
ikunu qed jiksru kundizzjoni imposta mil-liġi. Intant, f’Ħal Far se tkun qed tiżdied il-preżenza medika
mill-ħaddiema tad-Dipartiment tas-Saħħa b’kollaborazzjoni tas-Salib l-Aħmar.

IKTAR FEJQAN U KAŻIJIET ĠODDA

Tliet pazjenti oħra f’pajjiżna ﬁequ mill-Coronavirus. Dawn huma tiﬂa ta’ 12-il sena, raġel ta’ 55 sena u mara
ta’ 23 sena. Din l-aħbar tajba tﬁsser li issa hemm total ta’ 5 pazjenti li rkupraw mill-Covid-19. Intant, ﬂ-aħħar
sigħat kien hemm 14-il każ ġdid ta’ Covid-19, inkluż mara ta’ 86 sena, kollha kaġun ta’ trażmissjoni lokali.
L-14-il persuna huma f’kundizzjoni tajba. Bħala parti mill-istrateġija ta’ kontroll kontra l-imxija tal-Covid-19,
ﬂ-aħħar 24 siegħa saru 656 swab biex dawk bil-virus jinqabdu minn kmieni u jiġu iżolati mill-ewwel. Jibqa’
l-appell biex persuni mqar b’sintomi ħﬁef ma joħorġux mid-dar iżda jċemplu 111.
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TAĦT KONTROLL IMMA
MA NILLAXKAWX
Il-ﬁrxa tal-Covid-19 f’pajjiżna għadha taħt kontroll bħalma kienet matul l-aħħar ġimgħat. Ir-rata ta’ żieda ﬁl-każi
ġodda baqgħet stabbli. Il-kurva baqgħet tiżdied, iżda bil-mod, u qed tagħti ċans lill-awtoritajiet tas-saħħa jagħtu
attenzjoni lill-pazjenti kollha tal-Coronavirus biex jibqgħu f’kundizzjoni tajba ta’ saħħa. L-istat preżenti ma jﬁssirx
li nistgħu nillaxkaw, la ﬁl-ħarsien tal-miżuri li implimentaw l-awtoritajiet tas-saħħa u lanqas ﬂ-aġir tagħna.
Importanti li nibqgħu dixxiplinati, nikkoperaw mad-direttivi, u nħarsu saħħitna u saħħet ta’ madwarna.

SPEZZJONIJIET FUQ ĠEMGĦAT
U KWARANTINA
81 persuna ngħataw multa ta’ €100 kull wieħed waqt ir-rondi kontinwi li l-Pulizija qed tagħmel biex
tassigura li ma jkunx hemm ġemgħat t’aktar minn 3 persuni f’postijiet pubbliċi skont l-avviż legali li ħareġ
il-Gvern. Intant għat-tielet jum wara l-ieħor ħadd ma nstab jikser il-kwarantina obbligatorja ﬂ-478
spezzjoni li saru ﬂ-aħħar 24 siegħa. L-appell jibqa’ dak li kulħadd ikun responsabbli u jikkopera
mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.
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JINQABDU MIFTUĦA
Żewġ stabbilimenti nqabdu jiksru r-regolamenti imposti biex jibqgħu magħluqa biex titrażżan l-imxija tal-Coronavirus.
Wieħed kien kiosk f’Baħar iċ-Ċagħaq li kien qed iservi l-birra u ieħor ħanut tax-xorb ﬁl-Ħamrun li nqabad bi klijenti
jixorbu u jisimgħu l-mużika. Is-sidien ingħataw multa ta’ €3,000 kull wieħed, bil-ħanut tax-xorb ﬁl-Ħamrun jingħata
wkoll enforcement notice. Fl-aħħar 24 siegħa saru 1,030 spezzjoni ﬁl-gżejjer Maltin. Tista’ tirrapporta lil min jabbuża
fuq 21692447.

REĠISTRAZZJONI TAL-IMWIET

Minn għada n-notiﬁka tal-mewt tista’ ssir billi wieħed jibgħat email lill-Uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku fuq
localnotiﬁcations.pubreg@gov.mt. Il-persuna li tkun qed tagħmel in-notiﬁka għandha tiġbor dawn id-dokumenti:
1) il-formola għad-Dikjarazzjoni ta’ Notiﬁka ta’ Mewt mimlija (issibha mis-sit www.identitymalta.com taħt Uffiċċju
tar-Reġistru Pubbliku); 2) iċ-Ċertiﬁkat tal-Mewt mit-tabib; 3) il-Karta tal-Identità tal-persuna mejta; 4) kopja
tal-Karta tal-Identità tal-persuna li qed tagħmel in-notiﬁka; u 5) dokumenti oħra kif indikat mir-Reġistru Pubbliku.
Tibgħathom b’posta reġistrata lill-Uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku, Evans Building, Triq il-Merkanti, Il-Belt Valletta.
Malli l-Uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku jipproċessa n-notiﬁka se jinforma lill-persuna li għamlet in-notiﬁka li
r-reġistrazzjoni tlestiet. Iċ-Ċertiﬁkat ta’ Mewt ikun jista’ jiġi ordnat minn www.certiﬁkati.gov.mt.
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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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