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IS-SITWAZZJONI FIĊ-ĊENTRU
MIFTUĦ TA’ ĦAL FAR
Wara li ċ-ċentru miftuħ ta’ Ħal Far ingħalaq taħt kwarantina, l-awtoritajiet tas-saħħa qed isegwu lir-residenti
b’attenzjoni speċjali. Fil-fatt diġà neħħew lill-persuni meqjusa bħala vulnerabbli ﬁlwaqt li qed isiru testijiet fuq
dawk kollha li għandhom sintomi tal-virus. It-8 residenti li rriżultaw pożittivi għall-Covid-19 jinsabu f’iżolament
u għadhom f’kundizzjoni tajba. L-awtoritajiet tas-saħħa għaddejjin b’symptom tracing u miżuri oħra ta’
prevenzjoni biex l-imxija ﬁċ-ċentri ma tinﬁrixx. Għaddejja wkoll kampanja ta’ informazzjoni b’ilsna differenti
biex ir-residenti jkunu aktar konxji dwar għaliex saret il-kwarantina, dwar x’inhuma s-sintomini tal-Covid-19
u l-bżonn li ma jitħalltux bejniethom. Intant il-pulizija ddentiﬁkat ir-raġel – li rriżulta pożittiv għal Covid-19 – u ħaduh
l-isptar Boffa. Il-pulizija stabbiliet li ma kellux kuntatt ma’ persuni oħra barra ċ-ċentru ta’ Ħal Far.

MIŻURI TA’ ĦARSIEN

Fi sforz biex tikkomunika kemm jista’ jkun mad-diversi komunitajiet f’Malta, il-Pulizija bdiet tuża posters ta’
tagħrif dwar miżuri li jgħinu biex tkun ikkontrollata l-imxija tal-Covid-19. Il-posters, li qed jitwaħħlu fost
diversi komunitajiet, huma bil-Malti, l-Ingliż, it-Taljan, il-Franċiż, is-Serb u l-Għarbi. Il-messaġġ jirriﬂetti
d-direttivi ta’ prevenzjoni mill-awtoritajiet tas-saħħa. Jitlob lil dak li jkun biex iżomm id-distanza, jibqa’
d-dar, ma jiħux b’id jew jgħannaq lil ħaddieħor u ma jkunx hemm ġemgħat ﬁ gruppi.
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KAŻIJIET ĠODDA
Kien hemm 14-il każ ieħor ta’ Covid-19, fosthom 4 pazjenti t’aktar minn 60 sena, kollha kaġun ta’ trażmissjoni
lokali. Hemm ukoll Għawdxija li qed tinżamm ﬂ-Isptar Ġenerali t’Għawdex u 3 każi ġodda ta’ pazjenti li kienu
qegħdin ﬂ-Isptar Monte Carmeli. Kollha huma f’kundizzjoni ta’ saħħa tajba. Il-każijiet ġodda nstabu wara 555
swab test. Issa, b’kollox, ﬂ-ITU qed jinżammu 3 pazjenti, f’Mater Dei hemm 8, ﬂ-Isptar Boffa hemm 16, ﬂ-Isptar
Monte Carmeli hemm 2 u hemm 20 pazjent iehor ﬁ sptar privat. Il-bqija jinsabu f’iżolament obbligatorju ﬁr-residenza
tagħhom. Il-ħames pazjenti li ﬁequ mill-Covid-19, fosthom tiﬂa ta’ 12-il sena li kienet l-ewwel każ ta’ Covid-19
f’Malta, xorta jinsabu ﬁ kwarantina għal ftit jiem ta’ osservazzjoni.

#BEACTIVE AT HOME

Fi żmien meta kulħadd qed jibqa’ d-dar u l-attività ﬁżika hija essenzjali aktar minn qabel, Sport Malta
varat mal-35 ﬁlmat ta’ eżerċizzji ﬁżiċi ﬁd-diversi dixxiplini sportivi. B’hekk l-isportivi, u anke dawk li mhumiex,
se jkunu jistgħu jagħmlu eżerċizzji ﬁżiċi f’darhom stess. B’kollox kuljum se jibdew jixxandru 5 ﬁlmati ta’
eżerċizzji taħt is-superviżjoni ta’ coaches kwaliﬁkati ta’ Sport Malta. Il-ﬁlmati se jiġu aġġornati kuljum.
Se jkun hemm ukoll lezzjonijiet live speċiﬁkament għall-atleti tal-Iskola tal-Isport. Wieħed jista’ jara l-videos
billi jaċċessa www.sportmalta.org.mt. Il-lezzjonijiet virtwali minn Sport Malta se jibqgħu għaddejjin anke
wara li s-sitwazzjoni ﬁl-pajjiż tiġi għan-normal.
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SPEZZJONIJIET FUQ ĠEMGĦAT
U KWARANTINA
35 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, għar-raba’
jum wara l-ieħor, ħadd ma nstab jikser il-kwarantina obbligatorja ﬁl-502 spezzjonijiet li saru ﬂ-aħħar 24 siegħa.
L-appell jibqa’ dak li kulħadd ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.

SPEZZJONIJIET FUQ STABBILIMENTI

Stabbiliment f’Bormla nqabad iservi xorb lil diversi klijenti waqt waħda mill-ispezzjonijiet li qed isiru minn uffiċjali
tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Sid il-ħanut ġie mmultat €3,000 talli kiser ir-regolamenti li jżomm il-bibien
tiegħu magħluqa bħala parti mill-miżuri biex tiġi kkontrollata l-ﬁrxa tal-imxija tal-Covid-19. B’kollox ﬂ-aħħar 24
siegħa saru 370 spezzjoni biex b’hekk it-total ta’ spezzjonijiet s’issa qabeż is-16,000. Wieħed jista’ jirrapporta
abbużi fuq in-numru 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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