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AĦBAR TA’ DIEQA
Mara Għawdxija ta’ 92 sena, li kienet pożittiva għal Covid-19, mietet ﬂ-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex. Il-mara kienet
ilha tbati minn numru ta’ kundizzjonijiet, fosthom kliewi, dijabete, mard tal-qalb, u oħrajn. Għalhekk kienet waħda
mill-persuni vulnerabbli ħafna li jekk tieħu l-Coronavirus seta’ jkun hemm kumplikazzjonijiet. Il-Gvern wassal
il-kondoljanzi tiegħu lil din il-familja. Reġa’ twassal l-appell li Malta m’hija xejn differenti minn pajjiżi oħra u għalhekk
kulħadd għandu jsegwi b’mod rigoruż id-direttivi tal-awtoritajiet tas-Saħħa, ewlenin fosthom li l-ħruġ mid-dar isir
biss għal bżonn urġenti, inkluż ﬁt-tmiem din il-ġimgħa tal-Għid il-Kbir.

REKORD TA’ TESTIJIET

Fl-aħħar 24 siegħa sar għadd rekord ta’ swabs, 993 b’kollox, fuq persuni suspettati li għandhom il-Covid-19,
b’6 jirriżultaw pożittivi. Fosthom hemm tarbija ta’ xahar u anzjan ta’ 63 sena. Ilkoll huma f’qagħda tajba.
S’issa m’hemmx każi ta’ Covid-19 f’San Vinċenz de Paule jew f’xi waħda mid-djar tal-anzjani tal-Gvern li
bħala prekawzjoni huma magħluqin għall-viżitaturi. Għalkemm ﬁd-deher l-għadd ta’ 6 każi huwa wieħed
żgħir għal ġurnata waħda, dan ma jﬁsser xejn. B’total ta’ 299 każ ta’ Covid-19 f’pajjiżna, l-awtoritajiet
tas-saħħa qed ibassru li l-każijiet se jiżdiedu aktar ﬁl-jiem li ġejjin. Ilkoll irridu nagħtu sehemna u nobdu
d-direttivi li ngħatawlna ħalli l-każijiet il-ġodda ma jiżdidux f’daqqa u s-sistema tas-saħħa tlaħħaq
mal-pazjenti kollha.
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ĦLASIJIET TA’ BENEFIĊĊJI SOĊJALI

Diġà tħallsu aktar minn €1.1 miljun f’beneﬁċċji soċjali li tħabbru mill-Gvern għal ħaddiema milquta mill-impatt
tal-imxija tal-Covid-19. B’kollox kważi saru mas-6,000 applikazzjoni għal beneﬁċċji. Fosthom hemm 4,449 talba
għall-beneﬁċċju tal-ġenituri, 423 talba għall-beneﬁċċju ta’ persuni b’diżabbiltà, 279 talba għal beneﬁċċju lil dawk
li tilfu xogħolhom u 169 talba għal beneﬁċċju mediku. S’issa nħadmu aktar minn nofs it-talbiet u aktar minn 2,400
diġà tħallsu. Il-pagamenti qed isiru kull ġimgħa. Dawk li għadhom ma nħadmitilhomx l-applikazzjoni tagħhom,
xorta se jitħallsu bl-arretrati. 20,000 persuna oħra bbeneﬁkaw mit-tqassim tal-ikel b’xejn iffinanzjat mill-Gvern.

MIŻURI FIL-ĦABS

130 uffiċjal tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi bdew jaħdmu u jgħixu għal ġimgħa ta’ xogħol
konsekuttiva ﬁl-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. Din hija miżura maħsuba biex ﬁ żmien meta żdiedu l-każijiet
tal-Covid-19 ikun hemm anqas kuntatt mad-dinja barra l-faċilità, bil-ħaddiema tal-Aġenzija jinbidlu biss
darba f’ġimgħa minﬂok kuljum. Bħala miżura kontra l-ﬁrxa tal-imxija, il-faċilità diġà waqqfet iż-żjarat
tal-qraba tar-residenti, għalkemm nediet mezzi oħra ta’ komunikazzjoni għar-residenti ma’ qrabathom.

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

helpline

111/2132 4086

ISSUE 28

08/04/2020

SPEZZJONIJIET FUQ ĠEMGĦAT
U KWARANTINA
4 persuni ġew immultati €100 wara li nstabu ﬁ gruppi ta’ aktar minn 3 persuni waqt ir-rondi kontinwi li l-Pulizija
qed tagħmel biex tassigura li ma jkunx hemm ġemgħat f’postijiet pubbliċi skont l-avviż legali li ħareġ il-Gvern.
Intant, mindu bdew isiru l-ispezzjonijiet, saru aktar minn għaxart elef spezzjoni fuq dawk il-persuni li suppost kienu
qed isegwu l-kwarantina obbligatorja. Fl-aħħar 24 siegħa saru 239 spezzjoni, ﬁlwaqt li nstabet persuna tikser
il-kwarantina obbligatorja. L-appell jibqa’ dak li kulħadd ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed
jingħataw mill-awtoritajiet.

SPEZZJONIJIET FUQ STABBILIMENTI

Żewġ snack bars, wieħed ﬁż-Żejtun u l-ieħor f’Ħal Għaxaq inqabdu miftuħa jaqdu lill-klijenti bi ksur
tar-regolamenti biex irażżnu l-imxija tal-Covid-19. Is-sidien ġew immultati €3,000 kull wieħed. Fl-aħħar 24
siegħa saru aktar minn 880 spezzjoni fuq stabbilimenti tal-ikel u x-xorb ﬁl-Gżejjer Maltin biex b’kollox, mindu
daħlu ﬁs-seħħ ir-regolamenti, twettqu aktar minn 18,400 spezzjoni. Wieħed jista’ jirrapporta abbużi fuq
in-numru 2169 2447.
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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
1770 – Għal min għandu bżonn wens mentali
1772 – Għal dawk li jħossuhom waħedhom
2545 1111 – Għal healthcare workers f’Mater Dei, ﬂ-Isptar Boffa
u Sir Anthony Mamo
2364 5002 – Għal ħaddiema ﬁl-Primary Health Care, l-Isptar Ġenerali
ta’ Għawdex u Mount Carmel
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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