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FIDUĊJA U SOLIDARJETÀ
S’issa 62,766 post tax-xogħol ġew salvati mill-pakkett ﬁnanzjarju qawwi tal-Gvern biex jgħin lill-kumpaniji milquta
mill-effetti ekonomiċi kkaġunati mill-Covid-19. 52,703 huma ħaddiema full-time u aktar minn 10,000 huma
part-timers.Mill-ġimgħa d-dieħla se jibdew jingħataw il-pagamenti dovuti li se jkunu b’seħħ lura mid-9 ta’ Marzu.
Għall-full-timers hemm is-suppliment ta’ €800 u għall-part-timers €500. S’issa kien hemm 9,474 applikazzjoni
minn self-employed u 2,877 applikazzjoni minn kumpaniji biex jibbeneﬁkaw mill-Covid-19 wage supplement. Dan
l-investiment f’pagi lill-ħaddiema għax-xhur ta’ Marzu u April biss jammonta għal mitt miljun ewro.

MEWTA OĦRA

Anzjan ieħor, raġel ta’ 79 sena, sar it-tieni vittma bil-Covid-19 f’pajjiżna sigħat biss wara l-mewt
tal-Għawdxija ta’ 92 sena li wkoll kellha l-virus. L-anzjan kien qed jieħu l-kura ﬂ-Isptar Karin Grech u,
bħall-vittma tal-bieraħ, kellu diversi kumplikazzjonijiet serji ta’ saħħa qabel ma ħa l-virus. Meta kien iddaħħal
l-isptar diġà kellu d-deni u wara li ġie ttestjat instab li kien pożittiv. Il-Gvern wassal il-kondoljanzi lil din
il-familja. Malta m’għandha xejn differenti minn pajjiżi oħra. Għalhekk l-importanza assoluta li kemm il-poplu u
speċjalment l-anzjani u persuni vulnerabbli jimxu bir-reqqa mal-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Irridu niġbdu
ħabel wieħed biex nieħdu ħsieb xulxin. Lejlet tmiem il-ġimgħa tal-Għid naraw li noħorġu minn darna għal
bżonn urġenti biss.
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IKTAR FEJQAN U KAŻIJIET ĠODDA
11-il persuna oħra ﬁequ mill-Covid-19 biex b’hekk l-għadd ta’ persuni li rkupraw mill-virus issa tela’ għal 16. Dawk li
ħelsu mill-virus xorta se jibqgħu ﬁ kwarantina għal ħmistax oħra bħala prekawzjoni. Intant, kien hemm 38 pazjent li
rriżultaw pożittivi għall-Covid-19 minn 1,018-il test li saru ﬂ-aħħar 24 siegħa. L-etajiet tal-pazjenti l-ġodda jvarjaw
bejn 4 u 69 sena. Fosthom hemm żewġ nisa tqal, żewġt itfal u anzjan Għawdxi li diġà kellu kumplikazzjonijiet ta’ saħħa.
Il-każijiet ġodda huma kollha ta’ trażmissjoni lokali. B’hekk, issa f’pajjiżna kien hemm total ta’ 337 persuna li rriżultaw
pożittivi għall-virus.

KUN TABIB TIEGĦEK INNIFSEK

Klijenti li ffrekwentaw l-istabbiliment Piscopo Cash & Carry f’Raħal Ġdid mis-6 ta’ April ’il hawn għandhom
ikunu tobba tagħhom infushom u jekk ikollhom id-deni jew iħossu xi sintomi għandhom iċemplu 111. Dan
wara li wieħed mill-ħaddiema tal-istabbiliment irriżulta pożittiv għall-Covid-19. L-awtoritajiet tas-saħħa
jinsabu f’kuntatt ma’ dan l-istabbiliment biex isir id-diżinfettar tal-post. Stabbiliment ieħor li għalaq u ġie
diżinfettat bħala prekawzjoni huwa Scan Malta li żewġ ħaddiema tiegħu ttestjaw pożittivi għall-virus.
Anke s-supermarket Valyou u parti mill-fabbrika Playmobil ġew diżinfettati wara każi ta’ Covid-19 fost
il-ħaddiema.

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

helpline

111/2132 4086

ISSUE 29

09/04/2020

ŻJARAT F’MATER DEI
Għalissa twaqqfu ż-żjarat lill-pazjenti ﬂ-Isptar Mater Dei. Il-miżura ta’ prevenzjoni u kontroll ittieħdet biex
jitħarsu l-pazjenti u l-ħaddiema ﬂ-isptar minħabba l-imxija tal-Covid-19. L-eċċezzjoni se jkunu żjarat lit-tfal
rikoverati l-isptar jew f’każijiet oħra straordinarji. F’dawn is-sitwazzjonijiet, l-istaff tal-isptar ser ikun qiegħed
jinforma lill-qraba konċernati. Għalkemm se tkun diffiċli għall-pazjenti u l-maħbubin tagħhom, kulħadd irid jagħraf
li din hija miżura essenzjali ﬂ-interess ta’ kulħadd. Din il-miżura diġà ddaħħlet ukoll għal San Vinċenz u residenzi
tal-Gvern għall-anzjani. Anke l-Isptar Ġenerali t’Għawdex b’seħħ minn għada se jwaqqaf iż-żjarat lill-pazjenti
bħala miżura ta’ prevenzjoni u kontroll minħabba l-Covid-19. Minn nhar it-Tnejn 13 t’April is-servizzi ta’
out-patients u l-kliniċi se jiċċaqalqu lejn Barts Medical School.

SPEZZJONIJIET

38 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
ħadd ma nstab jikser il-kwarantina obbligatorja ﬁl-517-il spezzjoni li saru ﬂ-aħħar 24 siegħa. Filwaqt li għada
hija festa pubblika, l-appell jibqa’ dak li kulħadd ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw
mill-awtoritajiet. Intant Snack bar f’San Pawl il-Baħar inqabad miftuħ iservi klijenti u ġie mmultat €3000 talli
kiser ir-regolament li ma jżommx il-bibien magħluqa biex titrażżan il-ﬁrxa tal-imxija tal-Covid-19. B’kollox issa
saru 1,950 spezzjoni ﬁl-gżejjer Maltin. 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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