
Mhux se jkunu permessi żbarki f’pajjiżna ta’ immigranti irregolari, kemm minn għaqdiet nongovernattivi kif ukoll
minn kull opra tal-baħar jew bastiment ieħor. Il-Kabinett tal-Ministri ħa din id-deċiżjoni fid-dawl tal-pressjoni li qed
toħloq l-imxija tal-Covid-19 u f’mument fejn il-pajjiż iddikjara Emerġenza ta’ Saħħa Pubblika. Il-komunikat tal-Gvern
jgħid li Malta ma tinsabx f’pożizzjoni li tiggarantixxi r-riżorsi għas-salvataġġ lil immigranti irregolari, u għalhekk
huwa fl-interess u fir-responsabbiltà tal-istess immigranti li ma jipperikolawx ħajjithom bi vjaġġi riskjużi biex jersqu lejn
pajjiż li mhux f’qagħda li joffrilhom post sigur. Aktar inżul ta’ immigranti irregolari, li jistgħu wkoll ikollhom il-virus, se
jippreġudika ferm il-ħidma biex titrażżan l-imxija tal-virus fil-pajjiż. Il-Gvern fakkar li l-ivvjaġġar lejn pajjiżna saħansitra
ġie mwaqqaf bl-għeluq tal-ajruport u l-portijiet, u r-riżorsi lokali kollha, fosthom tal-Armata, se jkunu ffukati kontra
l-imxija tal-Covid-19. 
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Imħabbra skema ta’ assistenza għall-barranin, residenti jew fuq bażi temporanja f’Malta, li jixtiequ jmorru lura lejn
pajjiżhom. Din l-iskema ta’ ripatrijazzjoni volontarja tgħodd ukoll għall-barranin b’permess ta’ residenza kif ukoll għal
barranin li huma f’Malta minħabba xogħol, edukazzjoni jew raġunijiet familjari. Ċittadini tal-Unjoni Ewropea, u
oħrajn li mhumiex, li huma interessati f’titjiriet ta’ ripatrijazzjoni għandhom jirreġistraw fuq foreignandeu.gov.mt/apply
sa nhar il-Ħadd 19 ta’ April. Dettalji tat-titjiriet se jitħabbru fil-ġimgħat li ġejjin. Il-Gvern qed jissussidja dawn it-titjiriet,
anke dawk barra mill-Ewropa, fuq bażi umanitarja u għalhekk il-ħlas tat-titjira se jkun nominali. 
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Kien hemm 13-il każ ġdid ta’ Covid-19 biex it-total ta’ persuni f’pajjiżna li rriżultaw pożittivi huwa ta’ 350. Fost il-każijiet
ġodda hemm anzjana ta’ 83 sena fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex u oħra ta’ 88 sena residenti f’San Vinċenz de Paul.
It-tnejn għandhom kundizzjonijiet mediċi oħra. Hemm ukoll 2 carers li jaħdmu fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex u 2
healthcare workers fl-Isptar Zammit Clapp. Pożittiv kien hemm tifel Sirjan ta’ 8 snin b’qarib tiegħu jkun fost dawk
pożittivi lbieraħ. F’qagħda tajba t-tarbija ta’ xahar li lbieraħ kienet pożittiva. L-għadd ta’ każijiet miexi skont il-mudell
li qed jaħdmu bih l-awtoritajiet tas-saħħa. Il-miżuri li ttieħdu biex titrażżan l-imxija qed jaħdmu u s-sitwazzjoni tinsab
taħt kontroll. Kollox iżda jiddependi minn kemm aħna nħarsu d-direttivi fl-interess tas-saħħa ta’ kull wieħed u waħda
minna.

KAŻIJIET ĠODDA
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59 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-232 spezzjoni li saru fl-aħħar 24 siegħa.
Minkejja li dawn huma ġranet ta’ festa, l-appell jibqa’ dak li kulħadd ikun responsabbli u jikkopera
mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet. Intant l-istabbilimenti tal-ikel u x-xorb żammew
mar-regolamenti biex jibqgħu bil-bibien magħluqa. L-ebda stabbiliment ma nqabad miftuħ waqt it-850
spezzjoni li saru fil-gżejjer Maltin. Wieħed jista’ jirrapporta abbużi fuq in-numru 2169 2447.

SPEZZJONIJIET
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HELPLINE GĦAS-SAĦĦA MENTALI

1770 huwa helpline ġdid li qed jaħdem 24 siegħa kuljum biex jipprovdi għajnuna lil persuni li jesperjenzaw
problemi ta’ saħħa mentali tul l-imxija tal-Covid-19. Wara l-1770 hemm aktar minn 30 professjonist biex jagħtu
appoġġ u jekk ikun hemm bżonn jirreferu lil dak li jkun għal għajnuna psikoloġika. Il-helpline tnieda mill-Ministeru
għas-Saħħa, b’kollaborazzjoni mar-Richmond Foundation. L-appell, anke lil dawk li qatt ma kellhom problemi ta’
saħħa mentali, huwa li flok dak li jkun iżomm sieket, juża l-1770.

GRAZZI LILL-ĦADDIEMA
TAT-TINDIF PUBBLIKU

It-tindif u diżinfettar huma importanti daqs is-social distancing u l-ħasil tal-idejn biex titrażżan il-firxa tal-Covid-19.
Mal-100 ħaddiem tad-Direttorat tat-Tindif Pubbliku qed jaħdmu 24 siegħa kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa, biex inaddfu
u jiddiżinfettaw il-postijiet . S’issa ddiżinfettaw b’mod
regolari mal-500 bus shelter, għamara tat-toroq, inħawi quddiem spiżeriji u supermarkets u 12,000 kilometru ta’
bankini. Dan ix-xogħol impekkabbli ngħata ħajr mill-Prim Ministru waqt żjara lill-ħaddiema tad-Direttorat f’Kordin
biex personalment jirringrazzjahom tad-dedikazzjoni u s-servizz li qed jagħtu lin-nazzjon. 



HELPLINES

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

21411 411 – Għal dawk fi kwarantina mandatorja li għandhom bżonn provvista
ta’ ikel u mediċinali

153 – Għal dawk li jridu tagħrif dwar il-miżuri fil-pakkett finanzjarju li qed jiġu
amministrati mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali

1575 – Għall-ħaddiema biex jistaqsu dwar pagi u kundizzjonijiet ta’ xogħol

1576 – Għal min iħaddem biex jistaqsu dwar pagi u kundizzjonijiet ta’ xogħol

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 

1770 – Għal min għandu bżonn wens mentali

2294 4511/2294 4504 – Biex tirrapporta lill-pulizija każi ta’ ksur tar-regolamenti
dwar saħħa pubblika u l-Covid-19

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

111 – Għal dawk li jħossu sintomi tal-COVID-19 jew jixtiequ iktar informazzjoni
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