
Deħlin għal ġimagħtejn kruċjali ħafna. F’dawn il-jiem tal-Għid u l-ġranet ta’ wara, għandna għażla sempliċi
quddiemna. Jew naġixxu b’dixxiplina u responsabbiltà fuq id-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa, jew ikollhom
idaħħlu miżuri iktar riġidi biex titħares is-saħħa pubblika. Iż-żmien li ġej hu deskritt bħala ‘Make or break’.
Jekk nobdu, nistgħu noħorġu minn dan il-perjodu kemm jista’ jkun malajr. Jekk nillaxkaw, se ndumu nkaxkru f’din
is-sitwazzjoni u l-awtoritajiet għamluha ċara li mill-ġimgħa d-dieħla jiġu ddikjarati iktar miżuri stretti. L-eroj
fil-qasam tas-saħħa qed iwettqu ħidma eżemplari u ma nistgħux inkunu aħna li nimminawhom billi noqogħdu
noħorġu minn djarna u niġru barra. Flimkien irridu nagħmluha. F’idejna.

L-GĦAŻLA F’IDEJNA 

VITTMA OĦRA
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Anzjan ta’ 84 sena sar it-3 vittma tal-Covid-19 f’pajjiżna. Huwa ddaħħal Mater Dei lbieraħ bi qtugħ ta’ nifs u nstab
li kien pożittiv wara li sarlu test. Bħaż-żewġ vittmi preċedenti, huwa kien ibati b’kumplikazzjonijiet oħra ta’ saħħa.
Minkejja t-tentattivi li saru, il-kundizzjoni tal-anzjan baqgħet sejra lura sakemm miet dalgħodu. Il-Gvern wassal
il-kondoljanzi lil din il-familja. Jibqa’ l-appell biex l-anzjani u persuni vulnerabbli jibqgħu fir-residenza tagħhom.
Bl-istess mod qrabathom m’għandhomx imorru jużuruhom biex jevitaw ir-riskju li jittrażmettulhom il-Covid-19. 
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20 kienu l-każijiet ġodda tal-Covid-19, biex it-total ta’ persuni f’pajjżina li rriżultaw pożittivi għall-virus issa huwa
ta’ 370. Fost il-każijiet il-ġodda kien hemm min ma kellu l-ebda sintomi qabel ma sarlu t-test. Fil-każijiet tal-lum hemm
tfajla li marret tixtri minn ħanut fejn ħaddiem kien irriżulta pożittiv u li meta kienet diġà bis-sintomi marret tara qarib
tagħha f’daru. Raġel ieħor li mar f’dan l-istess ħanut ukoll irriżulta pożittiv. Każijiet oħra jinkludu fattiga u carer fl-Isptar
Ġenerali t’Għawdex, carer f’Karin Grech u careworker fil-komunità. Kompla jirranka n-numru ta’ testijiet u fl-aħħar
24 siegħa saru 1,288 swab. 

KAŻIJIET ĠODDA
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10 mill-20 każ ġdid tal-lum huma residenti fiċ-ċentru miftuħ ta’ Ħal Far li ilu kważi ġimgħa taħt kwarantina
wara li kienu nstabu 8 każijiet. Ħafna minn dawk pożittivi huma ta’ età żgħira u għalhekk mhux mistennija
jkollhom problemi biex ifiqu. Il-kwarantina saret skont pjan imħejji kemm biex tipproteġi lir-residenti nfushom
u biex jiġi żgurat li ma jkunx hemm kuntatt mal-komunità. F’Ħal Far diġà hemm sptar tas-Salib l-Aħmar u
l-awtoritajiet tas-saħħa qed ikomplu jtejbu l-faċilitajiet. Ġie kkonfermat li ħadd mill-immigranti li ġew
salvati lbieraħ ma ttestja pożittiv għall-virus għalkemm xorta se jinżammu 14-il jum kwarantina f’detenzjoni. 

IL-KWARANTINA F’ĦAL FAR
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MILL-KĊINA TAL-PRESIDENT

Mill-kċina tal-Palazz tal-President qed jintbagħtu għadd ta’ ikliet lill-impjegati tal-Isptar Mater Dei bħala
solidarjetà magħhom fi żmien meta qed jaħdmu ħinijiet twal, ’il bogħod mill-familja, biex idewwu l-pazjenti
tal-Covid-19 u pazjenti oħra. Għall-okkażjoni tal-festi tal-Għid, mill-kċina Presidenzjali qed jinħema wkoll ikel
marbut mal-Għid bħala ġest t’apprezzament bil-fatti lejn l-att ta’ erojiżmu tal-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa.
Intant, il-President George Vella offra l-paga tiegħu tax-xahar li għadda biex tintuża mill-Gvern fejn meħtieġ
fiċ-ċirkustanzi uniċi li ninsabu fihom.

SPEZZJONIJIET FUQ ĠEMGĦAT U
FUQ KWARANTINA

Instabet persuna waħda tikser il-kwarantina obbligatorja fil-272-il spezzjoni li saru fl-aħħar 24 siegħa. Intant
34 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. Minkejja
li dawn huma ġranet ta’ festa, l-appell jibqa’ dak li kulħadd ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed
jingħataw mill-awtoritajiet.



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 appoġġ emozzjonali u serħan 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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