
28 persuna oħra fiequ mill-Covid-19 f’pajjiżna. Din l-aħbar sabiħa tfisser li s’issa total ta’ 44 persuna ħelsu mill-virus
wara li rriżultaw negattivi darbtejn f’testijiet li saru 24 siegħa ’l bogħod minn xulxin. Dawn il-persuni jibqgħu fi
kwarantina għal ftit jiem oħra bħala prekawzjoni biex imbagħad jinħarġilhom permess mill-awtoritajiet tas-saħħa li
jistgħu joħorġu lura fil-komunità.

FEJQAN MILL-COVID-19 

KAŻIJIET ĠODDA
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Kien hemm 8 każijiet ġodda ta’ Covid-19, bit-total ta’ persuni f’pajjiżna li rriżutaw pożittivi issa huwa ta’ 378.
Fost il-każijiet tal-lum hemm żewġ anzjani ta’ 73 u 74 sena kif ukoll żewġ residenti oħra fiċ-ċentru miftuħ ta’ Ħal Far
li rriżultaw pożittivi wara 23 test li saru hemmhekk. L-awtoritajiet tas-saħħa u s-Salib l-Aħmar qed ikomplu jsewgu
l-qagħda ta’ saħħet ir-residenti u l-kundizzjoni medika tagħhom ġurnata b’ġurnata. Intant, qed tkompli tirranka
l-istrateġija biex każijiet ta’ Covid-19 fil-komunità jiġu identifikati fi stadju bikri bil-għan li jiġu iżolati u titrażżan il-firxa
tal-virus. Fl-aħħar 24 siegħa saru ’l fuq minn 1,000 test biex it-total mindu faqqgħet l-imxija f’pajjiżna tela’
għal 17,057 swab. 
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Fl-aħħar sigħat il-Gvern Malti kien involut f’laqgħat mal-Libja, il-Ġermanja, l-Italja, Spanja u Franza fejn wassal
b’mod formali l-pożizzjoni tiegħu dwar l-immigrazzjoni. Deċiżjoni li mhijiex imnebbħa minn sentiment razzjali imma
mill-bżonn li r-riżorsi kollha ta’ pajjiżna jiffukaw fuq il-ġlieda kontra l-Covid-19. Spanja u l-Italja għalqu l-portijiet
tagħhom ftit tal-jiem qabel ma ttieħdet id-deċiżjoni Maltija. Matul it-taħditiet ġie spjegat kif il-virus ħoloq sfidi liema
bħalhom għal pajjiżna, speċjalment fuq il-qasam tas-saħħa u l-infurzar tal-liġi. Intqal li l-Unjoni Ewropea għandha
tara li t-traffikanti tal-bnedmin ma jeħdux vantaġġ mis-sitwazzjoni ta’ instabilità fil-Libja u ma tħallihomx ikomplu
bin-negozju tagħhom li jibagħtu iżjed bnedmin lejn Malta. 

IL-POŻIZZJONI TA’ MALTA
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104 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. F’Jum il-Għid ħadd ma nstab jikser il-kwarantina obbligatorja fil-230 spezzjoni li saru fl-aħħar
24 siegħa. L-appell jibqa’ dak li kulħadd ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw
mill-awtoritajiet. Ilbieraħ, waqt l-ispezzjonijiet fuq l-istabbilimenti, snack bar fil-Ħamrun inqabad miftuħ
iservi klijenti bi ksur tar-regolamenti u ġie mmultat €3000. Abbużi simili jistgħu jiġu rapportati billi
ċċempel 21692447.

SPEZZJONIJIET
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MOVEMENT CLASSES

Anzjani u persuni vulnerabbli li qed jibqgħu d-dar fuq parir tal-awtoritajiet tas-saħħa issa għandhom mezz ieħor
biex jagħmlu l-eżerċizzju f’darhom stess. Telehealth Physio huwa programm ta’ 20 minuta li beda jixxandar
kuljum fl-10am u fl-4.20pm fuq TVM2. L-eżerċizzji jaħsbu biex itejbu s-saħħa tal-muskoli, il-mobilità u l-ekwilibriju
bil-ħsieb li l-anzjani u persuni vulnerabbli jkunu jistgħu jkomplu fejn ħallew ladarba kollox jiġi għan-normal.

PULIZIJA JFERRĦU LILL-ANZJANI

F’Jum l-Għid il-Korp tal-Pulizija għamel ġest ta’ mħabba lejn ir-residenti fid-djar tal-anzjani li issa ilhom diversi
ġimgħat ġewwa bħala waħda mill-miżuri biex il-Covid-19 ma tolqotx lil dawk vulnerabbli. Il-banda tal-Pulizija
żaret id-djar tal-anzjani fil-Fgura, Bormla, il-Mosta, Ħal Balzan u n-Naxxar fejn daqqet diversi siltiet popolari
sabiex tferraħ lill-anzjani tagħna li wkoll qed jagħmlu s-sagrifiċċju tagħhom biex titrażżan il-Covid-19.



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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