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SOSPENSJONI TAL-ĦLASIJIET
TAS-SELF
Permezz ta’ avviż legali ġdid mill-Ministru għas-Saħħa b’ħidma mal-Ministru għall-Finanzi, il-banek ġew ordnati li
jissospendu l-ħlasijiet tas-self minn persuni li saru ekonomikament vulnerabbli minħabba l-effetti negattivi
tal-Covid-19. Dan il-moratorju ta’ 6 xhur iﬁsser nifs lill-familji u n-negozji fuq il-kapital u l-imgħax. Min ikun qed
jissellef jista’ japplika biex iżomm lura mill-ħlasijiet tal-kapital u tal-imgħax, iżda jista’ jagħżel ukoll li jkompli jħallas
biss l-imgħax. Wara li jintemm il-moratorju, il-ħlasijiet li ma jkunux saru mhux ser ikunu qed jintalbu mill-ewwel,
minħabba li t-terminu tas-self jista’ jiżdied sa massimu ta’ sitt xhur aktar milli kien miftiehem oriġinarjament mal-bank.
L-applikazzjonijiet għal dan il-moratorju, li jridu jsiru sal-aħħar ta’ Ġunju li ġej, iridu jitressqu quddiem il-bank fejn
ikun sar, jew se jsir, is-self.

SELF TA’ KOMPJUTERS U INTERNET
B’XEJN
Se jiġu mislufa 250 kompjuter lil studenti li m’għandhomx aċċess għal wieħed u se jingħatalhom ukoll aċċess
għall-internet b’xejn biex b’hekk ikunu jistgħu jkomplu bl-istudji tagħhom ﬁċ-ċirkustanzi partikolari li nħolqu
mill-imxija tal-coronavirus. L-aċċess għall-internet b’xejn, li se jiswa mal-€40,000, se jgħodd ukoll għal dawk
l-istudenti ﬂ-iskejjel tal-Knisja li jinsabu ﬁl-bżonn. L-iskema hija mmirata lejn dawk li huma ﬁ skema 9 - li hemm
madwar 500 minnhom - li kuljum baqgħu jirċevu ikel id-dar mill-Gvern.
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KAŻIJIET ĠODDA

Kienu 9 l-każijiet ġodda ta’ Covid-19, numru inqas minn ta’ ġranet oħra li iżda ma jﬁsser xejn għax f’popolazzjonijiet
żgħar bħal Malta huwa naturali li n-numri jvarjaw u s’issa m’hemm l-ebda indikazzjoni li l-ﬁrxa tal-virus kienet
ikkontrollata. Fost il-każijiet tal-lum hemm carer li nstabet pożittiva waqt it-test li sar eżatt qabel daħlet għax-xogħol
f’dar tal-anzjani. Kien hemm 3 każijiet oħra ﬁċ-ċentru miftuħ ta’ Ħal Far li jinsab taħt kwarantina, bir-residenti qed jiġu
ttestjati u iżolati mill-ewwel jekk ikunu pożittivi għall-virus. L-aħħar każijiet kienu kollha kaġun ta’ trażmissjoni lokali
ﬁl-komunità. B’kollox issa hemm 393 persuna f’pajjiżna li rriżultaw pożittivi għall-Covid-19. Fl-ITU f’Mater Dei hemm
2 pazjenti, wieħed fuq ventilatur u f’qagħda stabbli u l-ieħor taħt osservazzjoni.

SPEZZJONIJIET FUQ ĠEMGĦAT U
KWARANTINA
27 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 ﬁs-738 spezzjoni li saru ﬂ-aħħar 24 siegħa.
L-appell jibqa’ dak li kulħadd ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.
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RIPATRIJAZZJONI
Tnieda l-helpline 2204 2800 u l-indirizz elettroniku repatriation.mfea@gov.mt biex tkompli tingħata kull
assistenza lil ċittadini barranin, kemm dawk tal-Unjoni Ewropea u mhumiex, li jixtiequ jiġu ripatrijati lejn
pajjiżhom. Ċittadini barranin jistgħu japplikaw fuq bażi volontarja biex jirritornaw pajjiżhom fuq titjiriet li
se jkunu sussidjati ferm mill-gvern. Ċittadini barranin li jinsabu Malta fuq xogħol, edukazzjoni jew raġunijiet
familjari għandhom sa nhar il-Ħadd 19 t’April biex jitfgħu l-applikazzjoni tagħhom fuq foreignandeu.gov.mt/apply.

KUN L-ARTIST

Tfal taħt is-16-il sena jistgħu jieħdu sehem f’kompetizzjoni tal-arti ta’ Heritage Malta li se tiffoka fuq 5 temi
partikolari. L-ewwel tema li ġiet imħabbra hija fuq il-preistorja fejn it-tfal, ﬂimkien mal-ġenituri tagħhom,
jingħataw linji gwida, indikazzjonijiet u riżorsi biex inebbħuhom ikunu kreattivi. Ix-xogħlijiet artistiċi (tpinġija,
craft work, eċċ.) imbagħad jistgħu jiġu posted fuq il-paġna tal-Facebook ta’ Heritage Malta. Il-kompetizzjoni
tibqa’ sejra sa nofs Ġunju. L-aħjar 10 sottomissjonijiet ta’ kull tema se jittellgħu fuq is-sit elettroniku ta’ Heritage
Malta u aktar tard din is-sena x-xogħlijiet se jkunu esebiti ﬁl-MUŻA. Intant, bħalissa Heritage Malta qed toffri
wkoll il-faċilità biex wieħed iżur virtwalment 35 mużew u sit differenti billi wieħed jidħol f’ heritagemalta.org.
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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 appoġġ emozzjonali u serħan 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
2204 2800 – Għal ċittadini barranin li jridu jiġu ripatrijati
80074313/79307307 – Għal dawk li jkollhom diffikultà dwar l-għoti tad-demm
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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