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IFIQU 38 OĦRA
38 persuna oħra ﬁequ mill-Covid-19. Din hija t-tieni aħbar sabiħa din il-ġimgħa wara li nhar Ħadd il-Għid tħabbar
li 28 pazjent ieħor irkupraw mill-virus. B’kollox, it-total ta’ nies li ﬁequ mill-Covid-19 issa tela’ għal 82. Persuna titqies
li ﬁeqet wara li jirriżultaw negattivi 2 testijiet 24 siegħa bogħod minn xulxin. Dawk li jﬁqu xorta jibqgħu ﬁ kwarantina
għal ftit jiem oħra bħala prekawzjoni u wara jridu jingħataw permess mill-awtoritajiet tas-saħħa biex joħorġu
ﬁl-komunità.

KAŻIJIET ĠODDA

13 kienu l-pazjenti li rriżultaw pożittivi għall-Covid-19 wara li saru aktar minn 1,022 swab ﬂ-aħħar sigħat. Fost
il-każijiet ġodda hemm mara ta’ 92 sena li qed tinżamm Mater Dei f’qagħda stabbli. Pożittivi wkoll kienu mara li
twassal ix-xirjiet ﬁd-djar u 4 residenti miċ-ċentru miftuħ ta’ Ħal Far. Ġie kkonfermat li t-tarbija ta’ xahar li kienet
irriżultat pożittiva hija f’qagħda tajba ﬁlwaqt li ﬂ-ITU hemm pazjent fuq il-ventilator u ieħor li qed jiġi segwit.
B’kolloxissa 412-il persuna kellhom il-virus f’pajjiżna. Meta tneħħi dawk li ﬁequ u l-każijiet ta’ mwiet, in-numru ta’
pazjenti li għadhom f’iżolament huwa 327. L-andament tal-imxija tal-Covid-19 għadu juri li l-każijiet
għadhom telgħin.
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SKEMA OĦRA TA’ FEJDA

Tħabbret skema ta’ €40 miljun biex twieżen lil kumpaniji privati ﬂ-effetti ekonomiċi negattivi tal-Covid-19. L-iskema
ta’ fejda taħseb biex jingħata sussidju sa 2.5% tal-interessi fuq self li l-kumpaniji se jagħmlu biex ikunu jistgħu jlaħħqu
mal-ispejjeż ﬁnanzjarji tagħhom. Dan iﬁsser li l-kumpaniji se jkunu qed iħallsu ferm anqas interessi, tant li l-Gvern se
jħallas sa massimu ta' 2.5%. Is-sussidju jgħodd għall-ewwel 48 xahar minn meta joħroġ is-self mill-banek, bil-Gvern
ikun garanti għas-self. L-iskema, li ħarġet mill-Malta Development Bank, taħseb biex jingħata self lil negozji biex
jiggarantixxu ħlas lill-ħaddiema, ħlas għal materjal u stokk, u ħlas ta’ kuntratti li ġew sospiżi u mħassra minħabba
l-pandemija.

AKTAR MINN €2 MILJUN
F’BENEFIĊĊJI
Aktar minn €2.6 miljun ngħataw f’beneﬁċċji socjali bħala għajnuna lill-ħaddiema li ntlaqtu ħażin bl-effetti
ekonomiċi negattivi tal-Covid-19. Fost il-beneﬁċċji hemm €800 ﬁx-xahar lill-ħaddiema full-time u €500 lil
dawk part-time li tilfu l-impjieg kaġun tal-Covid-19. S’issa saru 7,214-il talba għall-beneﬁċċji, fosthom minn
ġenituri li jaħdmu ﬁs-settur privat u li telqu x-xogħol biex jieħdu ħsieb it-tfal, u minn persuni b’diżabilità.
Filwaqt li ġew maħduma 78.1% tal-applikazzjonijiet li daħlu, diġà tħallsu 4,186 applikazzjoni. L-ispiża ta’
€2.6 miljun tﬁsser li l-beneﬁċjarji sa issa ħadu medja ta’ €625 f’għajnuna kull wieħed. Dawk li t-talba tagħhom
qed tinħadem xorta se jieħdu l-pagament dovut bl-arretrati.
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GĦAJNUNA GĦAL KIRJIET
Dawk affettwati mill-Covid-19 jistgħu jaċċessaw beneﬁċċju tal-kera li jkopri sa 80% tal-prezz tal-kirja. Eliġibbli huma
persuni li tilfu l-impjieg tagħhom, persuni li ġew sospiżi mix-xogħol b’mod temporanju, persuni li jaħdmu għal rashom
u li waqﬁlhom jew naqsilhom drastikament id-dħul tagħhom, u individwi li qed jesperjenzaw vjolenza domestika.
Mill-applikazzjonijiet li rċeviet l-Awtorità tad-Djar, 60% huma beneﬁċjarji eżistenti li issa se jkunu qed jaċċessaw
beneﬁċċju tal-kera aktar għoli, ﬁlwaqt li 40% huma individwi li qed japplikaw biex jibdew jaċċessaw il-beneﬁċċju
tal-kera. Dan it-twessigħ tal-beneﬁċċju tal-kera jissalvagwardja d-dritt li l-familji tagħna jkollhom saqaf fuq rashom.
Aktar għajnuna lill-inkwilin tﬁsser li aktar inkwilini se jkunu kapaċi jonoraw il-pagament u b’hekk aktar sidien se
jibqgħu jirċievu l-pagament.

SPEZZJONIJIET FUQ ĠEMGĦAT U
KWARANTINA
5 persuni 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-665 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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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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