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STABBLI MINKEJJA L-COVID-19
L-ekonomija Maltija se tibqa’ stabbli minkejja l-pandemija tal-Covid-19 u ﬂ-2021 se terġa’ tibda tikber mill-ġdid.
It-tbassir sar minn 2 aġenziji internazzjonali tal-kreditu, Moody’s u Fitch, wara li din il-ġimgħa anke l-Fond Monetarju
Internazzjonali kkonkluda li Malta se jkollha l-inqas impatt ekonomiku negattiv fost il-pajjiżi kollha taż-Żona Ewro.
Ir-rata tal-qgħad se tibqa’ ﬁl-medja mill-2013 ’l hawn u pajjiżna ser jibqa’ jkollu esportazzjoni akbar minn
importazzjoni. Fost ir-raġunijiet għal dawn iċ-ċertiﬁkati, Moody’s u Fitch isemmu l-miżuri ﬁl-pakkett ﬁskali tal-Gvern
kif ukoll it-track record ta’ suċċess ekonomiku bis-surpluses tal-aħħar snin. Qalu li dawn jagħmlu lil Malta ppreparata
aktar minn pajjiżi oħra biex tirpilja malajr.

IKTAR FEJQAN U KAŻIJIET ĠODDA

8 persuni oħra ﬁequ mill-Covid-19, biex issa telgħu għal 99 dawk li ħelsu u rkupraw mill-virus. Fl-istess ħin 4 persuni
ħarġu pożittivi wara 972 test li saru ﬂ-aħħar 24 siegħa. Fosthom hemm 3 miċ-ċentru miftuħ ta’ Ħal Far fejn s’issa
hemm 35 persuna pożittiva. Fiċ-ċentru għadhom sejrin it-testijiet biex jiġu identiﬁkati dawk bil-virus u jiġu iżolati
f’faċilità maqtugħa għaliha. F’Malta b’kollox hawn 324 każ attiv ta’ Covid-19. L-awtoritajiet tas-saħħa tennew
l-importanza li kulħadd jibqa’ jħares bir-reqqa l-miżuri li tħabbru. Ma noħorġux minn darna ħlief għal bżonn urġenti
u nieħdu ħsieb l-anzjani u persuni vulnerabbli. B’hekk biss in-numri jistgħu jibqgħu baxxi u l-imxija titrażżan.
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SPEZZJONIJIET

40 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, persuna
nqabdet tikser il-kwarantina obbligatorja ﬁs-664 spezzjoni li saru ﬂ-aħħar 24 siegħa. L-appell jibqa’ dak li kulħadd
ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.

GĦAL ĠENITURI U GĦALLIEMA

Tnedew korsijiet b’xejn online għal ġenituri u għalliema biex, ﬁ żmien meta l-iskejjel huma magħluqa, xorta
jkunu jistgħu jtejbu ħiliethom ﬁl-qasam edukattiv. Ġenituri se jkollhom opportunità jitgħallmu online kif
f’darhom jgħinu tfal bl-awtiżmu, kif iħajru tfal jaqraw u jiktbu, l-ortograﬁja u l-matematika kif ukoll kif jgħinu
lit-tfal b’diffikultajiet ta’ tagħlim. Tnedew ukoll lezzjonijiet għall-għalliema biex itejbu l-ħiliet tagħhom,
javvanzaw ﬁl-karriera u saħansitra jitilgħu skala ﬁs-salarju permezz tal-Accelerated Progression Scheme.
Aktar tagħrif għall-ġenituri jinkiseb minn https://bit.ly/2Ve5km6 waqt li għall-għalliema minn
https://bit.ly/34pA0oD.

for more information and
updates visit www.covid19.gov.mt

ISSUE 38

18/04/2020

MALTA ARTS FUND
Il-Covid-19 ħalliet impatt qawwi anke fuq dawk li jaħdmu ﬂ-oqsma kreattivi u kulturali, u l-udjenzi li jmorru jarawhom.
Bħala għajnuna għall-artisti lokali ġie allokat fond ta’ €75,000 biex jingħataw f’għotjiet għal proġetti kulturali u
kreattivi. Il-fond, li se jkun immexxi mill-Kunsill Malti għall-Arti, għandu jservi ta’ għajnuna għal artisti li jridu joħolqu
ideat innovattivi ﬂ-arti u l-kultura. L-applikazzjonijiet jagħlqu nhar it-23 ta’ April. Aktar tagħrif jinkiseb minn
www.artscouncilmalta.org/pages/guidance-advice/covid-19/malta-arts-fund-special-call/

SEHEM IL-PRIĠUNIERI KONTRA
L-COVID-19
Anke l-priġunieri ﬁl-ħabs ta’ Kordin meddew idejhom ﬁl-ġlieda kontra l-imxija tal-Covid-19 u bdew jaħdmu maskri
u tagħmir protettiv biex jintużaw minnhom, mill-uffiċjali tal-ħabs u anke minn dipartimenti oħra tal-Gvern.
Ir-residenti f’Kordin qed ikunu xempju ta’ kif il-pajjiż għandu jkun magħqud biex jaffronta l-isﬁda tal-virus.
Sehemhom ħabat ﬁ żmien meta kull pajjiż qed ikollu sﬁdi kbar biex jikseb materjal protettiv. Anke minn Kordin,
ir-residenti qed juru li l-ħabs għandu jkun post ta’ riabilitazzjoni u mhux kastig.

for more information and
updates visit www.covid19.gov.mt

ISSUE 38

18/04/2020

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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