
24 persuna, fosthom każ ta’ iktar minn 80 sena, fiequ mill-Covid-19 fl-aħħar sigħat biex it-total ta’ dawk li ħelsu
mill-virus tela’ għal 150. Dawn il-pazjenti jkunu ttestjaw negattivi wara 14-il ġurnata mindu telqulhom is-sintomi u
għalhekk meqjusa li rkupraw. Intant, 12-il persuna rriżultaw pożittivi wara 726 swab li saru. Fosthom hemm
pensjonant ta’ 81 sena u 3 każijiet ġodda fiċ-ċentru miftuħ ta’ Ħal Far fejn b’kollox instabu 41 persuna bil-virus.
F’Malta issa hawn 290 każ attiv. Fl-ITU f’Mater Dei għad hemm persuna bil-ventilator iżda l-qagħda tagħha hija
tajba. Waqt li n-numru ta’ każijiet pożittivi jvarja minn jum għal ieħor, l-awtoritajiet tas-saħħa jibqgħu b’seba’
għajnejn fuq l-andament globali biex jimxu fuq l-istrateġija ppjanata li taħseb ukoll għall-eventwalità tat-tieni
mewġa ta’ każijiet. 

AKTAR FEJQAN MILL-COVID-19

L-EKONOMIJA SE TIRPILJA
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L-ekonomija Maltija se tirpilja u terġa’ tibda tikber is-sena d-dieħla. Fir-rapport annwali tiegħu, il-Bank Ċentrali
ta’ Malta kkonferma dak li tennew aġenziji internazzjonali ta’ kreditu u l-Fond Monetarju Internazzjonali li pajjiżna
jinsab f’qagħda fejn jista’ jimmanuvra ekonomikament. Il-Bank Ċentrali qal li l-ispazju fiskali li nħoloq fl-aħħar snin
flimkien mal-istimolu monetarju tal-Bank Ċentrali Ewropew se jgħinu jnaqqsu l-impatt negattiv tal-Covid-19 fuq
l-ekonomija Maltija. Skont dan ir-rapport, il-miżuri finanzjarji u fiskali li ħabbar il-Gvern biex jassisti lis-settur privat
ukoll se jtaffu mill-impatt negattiv tal-pandemija. Il-Bank Ċentrali se jkompli jevalwa s-sitwazzjoni u jikkontribwixxi
għall-azzjonijiet li qed jittieħdu. 
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Ħadd ma nqabad fi gruppi ta’ 3 persuni f’postijiet pubbliċi waqt ir-rondi kontinwi li qed tagħmel il-Pulizija. Intant,
ħadd ma nqabad jikser il-kwarantina obbligatorja fis-613-il spezzjoni li saru fl-aħħar 24 siegħa. L-appell jibqa’ dak
li kulħadd ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.

Nota: In-numru ta’ persuni li lbieraħ inqabdu fi gruppi ta’ iktar minn 3 persuni f’postijiet pubbliċi kien ta’ 27,
u mhux ta’ 43 kif irrapurtat bi żvista fil-bullettin preċedenti. 

SPEZZJONIJIET
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Ittieħdu sensiela ta’ miżuri fl-Isptar Monte Karmeli sabiex tkompli titħares aktar saħħet ir-residenti. Kull pazjent
ġdid li jidħol l-isptar qed jiġi ttestjat għall-Covid-19 u miżmum f’post apposta sakemm joħroġ ir-riżultat tat-test.
Dawk negattivi xorta qed jingħataw kura psikjatrika fi swali apposta biex jiġi żgurat li pazjenti bla sintomi ma
jxerrdux il-virus fost pazjenti vulnerabbli fi swali kroniċi. Fl-isptar inħolqu wkoll postijiet apposta għal pazjenti
bil-Covid-19, għal dawk fi kwarantina mandatorja u għal oħrajn li qed jirpiljaw mill-virus.

TISĦIĦ F’MONTE KARMELI
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ŻFINMALTA GĦALIK

Jekk trid tagħmel ftit eżerċizzju, ngħaqad ma’ ŻfinMalta li qed tagħti lezzjonijiet virtwali tal-ballet lil kull min huwa
interessat. Il-lezzjonijiet qed isiru kull nhar ta’ Ħadd fis-6pm. Jekk inti interessat, hi x’inhi l-età tiegħek, ibgħat email
lil info@zfinmalta.org u bħala suġġett niżżel ‘Ballet class with ŻfinMalta’. Dak li jkun wara jirċievi stedina dwar
x’għandu jagħmel biex jingħaqad mas-sessjoni virtwali. Ħudu gost!

SFIDI F’OPPORTUNITÀ 

L-isfidi tal-Covid-19 inbidlu f’opportunità ġdida ta’ tagħlim għal Maritime MT, li bdiet timraħ fil-kunċett ta’ blended
learning biex tkompli tħarreġ lin-nies fil-qasam marittimu. L-istudenti qed jitgħallmu b’taħlita ta’ metodi li jvarjaw
minn dawk tradizzjonali li qed jingħataw b’mod diġitali, simulazzjoni, assessjar diġitali u riżorsi biex wieħed
jitgħallem u jitħarreġ bil-pass tiegħu. Maritime MT qed tikkollabora wkoll ma’ istituzzjonijiet simili minn madwar
id-dinja biex tigglobalizza l-esperjenza għall-istudenti tagħha, filwaqt li qed taħdem biex issir l-ewwel istitut globali
ta’ dan it-tip fid-dinja permezz ta’ franchising.



HELPLINES

2598 1000 – Għal dawk li għandhom domandi dwar is-settur edukattiv

80074313/79307307 – Għal dawk li jkollhom diffikultà dwar l-għoti tad-demm

2204 2800 – Għal ċittadini barranin li jridu jiġu ripatrijati

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

21/04/2020
ISSUE 41

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


