
Il-proposta Maltija biex titnieda missjoni umanitarja urġenti fil-Libja ġiet aċċettata mill-Unjoni Ewropea. L-għajnuna
se tikkonsisti f’fondi li ġew minn sorsi finanzjarji eżistenti tal-Unjoni Ewropea u se jingħataw lill-entitajiet
internazzjonali li diġà qed jaħdmu fil-Libja biex jaraw li jaslu għand min għandu bżonnhom. Il-qbil dwar il-pakkett
finanzjarju ntlaħaq fil-Kunsill dwar l-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea, wara l-inizjattiva ta’ Malta biex din 
it-talba titla’ fuq l-aġendatal-istess Kunsill. Il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni qablu wkoll li jingħataw €35
miljun f’għajnuna lill-gwardja tal-kosta Libjana biex trażżan it-traffikar tal-bnedmin. Il-kriżi umanitarja fil-Libja qed
issir kriżi ta’ sigurtà għall-Unjoni Ewropea għax l-impatt tal-ġlied u tal-Covid-19 se jwassal biex aktar immigranti jiġu
sfruttati mit-traffikanti tal-bnedemin. Dan jitlob rispons Ewropew u mhux ta’ pajjiż ċkejken waħdu li dejjem refa’
l-piż tiegħu.

GĦAJNUNA LIL-LIBJA FUQ
PROPOSTA TA’ MALTA

SALVATI 5,000 IMPJIEG IEĦOR
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€4.3 miljun marru fil-bwiet tan-nies li kellhom l-impjieg tagħhom affettwat mill-Covid-19. Bl-erba’ benefiċċji
amministrati mill-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali, issa kienu salvati 5,000 impjieg
ieħor. B’hekk, dawn il-persuni diġà ħadu medja ta’ €760. B’kollox sa issa daħlu 8,504 applikazzjonijiet u ġew
maħduma 91% minnhom. Fost dawk li tħallsu llum hemm 4,908 persuni li rċevew il-benefiċċju tal-ġenituri, dak
mediku jew tad-diżabilità waqt li żammew l-impjieg, u hemm 147 persuna oħra li waqqfu l-benefiċċju u rritornaw
għax-xogħol. Magħquda mas-77,000 impjieg salvati bl-iskemi tal-Malta Enterprise, b’kollox sa issa ġew salvati
82,000 impjieg.
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39 persuna oħra fiequ mill-Covid-19. 10 minnhom għandhom fuq is-60 sena, fosthom 3 t’aktar minn 80. B’hekk issa
total ta’ 204 persuni ħelsu mill-virus. Fl-aħħar 24 siegħa saru 641 test, b’persuna waħda biss tirriżulta pożittiva minkejja
li ma kellha l-ebda sintomi iżda nqabdet waqt random testing li l-awtoritajiet tas-saħħa qed jagħmlu regolarment
fil-komunità. Fadal issa 238 każ attiv tal-virus f’pajjiżna. L-awtoritajiet tas-saħħa qalu li, għalkemm it-trażmissjoni lokali
tidher li naqset, xorta l-pubbliku għandu jibqa’ jħares il-miżuri ta’ social distancing u jibqa’ ma joħroġx ta’ xejn
mid-dar. L-istrateġija għat-tneħħija tal-miżuri, meta tidħol fis-seħħ, trid issir taħt monitoraġġ, bil-galbu u b’kawtela
biex jiġi żgurat li l-imxija ma terġax tirranka. 

AKTAR AĦBARIJIET TAJBA
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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-605 spezzjonijiet 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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MILL-INBID GĦAL SANITIZERS

Kumpanija ewlenija tal-inbejjed f’Malta, il-Marsovin, biddlet parti mill-operat tagħha għall-produzzjoni tal-alkoħol
għal hand sanitizers. B’din l-innovazzjoni l-kumpanija assigurat ukoll kontinwità fin-negozju mingħajr ma naqqset
l-impjegati tagħha. Il-fliexken tal-hand sanitizers, 6,700 b’kollox, ngħataw b’xejn mill-Marsovin biex jintużaw fost
l-oħrajn fl-isptarijiet u fiċ-ċentri tas-saħħa u mill-pubbliku.

€5.3 MILJUN KONTRA L-COVID-19

Malta ngħatat €5.3 miljun mill-Kummissjoni Ewropea biex jintużaw fil-Fond ta’ Riċerka u Żvilupp kontra l-Covid-19 li
nħoloq mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija. Il-Fond se jkun iddedikat għal kumpaniji u riċerkaturi Maltin biex
jagħmlu riċerka dwar il-virus, jiġu żviluppati tilqim jew mediċinali biex idewwu pazjenti mill-effetti tal-virus,
għall-iżvilupp ta’ tagħmir mediku, diżinfettant u studji dwar l-imxija, fost l-oħrajn. Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb
mis-siti elettroniċi tal-MCST u Malta Enterprise.



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
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