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KONDOLJANZI
Anzjana ta’ 96 sena saret ir-raba’ persuna li mietet waqt li kienet infettata bil-Covid-19. L-anzjana, li kellha
kumplikazzjonijiet oħra tas-saħħa, mietet ﬂ-Isptar Mater Dei fejn kienet qed tingħata kura. Il-Gvern wassal
il-kondoljanzi tiegħu lil din il-familja. L-awtoritajiet tas-saħħa tennew il-ħtieġa li kulħadd jibqa’ jħares il-miżuri
li ttieħdu biex titrażżan l-imxija, speċjalment li nevitaw kuntatt mill-viċin man-nies u ma noħorġux mid-dar ta’ xejn.
Hija responsabbiltà ta’ kull wieħed u waħda minna li l-virus ma nxerrduhx fost anzjani u persuni vulnerabbli. Kull
min iħoss xi sintomi, anke f’daż-żmien tal-allerġiji, għandu jċempel 111 u fuq kollox iżomm l-appuntament li jingħata
biex jagħmel it-test.

FEJQAN AKTAR MINN KAŻIJIET

26 persuna oħra, fosthom persuna ta’ inqas minn 10 snin u erba persuni ta’ iktar minn 70 sena, ﬁequ
mill-Coronavirus biex it-total ta’ dawk li rkupraw tela’ għal 249 persuna. Dawn jinkludu kemm persuni li
qatt ma kellhom għalfejn jidħlu l-isptar kif ukoll ħafna minn dawk li kellhom bżonn jidħlu l-isptar. Intant, raġel
wieħed biss ta’ 52 sena rriżulta pożittiv għall-Covid-19 mill-559 test li saru ﬂ-aħħar 24 siegħa. Ir-raġel beda
bis-sintomi ﬁt-23 ta’ April u bħalissa għaddej il-contact tracing biex tkun segwita s-sitwazzjoni tal-membri
l-oħra tal-familja li ġie f’kuntatt magħhom. B’hekk, il-każijiet attivi ta’ persuni f’pajjiżna bil-virus huma 195.
Importanti xorta li ma nillaxkawx, għaliex l-għadu li ma jidhirx jibqa’ fostna.
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ĊERTIFIKAT T’EKONOMIJA SODA

L-iskemi ta’ appoġġ ekonomiku tal-Gvern biex jipproteġi l-impjiegi, in-negozji u dawk li jaħdmu għal rashom kisbu
l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. L-iktar siniﬁkanti hija l-approvazzjoni tal-pakkett ta’ miżuri ta’
€215-il miljun biex jipprovdi s-Suppliment tal-Paga Covid-19 għall-impjegati b’salarju ta’ €800. Il-Kummissjoni
Ewropea sejħet il-miżuri tal-Gvern bħala meħtieġa, xierqa u proporzjonati biex jirrimedja l-impatt fuq l-ekonomija.
Dan huwa ċertiﬁkat ieħor għad-deċiżjonijiet ekonomiċi li rriżultaw f’surplus u żieda siniﬁkanti ﬁd-dħul, li jpoġġu lil
Malta f’pożizzjoni tajba biex tgħin lin-negozji u lil dawk li jaħdmu għal rashom jiffaċċjaw din l-isﬁda bla preċedent.

KURAĠĠ U TAMA

Messaġġ ta’ kuraġġ u tama mill-Prim Ministru Robert Abela f’diversi żjarat li għamel lill-ħaddiema fuq il-lant
tax-xogħol. Fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, il-Prim Ministru wera l-apprezzament tad-dedikazzjoni tal-uffiċjali
li ħallew lil familthom biex joffru ħidmithom ﬁt-trażżin tal-imxija tal-Covid-19 ﬁl-faċilità. Faħħar l-ambjent pożittiv
bejn il-gwardjani u r-residenti. Intant, waqt żjarat ﬁl-power station ta’ Delimara u l-Korporazzjoni għas-Servizzi
tal-Ilma f’Ħal Luqa, il-Prim Ministru radd ħajr lill-ħaddiema li f’dan iż-żmien partikolari baqgħu jaħdmu lejl u nhar
biex iwasslulna bla waqﬁen il-provvisti tad-dawl u l-ilma ﬁ djarna.
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SPEZZJONIJIET
20 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 ﬁl-589 spezzjoni li saru ﬂ-aħħar 24 siegħa. L-awtoritajiet wettqu aktar minn
għoxrin elf spezzjoni mindu bdiet tiġi infurzata l-kwarantina obbligatorja. L-appell jibqa’ dak li kulħadd ikun
responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.

ILBIES PROTETTIV

Waslet Malta l-ewwel minn 8 kunsinni ta’ lbies protettiv għall-ħaddiema ﬁl-qasam tas-saħħa waqt il-qadi ta’
dmirijiethom. L-ewwel kunsinna ta’ 100,000 kilo nġiebet b’titjira organizzata mill-AirMalta permezz tal-Qatar
Airways. Fadal 7 titjiriet oħra xi jsiru biex b’kollox se jkunu nġiebu 800,000 kilo ta’ provvisti għall-qasam tas-saħħa.
Il-Gvern irnexxielu jsib u jixtri l-ilbies protettiv mis-suq internazzjonali ﬁ żmien meta hawn domanda qawwija ferm
minn kull pajjiż ﬁd-dinja. Malta hija ppreparata għal kull eventwalità.
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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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