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AĦBAR MILL-ISBAĦ
Għall-ewwel darba mindu faqqgħet l-imxija tal-Covid-19 f’Malta, illum ma kien hemm l-ebda każ ġdid. L-aħbar
tajba tkompli titjieb meta naraw li 33 persuna oħra ﬁequ mill-virus ﬂ-aħħar 24 siegħa biex it-total tela’ għal 282.
Bħala każijiet attivi issa fadal 162. Għalhekk huwa kkonfermat li qed ikun hemm ħafna iktar nies li jﬁqu milli nies li
jimirdu. Dawn l-aħbarijiet pożittivi jagħmluna kburin għax mhux il-pajjiżi kollha qed ikollhom l-istess suċċess.
Malta rnexxielha tikkontrolla l-imxija għax iddaħħlu miżuri f’waqthom u skont l-evidenza xjentiﬁka, u għax sar
numru kbir ta’ testing, b’contact tracing rigoruż u proċedura xierqa ta’ kwarantina u iżolament. Fuq kollox, Malta
kellha poplu li mexa mar-rakkomandazzjonijiet, ma ħax ir-riedni f’idejh u wera dixxiplina.

FIL-JIEM LI ĠEJJIN

Għad hemm lok għal responsabbiltà għax il-pandemija madwarna għadha ma spiċċatx. Huwa minnu li s-sagriﬁċċji
tal-aħħar ġimgħat poġġew lil pajjiżna f’sitwazzjoni fejn jista’ jibda jħares lejn reviżjoni ta’ wħud mill-miżuri ta’
restrizzjoni. L-ewwel biex jerġgħu jidħlu s-servizzi tas-saħħa li kienu twaqqfu, imbagħad biex terġa’ tinfetaħ
il-ħajja soċjali, imbagħad biex terġa’ tingħata spinta lill-ekonomija. Dan il-proċess irid isir gradwalment biex
dak li akkwistajna nkomplu nżommuh. Kull miżura li titnaqqas trid tiġi studjata qabel, u wara, biex jitkejjel l-effett
tagħha, u jekk ikun hemm bżonn titreġġa’ lura. Huwa importanti li kulħadd jibqa’ jsegwi b’mod rigoruż il-miżuri li
jibqgħu f’posthom skont il-pariri kollha tal-awtoritajiet tas-saħħa.
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SPEZZJONIJIET

67 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. Ħadd ma nstab
jikser il-kwarantina obbligatorja ﬂ-455 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. Intant, ﬁ spezzjonijiet fuq stabbilimenti, mini-market
f’Tas-Sliema nstab li kien qed jipprovdi servizzi ta’ catering u take-away bi ksur tal-liġi. L-istabbiliment ġie ordnat
jagħlaq u se jiġi mmultat skont il-liġi. Wieħed jista’ jċempel fuq 21692447 biex jirrapporta abbużi.

KONTRA L-VJOLENZA DOMESTIKA

Inﬁrex aktar is-servizz ta’ assistenza legali bla ħlas għal vittmi ta’ vjolenza domestika u tnieda l-helpline 79747974.
Is-servizz se joffri assistenza immedjata 24 siegħa kuljum tul il-ġimgħa kollha. L-imxija tal-Covid-19 ġabet sﬁdi
ġodda, fejn aktar persuni ġew esposti għall-vjolenza domestika. Id-dar mhijiex post sigur għal kulħadd u għalhekk
ittieħdet din l-inizjattiva biex vittmi jkollhom assistenza immedjata u jingħataw appuntament ma’ avukat ftit sigħat
wara li jċemplu. Fil-fatt ġew ingaġġati diversi avukati biex joffru dan is-servizz. Wieħed jista’ jikteb ukoll lil
domesticviolence.legalaidmalta@gov.mt.
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WEBINARS GĦALL-FAMILJI TA’
PERSUNI B’DIŻABILITÀ
Minn nhar it-Tlieta, l-Aġenzija Sapport se tibda twassal sensiela ta’ workshops dwar suġġetti ta’ interess
għall-ġenituri ta’ tfal u adulti b’diżabilità. Il-webinars se jibdew jitwasslu kull nhar ta’ Tlieta bejn is-2pm u t-3.30pm.
L-ewwel webinar se jkun dwar kif il-qraba ta’ persuni b’diżabilità jistgħu jiżviluppaw rutina adatta għall-kuntest
tagħhom, waqt li se jingħataw pariri professjonali f’dan il-qasam. Din hija miżura li tagħti widen għall-isﬁdi u
d-diffikultajiet li l-familjari qed iħabbtu wiċċhom magħhom f’din is-sitwazzjoni. Għal aktar informazzjoni tista’
ċċempel 2256 8000.

SOLIDARJETÀ MIĊ-ĊINA

€2,000 ngħataw mill-Ambaxxata Ċiniża f’Malta lill-Community Chest Fund Foundation. L-għotja se tmur biex
jitħallsu l-ikliet għall-ħaddiema ﬁl-qasam tas-saħħa li bħalissa huma fuq quddiem nett ﬁl-ġlieda kontra l-Covid-19.
Iċ-Ċina faħħret din l-inizjattiva li ttieħdet mill-President George Vella ftit jiem ilu bħala apprezzament tax-xogħol li
qed isir mill-ħaddiema tas-saħħa. Iċ-Ċina diġà tat għotjiet ta’ maskri u tagħmir ieħor biex jintużaw kontra l-imxija.
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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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