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VIVA MALTA
L-għajta ‘Viva Malta’ reġgħet ħadet il-ħajja b’interpretazzjoni ġdida tad-diska li ħarġet iktar minn 50 sena ilu.
Meta d-dinja qed tiffaċċja gwerra kontra għadu li ma jidhirx, qatt daqs illum mhuwa relevanti għal pajjiżna l-kliem
meqjus ta’ dan l-innu ta’ kburija nazzjonali. Għax lil Malta nħobbuha, nagħmlu kollox għaliha, mill-qalb.
Għalhekk il-kantanta Amber interpretat din id-diska biex timmarka dan il-mument ta’ sﬁda. Kull wieħed u
waħda minna jista’ jingħaqad f’din l-inizjattiva ta’ kuraġġ u jibgħat il-verżjoni tiegħu tad-diska minn
fuq is-sit covid19malta.info/vivamalta/

IKTAR IFIEQU MILLI JIMIRDU

17-il persuna oħra ﬁequ mill-Coronavirus biex it-total ta’ nies li rkupraw issa tela’ għal 303 u b’hekk inżammet
ix-xejra li aktar nies qed iﬁqu milli jimirdu. Kien hemm 8 persuni li ħarġu pożittivi għall-virus wara 1,072 test li saru
ﬂ-aħħar sigħat. 5 mit-8 każi kienu ta’ persuni ﬁċ-Ċentru ta’ Ħal Far fejn issa hemm 48 persuna pożittivi għall-virus
u kollha huma f’qagħda tajba. B’hekk, f’Malta dawk li mardu bil-virus laħħqu l-458 iżda huma biss 151 li għadhom
attivi. Aktar ma jsiru testijiet, aktar jikber iċ-ċans li jinqabdu nies bil-virus biex b’hekk jiġu iżolati mill-ewwel. Sal-lum
saru ’l fuq minn 30,000 test. Is-suċċess jibqa’ msejjes fuq il-koperazzjoni tagħna lkoll biex inżommu d-distanza minn
xulxin u ma noħorġux mid-dar għalxejn.
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SPEZZJONIJIET

33 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 ﬂ-472 spezzjoni li saru ﬂ-aħħar 24 siegħa. L-appell jibqa’ dak li kulħadd ikun
responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.

BIEX JIXPRUNA T-TURIŻMU

Malta ressqet 6 proposti biex is-settur turistiku jiġi megħjun. Flimkien ma’ 6 pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, pajjiżna
qed jappoġġja mekkaniżmi li jixprunaw mill-ġdid dan il-qasam wara li tgħaddi l-imxija tal-Covid-19. Waqt
konferenza interministerjali b’mod virtwali organizzata mill-Presidenza Kroata, Malta pproponiet miżuri fost oħrajn
favur protokolli ċari dwar titjiriet, akkomodazzjoni u stabbilimenti tal-ikel; favur spazji siguri ta’ vjaġġar bl-ajru
bejn pajjiżi li kkontrollaw l-imxija; favur assistenza mill-Kummissjoni Ewropea bi grants għan-negozji; u favur
strateġija biex it-turiżmu jirkupra malajr. Malta talbet lill-Unjoni Ewropea biex tħares lejn din l-isﬁda bħala
opportunità partikolarment ﬁt-taħriġ tal-ħiliet tal-ħaddiema.
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TELESKOLA
Tnieda Teleskola.mt li huwa damma ta’ aktar minn 1,000 lezzjoni online għal studenti mill-kindergarten sal-Form 5.
L-għan hu li jagħmilha faċli għall-istudenti, għall-ġenituri u għall-għalliema biex isibu riżorsi edukattivi marbutin
mas-sillabi li jintużaw ﬂ-iskejjel tagħna kollha - tal-Istat, tal-Knisja u l-indipendenti. Kull min jaċċessah se jkun
iggwidat jagħżel l-informazzjoni u n-noti li qed iﬁttex skont il-livell, is-sena u s-suġġett partikolari biex isib lezzjonijiet
addattati għalih. L-aċċess għas-sit huwa b’xejn. Teleskola.mt se jibqa’ jaħdem u se jiġi aġġornat anke wara li tgħaddi
l-imxija tal-Covid-19.

GĦAJNUNA GĦAT-TFAL
VULNERABBLI
Tfal ta’ familji vulnerabbli se jibbeneﬁkaw minn għotja ta’ €15,000 ﬂimkien ma’ 30 tablet biex bħal tfal oħra
jkollhom l-għodda teknoloġiċi biex jitgħallmu online ﬁ żmien meta l-iskejjel huma magħluqa bħala miżura kontra
l-imxija tal-Covid-19. Il-ﬂus ingħataw mill-Iskema ta’ Ċittadinanza b’Investiment waqt li t-tablets ingħataw b’xejn
minn 2 kumpaniji privati. Il-gvern diġà jgħin ukoll familji li raw id-dħul tagħhom jonqos jew jispiċċa minħabba
l-effetti negattivi ekonomiċi tal-Covid-19.
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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
7974 7974 – Għal assistenza legali f’każi ta’ vjolenza domestika
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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