
Malta tpoġġiet mal-aqwa 5 pajjiżi fid-dinja f’dik li hi abbiltà li jirreżistu l-effetti tal-pandemija Covid-19. Analiżi
tal-aġenzija Ġermaniża Scope Ratings turi lil Malta bħala l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea fi klassifika hekk għolja.
Scope Ratings qalu li Malta għandha fost l-akbar surpluses fid-dinja, piż baxx ta’ dejn nazzjonali u bilanċ
tal-pagamenti tajjeb ferm. Dan huwa ċertifikat pożittiv ieħor, wara tal-IMF, Fitch, Moody’s u Standard & Poor’s, li
jsemmi li l-prospetti ekonomiċi ta’ Malta huma stabbli minkejja l-effetti tal-Covid-19.

FOST L-AQWA 5 FID-DINJA

SALVATI 5,619 IMPJIEG IEĦOR
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€5.23 miljun marru fil-bwiet ta’ dawk li kaġun tal-Covid-19 kellhom l-impjieg tagħhom affettwat. Grazzi għall-erba’
benefiċċji amministrati mill-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali, issa ġew salvati 5,619-il
impjieg ieħor. B’hekk, dawn il-persuni diġà ħadu medja ta’ €902 kull wieħed. Magħquda mal-84,000 impjieg
salvati bl-iskemi tal-Malta Enterprise, b’kollox sa issa ġew salvati 89,000 impjieg. B’kollox sa issa daħlu kważi 9,100
applikazzjoni. Minnhom diġà nħadmu kważi 97%. Fost dawk li tħallsu llum hemm 5,454 persuna li rċevew il-benefiċċju
tal-ġenituri, dak mediku jew tad-diżabilità waqt li żammew l-impjieg. 165 persuna oħra waqqfu l-benefiċċju u
rritornaw għax-xogħol. 
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Kompliet ix-xejra t’aktar nies jirkupraw mill-Covid-19 milli jimirdu. 36 persuna oħra fiequ biex it-total issa huwa
ta’ 339. Wara 1,207 testijiet fl-aħħar 24 siegħa, 5 persuni nstabu pożittivi għall-virus. Il-każijiet ta’ Covid-19 f’Malta
huma ta’ 463 iżda dawk li għadhom attivi niżlu għal 120, b’ħadd minnhom f’Għawdex. Fiċ-ċentru ta’ Ħal Far ukoll,
7 residenti li kienu pożittivi issa fiequ u se joħorġu mill-kwarantina. F’Ħal Far żdiedu għal 96 it-testijiet fl-aħħar 24
siegħa u ħadd ma rriżulta pożittiv. Il-kwarantina obbligatorja, li kienet se tiskadi għada, issa ġiet estiża minħabba
l-każijiet li kien hemm ilbieraħ. 

AKTAR NIES IMFEJQA 
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Is-Segretarju Permanenti Ewlieni esprima apprezzament għax-xogħol tal-ħaddiema fis-Servizz Pubbliku f’dan
iż-żmien ta’ sfidi straordinarji. Mingħajr daqq ta’ trombi qamu għall-okkażjoni u minkejja d-diffikultajiet, wettqu
dak li kien hemm bżonn u fil-ħin. Huwa xhieda tal-ħidma fl-aħħar snin biex is-Servizz Pubbliku jiġġedded. Huwa
frott l-investiment teknoloġiku qawwi li sar biex jinbidel il-mod kif jingħataw is-servizzi lin-nies, it-taħriġ, it-telework
u tant servizzi oħra. Mill-mira ta’ kritika, is-Servizz Pubbliku sar mhux biss jirbaħ awards internazzjonali iżda
kkonsolida aktar għall-flessibbiltà u r-rieda. Lejlet Jum il-Ħaddiem nagħtu ħajr lil dawk kollha li qed jagħtu servizz
lill-pubbliku.

LILL-ĦADDIEMA FIS-SERVIZZ
PUBBLIKU 
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JUM IL-KLIEB GWIDA

Illum tfakkar il-Jum Internazzjonali tal-Klieb Gwida li fl-isfond tal-imxija tal-Covid-19 tabilħaqq huma għajnejn
għal persuni nieqsa mid-dawl. Mingħajr kelb gwida, dawn il-persuni qajla jistgħu joħorġu minn darhom, imqar
għal servizzi essenzjali. Il-klieb gwida huma tarka għal persuni neqsin mid-dawl għax inaqqsu l-bżonn ta’ kuntatt
fiżiku ma’ persuni oħra. M’hemmx provi xjentifiċi li l-klieb iġorru l-Covid-19 u għalhekk m’hemm lok għal ebda
diskriminazzjoni kontra klieb gwida f’postijiet pubbliċi.

SPEZZJONIJIET

11-il 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,
persuna nstabet tikser il-kwarantina obbligatorja fl-408 spezzjonijiet li saru fl-aħħar 24 siegħa. L-appell jibqa’
dak li kulħadd ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.



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

7974 7974 – Għal assistenza legali f’każi ta’ vjolenza domestika

111 – Għal dawk li jħossu sintomi tal-COVID-19 jew jixtiequ iktar informazzjoni
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