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IMPJIEGI MĦARSA
Kważi 88,000 impjieg ġew salvati mill-għajnuna u appoġġ ekonomiku li qed tmexxi Malta Enterprise għan-negozji
u self-employed li s’issa tħallsu aktar minn €24 miljun f’Covid-19 Wage Supplement. Magħquda mal-5,619 impjieg
ieħor salvati bl-iskemi tal-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali , b’kollox sa issa ġew salvati
93,600 impjieg. L-applikazzjonijiet għal wage supplement issa telgħu għal 18,986 li minnhom ġew approvati aktar
minn 11,500. Il-gvern se jkompli jassisti lin-negozji u s-self-employed tant li Covid-19 Wage Supplement issa ġie estiż
għal xahrejn oħra u se jkopri sal-aħħar ta’ Ġunju. Dawk li diġà applikaw m’għandhomx għalfejn jerġgħu japplikaw.

AKTAR NIES IMFEJQA

12-il persuna oħra ﬁequ mill-Covid-19 biex b’hekk l-għadd ta’ dawk imfejqa żdied għal 351. Fl-aħħar 24 siegħa,
wara 1,253 test, instabu 2 persuni pożittivi għal virus, Somalu u Rumena. It-total ta’ każijiet ta’ Covid-19 huwa ta’
351 iżda 110 biss għadhom attivi. L-awtoritajiet tas-saħħa qalu li minn analiżi li għamlu 4 minn kull 5 każijiet ta’
pazjenti bil-Covid-19 kienu bis-sintomi waqt li 1 minn kull 5 mingħajrhom. Lejliet festa pubblika u weekend jekk
lkoll irridu li l-każijiet jibqgħu stabbli u waħdiet ejja nkomplu nħarsu l-miżuri li wassluna s’hawn. Inżommu
d-distanza u ma noħorġux ta’ xejn minn djarna.

for more information and
updates visit www.covid19.gov.mt
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GĦAMEL IT-TEST

Sit elettroniku ġdid mill-awtoritajiet tas-saħħa jagħmilha possibbli biex ﬁl-privazija kollha tara x’riskju għandek
Covid-19. L-app fost l-oħrajn tistaqsik jekk it-test hux għalik jew f’isem ħaddieħor, is-sess u l-età, jekk għandikx xi
mard kroniku, tistaqsik dwar sintomi u jekk kontx f’kuntatt ma’ persuna li kien pożittiv għal virus, fejn toqgħod u jekk
qattx ġejt riferut biex tagħmel test għal Covid. Wara online tingħata parir dwar x’għandek tagħmel. Ippruvah issa
covid19check.gov.mt/

SPEZZJONIJIET

18-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, 3 persuni
nstabu jiksru l-kwarantina obbligatorja ﬁt-393 spezzjoni li saru ﬂ-aħħar 24 siegħa. Għaldaqstant l-awtoritajiet s’issa
ħarġu 77 multa b’rabta mal-kwarantina obbligatorja. L-appell jibqa’ dak li kulħadd ikun responsabbli u jikkopera
mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.
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FONDI GĦAL BIEDJA
Minħabba l-effeti tal-imxija tal-Covid-19 ingħatat konċessjoni biex ma jitressqux dokumenti obbligatorji
tal-applikazzjoni għal fondi tal-iskema Ewropea Appoġġ għall-Investiment f’Azjendi Agrikoli Ewropej.
Id-data tal-għeluq kienet illum. L-iskema hija mmirata fost l-oħrajn għax-xiri ta’ tagħmir tal-biedja. Bil-konċessjoni
d-dokumenti meqjusa bħala obbligatorji jistgħu jitressqu wara d-data tal-għeluq biex jiġu pproċċessati. Dawk li
mhux se jlaħħqu japplikaw xorta se jingħataw ċans ieħor li jitfgħu l-applikazzjoni ﬁx-xhur li ġejjin.

GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ

‘Give back Award’ hija inizjattiva mill-Aġenzija Żgħażagħ biex iż-żgħażagħ iressqu idea ta’ solidarjetà li tista’
titwettaq waqt dan il-perjodu ta’ sﬁdi. L-aqwa idea se tingħata premju ta’ €500 waqt li ideat oħra jingħataw
għotja ta’ €100. Dawk bl-aħjar ideat se jassenjawlhom youth worker biex jgħinuhom jwettqu u jimbuttaw l-idea
li jkunu ressqu. Aġenzija Żgħażagħ nediet ukoll is-sit ġdid youth.gov.mt bħala pjattaforma ta’ din l-inizjattivi
u diversi oħrajn.
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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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