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JEĦILSU MILL-VIRUS
Kompliet ix-xejra t’aktar nies li rkupraw mill-Covid-19 u ta’ numru baxx ta’ każijiet ġodda. 12-il persuna oħra ġew
dikjarati mfejqa biex issa total ta’ 379 f’pajjiżna ħelsu mill-virus. Wara 944 test li saru ﬂ-aħħar 24 siegħa, kien hemm
każ wieħed li rriżulta pożittiv, li huwa resident ﬁċ-ċentru miftuħ ta’ Ħal Far. B’hekk il-każijiet attivi niżlu għal 85.
L-awtoritajiet tas-saħħa fakkru li, għalkemm ir-rata ta’ trażmissjoni hija baxxa, il-virus għadu ﬁċ-ċirkulazzjoni u
l-imxija xorta tista’ tinﬁrex. Hemm bżonn li kulħadd jibqa’ ddixxiplinat u jimxi b’kawtela biex is-suċċess li nkiseb
bis-sagriﬁċċji tagħna lkoll ma jtirx mar-riħ. Mit-Tnejn li ġej ma ninsewx nilbsu l-maskra f’kull stabbiliment li nidħlu ﬁh.

TILQIMA KONTRA L-COVID-19

Jekk u ladarba toħroġ ﬁs-suq it-tilqima kontra l-Covid-19, il-Gvern se jixtri biżżejjed għall-popolazzjoni kollha ta’
pajjiżna u din imbagħad tingħata mingħajr ħlas. L-istess bħat-tilqima ta’ kontra l-inﬂuwenza, it-tilqima ta’ kontra
l-Covid-19 l-ewwel tingħata lill-ħaddiema ﬁl-qasam tas-saħħa, wara lil dawk l-aktar vulnerabbli u wara lill-bqija
tal-popolazzjoni. Bħalissa qed issir riċerka fuq dan il-vaċċin. Mhux mistenni li t-tilqima tkun disponibbli qabel 6 xhur
oħra u iktar realistiku li toħroġ ﬁs-suq ﬁl-bidu tas-sena d-dieħla.
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GĦAX TLAQNA MIS-SOD

Hekk kif nieda l-Programm Nazzjonali ta’ Riforma ﬁd-dawl tal-imxija tal-COVID-19, il-Gvern ikkonferma li kien
f’pożizzjoni tajba li jniedi baġit addizzjonali għall-2020 għaliex telaq minn punt ta’ ekonomija b’saħħitha. Mill-2016,
Malta rreġistrat surplus kull sena, naqqset il-piż tad-dejn, kellha fost l-ogħla tkabbir ekonomiku u fost l-ogħla rati
ﬁż-żieda tal-impjiegi. Għalhekk il-Gvern seta’ jniedi fost l-aqwa pakketti ﬁnanzjarji ﬂ-Unjoni Ewropea, b’investiment
ta’ €2 biljun biex iwieżen lill-familji, negozji u self-employed mill-effetti negattivi tal-Covid-19. B’dawn il-pakketti
t’għajnuna s’issa ġew salvati iktar minn 80,000 impjieg.

IL-BŻULIJA TAL-ĦADDIEMA

Is-suċċess ta’ pajjiżna ġej ukoll mill-bżulija tal-ħaddiema Maltin u Għawdxin. Kemm issa u għal li ġej, ix-xogħol
tagħhom huwa kruċjali biex nibdlu l-isﬁdi f’opportunitajiet bħalma għamlet il-kumpanija Metallform. Tesporta
tagħmir mediku u l-ordnijiet tant żdidulha li se timpjega 50 ħaddiem ieħor. Bħalha hemm oħrajn. Fl-aħħar jiem
il-Prim Ministru Robert Abela żar lil dawn il-ħaddiema biex iwasslilhom messaġġ ta’ kuraġġ u radd il-ħajr
tas-sagriﬁċċju tagħhom ﬁl-ġlieda kontra l-Covid-19. Ma nistgħu qatt ninsew lill-ħaddiema ﬁl-qasam tas-saħħa,
tal-forzi tal-ordni, lill-carers ﬁd-djar tal-anzjani u l-gwardjani tal-ħabs li baqgħu sejrin b’ħidmiethom ’il bogħod
mill-familjari tagħhom. Kelma waħda - ‘Grazzi’.
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SPEZZJONIJIET
17-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, ħadd ma
nstab jikser il-kwarantina obbligatorja ﬁt-347 spezzjoni li saru ﬂ-aħħar 24 siegħa. L-appell jibqa’ dak li kulħadd ikun
responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.

VENTILATORS GĦALL-ISPTAR
T’GĦAWDEX
10 ventilators oħra waslu ﬂ-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex bħala parti mill-istrateġija biex jissaħħu l-faċilitajiet ta’
kura intensiva għad-dħul eventwali ta’ pazjenti morda bil-Covid-19. Il-ventilators huma tal-istess għamla bħal
dawk li diġà hemm bħalissa ﬂ-ITU tal-istess sptar u b’hekk jistgħu jintużaw minnuﬁh mill-infermiera li huma diġà
mħarrġa ﬂ-użu tagħhom. L-ewwel fażi tal-estensjoni tal-ITU tlestiet u minn 6 sodod issa hemm 16-il sodda
mgħammra b’ventilator. 15-il ventilator ieħor se jaslu ﬁż-żmien li ġej.
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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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