
13-il persuna oħra ġew dikjarati mfejqa mill-Covid-19 biex it-total ta’ dawk li rkupraw mill-virus issa tela’ għal 392.
Wara 1,071 test li saru fl-aħħar 24 siegħa, instabu 9 każijiet ġodda li huma pożittivi; 5 minnhom ma kellhom l-ebda
sintomi filwaqt li 2 oħra nqabdu minn test li jsir fuq persuni li jkunu se jagħmlu operazzjoni. F’pajjiżna issa saru
35,012-il swab għall-Covid-19 u l-każijiet attivi niżlu għal 81. Minnhom 14 biss jinsabu fl-isptarijiet, fosthom wieħed
fl-ITU. Il-kumplament tal-pazjenti jinsabu fid-dar tagħhom taħt osservazzjoni tal-kura primarja. Dan juri li, frott
il-miżuri li jipproteġu lill-persuni vulnerabbli, il-maġġoranza tal-każijiet pożittivi kienu ta’ persuni b’etajiet żgħar
li setgħu jiġu kkontrollati bla wisq kumplikazzjonijiet. 

FEJQAN U KAŻIJIET ĠODDA

MOĦĦNA HEMM
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It-tibdil li se jidħol fis-seħħ minn għada ġie uffiċjalizzat b’avviżi legali li ġew ippubblikati fuq
www.justiceservices.gov.mt/LegalPublications.aspx?pageid=32&type=4. Iżda l-miżuri bl-ebda mod
ma jfissru li s-sitwazzjoni ġiet lura għan-normal. Il-virus għadu preżenti fil-komunità u qatt daqs illum ma 
inħass il-bżonn tad-dixxiplina. Irid jibqa’ jinżamm il-kunċett ta’ social distancing. Id-direttivi tal-awtoritajiet
tas-saħħa jridu jiġu segwiti, mhux għax hemm il-liġi imma għax huwa importanti li tipproteġi lilek innifsek u
lil ta’ madwarek. Kulħadd irid jagħmel il-parti tiegħu biex is-suċċess li nkiseb ma jtirx mar-riħ. Hemm bżonn
koperazzjoni massima biex nimxu għall-pass li jmiss. Bl-għaqal nistgħu negħlbu din il-pandemija.
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Minn għada, l-ilbies tal-maskra fil-komunità sar obbligatorju meta wieħed jidħol f’ħanut, f’fergħa ta’ bank jew meta
juża t-trasport pubbliku. Meta tilbes maskra: 1) Kun ċert li l-maskra tgħattilek wiċċek kollu minn fejn jibda l-imnieħer
sa’ taħt geddumek u li tkun issikkata ma’ wiċċek; 2) Qabel ma tilbes jew tneħħi l-maskra aħsel idejk bl-ilma u s-sapun
jew b’sanitizer tal-alkoħol; 3) Qatt tmiss wiċċek jew il-maskra wara li tkun ilbistha; 4) Meta tiġi biex tneħħi l-maskra
ibda neħħiha minn wara fejn hemm iċ-ċineg u ara li qatt ma tmissha mill-parti ta’ quddiem; 5) Jekk il-maskra tiegħek
tintuża darba, qis li tarmiha b’mod sigur; 6) Jekk il-maskra tiegħek tista’ tintuża aktar minn darba, aħsilha minnufih
wara kull darba li tużaha b’deterġent normali u f’temperatura ta’ 60 grad Celsius. Nilbsuhom biex ma nferrxux il-virus
bla ma nafu.

KIF TUŻA L-MASKRA
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Il-ftuħ mill-ġdid ta’ aktar stabbilimenti kummerċjali għada se jsir f’normalità u xenarju ġdid. L-istess bħalma
l-klijenti jridu jilbsu l-maskra, hekk ukoll tal-ħwienet iridu jaraw li jkollhom avviż dwar kemm jista’ jkollhom klijenti
f’daqqa: 1 għal kull 10 metri. Fix-shopping malls trid tittieħed it-temperatura ta’ kull min jidħol u ma jistgħux jidħlu
nies aktar milli jista’ jieħu kull ħanut individwali. Tal-ħwienet irid ikollhom is-sanitizers. Dawn huma miżuri biex
iħarsu lill-klijenti u lill-istess ħaddiema tal-ħwienet. Niġbdu ħabel wieħed u sal-aħħar tax-xahar jinfetħu aktar
stabbilimenti. Nagħmlu ta’ rasna u l-miżuri restrittivi jerġgħu jidħlu fis-seħħ.

TAL-ĦWIENET MINN GĦADA
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EŻAMIJIET TAL-MATSEC

Minn għada se jinfetħu l-applikazzjonijiet għall-istudenti li jixtiequ jagħmlu l-eżamijiet tal-MATSEC f’Settembru
li ġej. L-applikazzjonijiet, li jagħlqu fl-10 ta’ Mejju, jistgħu jsiru fuq is-sit elettroniku tal-MATSEC. Studenti li diġà
kienu applikaw għall-eżamijiet ta’ Mejju m’għandhomx għalfejn jerġgħu japplikaw. Minflok, jistgħu jidħlu fuq
www.um.edu.mt/matsec/apply f’każ li jridu japplikaw għal suġġett ġdid. F’każ li persuna tixtieq tagħmel
tibdiliet partikolari, inkluż fil-livell tal-eżami, għandha tibgħat ittra elettronika lil registrations.matsec@um.edu.mt.
Applikanti ġodda mhux se jkunu eleġibbli għal resits li se jsiru f’Diċembru, u studenti li applikaw għall-eżamijiet
tas-SEC iridu jerġgħu japplikaw f’Lulju.

SPEZZJONIJIET

Numru rekord ta’ 124 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-309 spezzjonijiet li saru mill-Environmental Health Officers
u l-Pulizija 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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