
Anzjan ta’ 81 sena sar il-5 persuna li mietet waqt li kienet infettata bil-Covid-19. L-anzjan miet dan il-lejl fl-Isptar
Karin Grech fejn kien qed jiġi rikoverat u ġie ttestjat pożittiv ilbieraħ stess. Huwa kien ibati minn kundizzjonijiet oħra
ta’ mard tal-qalb, tan-nifs u tal-kliewi. Qed isiru swab tests kemm fuq pazjenti li kienu fl-istess sala u anke fuq
ħaddiema li kellhom kuntatt miegħu. Il-Gvern wassal il-kondoljanzi lil din il-familja. L-awtoritajiet tas-saħħa
jkomplu jappellaw biex anzjani ta’ iktar minn 65 sena u persuni vulnerabbli jibqgħu d-dar u joħorġu biss għal
raġunijiet verament essenzjali.
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4 persuni oħra ġew konfermati li fiequ mill-Covid-19, fosthom anzjan t’aktar minn 80 sena. B’hekk it-total ta’ dawk
li ħelsu mill-virus tela’ għal 403. Intant, wara li fl-aħħar 24 siegħa saru 1,218-il test, kien hemm 2 każijiet ġodda
pożittivi, fosthom l-anzjan li miet dan il-lejl. Għalhekk f’Malta s’issa kellna 482 persuna li rriżultaw pożittivi
għall-Covid-19, iżda l-każijiet attivi niżlu għal 74. Niżel ukoll għal 11 in-numru ta’ pazjenti rikoverati fl-isptarijiet, u
fl-ITU ma fadal ħadd. Il-bqija jinsabu d-dar taħt l-osservazzjoni medika tal-Kura Primarja.
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Il-miżura obbligatorja li tintlibes maskra minn kull persuna li tidħol f’ħanut, tuża t-trasport pubbliku jew titla’ fuq
il-vapuri tal-Gozo Channel ħarġet mill-kriterji stabbiliti fl-Att dwar is-Saħħa Pubbliku. Madanakollu, l-awtoritajiet
tas-saħħa mhumiex qegħdin hemmhekk biex joqogħdu jwaħħlu l-multi. Xogħol l-awtoritajiet huwa li jedukaw
lill-poplu biex ikun mgħarraf biżżejjed għaliex hemm bżonn jobdi dawn id-direttivi. Importanti jingħad li sid ta’ ħanut
għandu l-obbligu li jirrifjuta li jdaħħal konsumaturi li ma jkunux lebsin maskri. Bl-istess mod, hemm l-obbligu li n-numru
ta’ persuni li jidħlu fl-istabbiliment ikun skont id-daqs tal-ħanut u għandha dejjem tinżamm distanza ta’ 2 metri bejn
persuna u oħra. Bl-edukazzjoni naslu. Irridu nkunu aħna li, b’responsabbiltà u dixxiplina, nibqgħu nagħtu sehemna
fil-ġlieda kontra l-Covid-19. 

EDUKAZZJONI, MHUX MULTI
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Minkejja ċ-ċokon tagħha, Malta tat il-kontribut tagħha b’għotja ta’ €400,000 fil-kampanja dinjija ta’ ġbir ta’ fondi
kontra l-Covid-19. Il-kampanja, immexxija mill-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula Von der Leyen, taħseb
biex jinġabru €7.4 biljun għall-użu ta’ riċerka, prevenzjoni u kura kontra l-virus. F’messaġġ waqt iċ-ċerimonja
virtwali, il-Prim Ministru Robert Abela qal li, qabel ma tinstab it-tilqima kontra l-virus, se jibqa’ jkun hemm
konsegwenzi mhux mixtieqa fuq il-ħajja umana u fuq l-ekonomija. Huwa appella biex ladarba jinstab il-vaċċin,
dan jitqassam malajr u b’mod ekwu fost kulħadd. Kemm Von der Leyen u anke d-Direttur Ġenerali tal-WHO,
Tedros Adhanom, raddew ħajr għall-kontribuzzjoni Maltija.

#UNITEDAGAINSTCORONAVIRUS
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JUM L-OMM

Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, il-qraba jistgħu jieħdu rigali lill-għeżież tagħhom fid-djar tal-anzjani, fosthom
fir-Residenza San Vinċenz de Paule jew fid-djar tal-persuni b’diżabilità. L-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali
għarrfet lis-sidien tad-djar biex jinfurmaw lill-qraba li r-rigali għandhom jaslu fir-residenza sa mhux aktar tard minn
għada waranofsinhar. Dan qed isir biex ir-rigali jinżammu f’post sigur għal perjodu ta’ 3 ijiem skont parir
tal-awtoritajiet tas-saħħa biex b’hekk tiġi eliminata t-trażmissjoni tal-Covid-19.

SPEZZJONIJIET

7 persuni ngħataw multa ta’ €100 kull wieħed waqt ir-rondi kontinwi li l-Pulizija u l-Environmental Health Officers
għamlu biex jassiguraw li ma jkunx hemm ġemgħat t’aktar minn 4 persuni f’postijiet pubbliċi skont l-avviż legali li
ħareġ il-Gvern. Intant, ħadd ma nstab jikser il-kwarantina obbligatorja fit-322 spezzjoni 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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