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FIDUĊJA FL-EKONOMIJA
Il-Kummissjoni Ewropea tat ċertiﬁkat pożittiv ieħor dwar kemm l-ekonomija Maltija kapaċi tirpilja mill-effetti
tal-Covid-19. Fit-tbassir tagħha l-Kummissjoni Ewropea qalet li, ﬁlwaqt li l-ġid nazzjonali ﬁż-Żona Ewro din is-sena
se jonqos b’7.7%, f’Malta d-daqqa ekonomika se tkun ta’ 5.8%, jiġiﬁeri kwart anqas. Fl-2021 iż-Żona Ewro ma
tkunx irkuprat, iżda f’Malta t-tkabbir ekonomiku se jkun akbar mit-tnaqqis ta’ din is-sena. Dwar l-impjiegi,
il-Kummissjoni Ewropea qalet li d-daqqa f’pajjiżna mistennija tkun ta’ 1.8%, it-terz tal-medja taż-Żona Ewro li se
tara tnaqqis ta’ 4.7%. Fl-2021, l-impjiegi f’pajjiżna mistennija jogħlew bi 3%, jiġiﬁeri d-doppju tal-medja ﬁż-żieda
annwali tal-impjiegi osservata sal-2015. L-esperti tal-Kummissjoni qalu li l-imxija tal-Covid-19 għal Malta tﬁsser
“a resilient economic growth model tested”.

SITWAZZJONI STABBLI

4 persuni oħra ġew dikjarati mfejqa mill-Covid-19 biex b’hekk it-total ta’ dawk li rkupraw mill-virus tela’ għal 407.
Fl-aħħar 24 siegħa saru 1,392 test u nstabu 2 każijiet oħra pożittivi. Każ minnhom, carer mill-Filippini, huwa marbut
mal-anzjan li miet ilbieraħ f’Karen Grech. L-ebda wieħed mill-15-il pazjent li kienu ﬁs-sala tal-anzjan u lanqas is-56
ħaddiem tas-saħħa li setgħu kellhom kuntatt miegħu ma rriżultaw pożittivi għall-virus. Fiċ-ċentru ta’ Ħal Far li jinsab
taħt kwarantina, mill-50 każ pożittiv, 21 persuna ﬁequ u wara li qattgħu 7 ijiem oħra kwarantina ttieħdu f’post
ieħor ﬁċ-ċentru stess. Hemm 19 oħra li ﬁequ u qed jinżammu ﬁ kwarantina u 10 oħra għadhom pożittivi.
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SUĊĊESS JITKELLEM WAĦDU
Servizz.gov huwa xhieda ta’ kif, minkejja l-isﬁda tal-Covid-19, is-settur pubbliku ħadem u saħħaħ il-mod kif is-servizzi
jingħataw u jitwasslu lill-klijenti. Hija wkoll konferma li l-prova ta’ kemm strutturi jkunu qed jaħdmu tajjeb tasal meta
dawn ikunu taħt pressjoni. F’xahar wieħed biss servizz.gov wieġeb 93,000 telefonata b’żewġ terzi minnhom marbuta
mal-Covid-19 waqt li 125,000 ruħ daħlu fuq is-servizzi tal-gvern fuq is-sit servizz.gov. Kien grazzi għall-investiment
qawwi bla preċedent ﬂ-aħħar 7 snin u viżjoni b’miri ċari li wasslu biex pajjiżna jkollu servizzi pubbliċi aċċessibbli 24
siegħa kuljum is-sena kollha.

L-OBBLIGI FUQ KULĦADD

Kemm min iħaddem u daqstant ieħor il-ħaddiem għandhom l-obbligi tagħhom ﬁl-qasam u l-kundizzjonijiet
tax-xogħol. Tul l-aħħar ġimgħat il-Gvern għamilha ċara li ma kienx lest iħalli abbużi għaddejjin. Min iħaddem irid
jibqa’ jżomm mal-patt soċjali li sar ﬂ-MCESD u għandu jagħmel kull sforz biex jagħti t-top-up lill-ħaddiema fuq
it-€800 tal-Gvern. Issa li bdiet it-triq tan-normalità u l-postijiet tax-xogħol reġgħu bdew jiftħu, il-ħaddiema ma
jistgħux jagħżlu li ma jmorrux għax-xogħol. Naturalment għandhom jittieħdu l-prekawzjonijiet tas-saħħa fosthom li
jintlibsu l-maskri u li tinżamm id-distanza. Ħadd ma jista’ jieħu l-liġi f’idejh.
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SPEZZJONIJIET
15-il persuna ngħataw multa ta’ €100 kull wieħed waqt ir-rondi kontinwi li l-Pulizija u l-Environmental Health
Officer qed jagħmlu 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-310 spezzjonijiet li saru ﬂ-aħħar
24 siegħa. L-appell jibqa’ dak li kulħadd ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.

GĦAT-TFAL

‘Stay Safe’ hija kompetizzjoni tat-tpinġija, collage jew skultura, għat-tfal ta’ taħt it-12-il sena organizzata minn
Transport Malta. Ix-xogħlijiet iridu jirriﬂettu is-sitwazzjoni preżenti tal-imxija tal-Covid-19 jew is-sigurezza ﬁt-toroq.
Il-ġenituri għandhom itellgħu x-xogħlijiet ta’ wliedhom fuq Facebook, jiktbu @transportmalta - #tmstaysafe.
Dak li jġib l-akbar għadd ta’ reazzjonijiet jirbaħ €350 f’affarijiet tal-arti jew snajja’. Il-kompetizzjoni tagħlaq
ﬂ-1 ta’ Ġunju.
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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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