
Bis-sitt proċess ta’ ħlasijiet ta’ benefiċċji soċjali għal dawk il-persuni li kellhom l-impjieg tagħhom affettwat
minħabba l-Covid-19, in-nefqa totali sal-lum telgħet għal €7.35 miljun. Sa issa daħlu 9,670 applikazzjoni u ġew
maħduma kważi 99%. Fost dawk li tħallsu hemm 5,863 persuna li rċevew il-benefiċċju tal-ġenituri, dak mediku jew
tad-diżabilità waqt li żammew l-impjieg, u hemm 399 persuna oħra li waqqfu l-benefiċċju u rritornaw għax-xogħol.
Dan ifisser li ġew salvati 6,262 impjieg ieħor. Ras għal ras, dawn il-persuni diġà ħadu medja ta’ €1,039 f’għajnuna.
Magħqudin mal-kważi 88,000 impjieg salvati bl-iskemi tal-Malta Enterprise, b’kollox sa issa ġew salvati
94,000 impjieg.

SALVATI 6,262 IMPJIEG IEĦOR

NIBQGĦU FIL-MIXJA POŻITTIVA
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6 persuni oħra ġew dikjarati li fiequ mill-Covid-19 biex it-total ta’ dawk li ħelsu mill-virus issa huwa ta’ 413. Mill-1,022
test li saru fl-aħħar 24 siegħa, kien hemm 2 persuni li rriżultaw pożittivi u b’hekk kompliet ix-xejra t’aktar nies ifiqu milli
jimirdu bil-virus. Iż-żewġ każi pożittivi ma kellhom l-ebda sintomi. Waħda kienet  anzjana ta’ 77 sena li kellha
appuntament l-isptar u oħra omm ta’ 24 sena li għamlet it-test billi bintha kellha s-sintomi. It-tifla rriżultat negattiva
għall-virus. Intant, l-awtoritajiet tas-saħħa saħqu li, ladarba jittieħdu l-miżuri ta’ prevenzjoni bħall-ilbies tal-maskri
u s-social distancing, huwa sigur għan-nies li jmorru jixtru fil-ħwienet li ngħataw permess li jiftħu. L-appell huwa biex
kulħadd jimxi mal-pariri biex inkunu nistgħu nimxu ’l quddiem kontra l-imxija u b’hekk naraw aktar miżuri jitneħħew. 
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5 persuni ngħataw multa ta’ €100 kull wieħed waqt ir-rondi kontinwi li l-Pulizija u Environmental Health Officers 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, 2 persuni nstabu jiksru l-kwarantina obbligatorja fit-375 spezzjoni li saru fl-aħħar 24 siegħa.
L-appell jibqa’ dak li kulħadd ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.

SPEZZJONIJIET
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Se jingħata permess limitat biex fil-jiem li normalment tkun iċċelebrata l-festa tal-lokal ikun jista’ jinħaraq xogħol
pirotekniku. Għalhekk il-Pulizija se tkun qed tagħti permessi għal ħruq tan-nar: 1) lejlet u nhar il-festa filgħodu u
f’nofsinhar; 2) lejlet il-festa fil-ħin tat-tranżulazzjoni (għall-ħabta tas-6pm); u 3) nhar il-festa fejn jingħata permess
limitat għal ħarqa ta’ siegħa filgħaxija. Madankollu, mhu se jingħata permess għall-ebda logħob tan-nar tal-art u
lanqas għal displays. L-Avviżi Legali kollha maħruġa biex ikun miġġieled it-tixrid tal-Covid-19 iridu jibqgħu jitħarsu
u mhu se jkun ittollerat ebda ksur ta’ liġi.  

LOGĦOB TAN-NAR
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SPORTSFEST

Online Sportsfest hija sfida li qed issir kuljum lill-istudenti mill-iskejjel primarji, medji u sekondarji biex jieħdu sehem
f’avveniment sportiv online. L-isfida, li se tolqot diversi ħiliet marbuta mal-fiżika individwali, titla’ online fit-8am u
l-istudenti jingħataw ċans sas-6pm biex jibagħtu filmat qasir tagħhom iwettqu l-isfida li jkollhom għal dakinhar.
Bħal kull kompetizzjoni, l-aqwa 3 studenti se jingħataw midalji tad-deheb, fidda u bronż. Idħlu għaliha u sewgu
l-paġna tal-facebook tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol.

TAKEOFF SEED FUND

Takeoff Seed Fund huwa fond immirat għal intraprendituri u riċerkaturi li jridu jiżviluppaw l-ideat tagħhom. F’din
l-inizjattiva mal-Università ta’ Malta, il-Gvern se jagħti €100,000 f’dan il-fond li jaħseb biex jistimula l-innovazzjoni
u l-ideat rivoluzzjonarji imprenditorjali f’dawn iż-żminijiet diffiċli tal-pandemija. Riċerkaturi u imprendituri jistgħu
jibbenefikaw sa massimu ta’ €35,000 biex jiżviluppaw l-ideat tagħhom. Aktar tagħrif jista’ jinkiseb
minn takeoff.org.mt.



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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