
L-iskemi ta’ appoġġ ekonomiku li l-Gvern qed jagħti lin-negozji u lil dawk li jaħdmu għal rashom biex jegħlbu l-effetti
tal-Covid-19 huma l-akbar fid-dinja. Studju li sar mill-Columbia University fl-Istati Uniti wera li, b’persentaġġ ta’ 22%
tal-prodott gross domestiku, Malta ġiet l-ewwel fost 166 pajjiż, saħansitra qabel nazzjonijiet bħall-Ġappun, il-Belġju,
il-Lussemburgu u l-Istati Uniti. L-istudju jikkumplimenta ċertifikati oħra mill-Kummissjoni Ewropea, l-IMF u aġenziji ta’
kreditu internazzjonali dwar kif Malta qed tinvesti b’mod b’saħħtu biex ma jintilfux impjiegi u biex l-ekonomija
tirkupra malajr. Dawn ir-riżultati huma frott tad-deċiżjonijiet li ttieħdu f’waqthom fl-interess nazzjonali.

L-AQWA PAKKETT T’GĦAJNUNA

IMPJIEGI MĦARSA
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Aktar minn 93,000 impjieg ġew salvati bil-miżuri ta’ appoġġ ekonomiku li qed tmexxi l-Malta Enterprise. Sa issa
diġà tħallsu aktar minn €35 miljun f’Covid-19 Wage Supplement. L-applikazzjonijiet għal supplimenti tas-salarju issa
telgħu għal 19,855. Minnhom diġà ġew ipproċessati mat-80%. Fid-dawl li din il-ġimgħa nfetħu numru ta’ negozji, min
iħaddem se jkompli jirċievi s-suppliment tal-paga li ġie estiż għax-xhur ta’ Mejju u ta’ Ġunju. Intant, l-impjegati se
jirċievu ittra li tinfurmahom jekk min iħaddimhom irċeviex is-suppliment tal-paga. U f’każ li impjegati ma jkunux
ingħataw dak is-suppliment, f’din l-ittra huma se jsibu struzzjonijiet li jiggwidawhom fuq il-proċedura li għandha
tiġi segwita biex jirrappurtaw it-talba tagħhom lill-Malta Enterprise.
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Kompliet ix-xejra t’aktar nies ifiqu milli jimirdu bil-Covid-19. Fl-aħħar 24 siegħa, 6 persuni oħra ħelsu mill-virus fosthom
anzjan t’aktar minn 80 sena. B’hekk dawk li rkupraw żdiedu għal 419. Intant, minn 1,137 test, 3 persuni ġodda kienu
pożittivi fosthom Għawdxi li ma kellux sintomi waqt li t-tnejn l-oħra kienu diġà fi kwarantina. Mindu bdiet l-imxija, minn
total ta’ 40,493 test li saru, s’issa kien hemm 489 persuna li rriżultaw pożittivi għall-virus, iżda 65 biss minnhom
għadhom attivi. Il-pajjiż beda t-triq tan-normalità u, biex inkomplu għaddejjin f’din il-mixja pożittiva, hemm bżonn li
kulħadd iħares il-miżuri ta’ prevenzjoni fosthom il-ħasil tal-idejn, id-distanza soċjali u l-ilbies tal-maskri fil-ħwienet
u fuq it-trasport pubbliku.

FEJQAN
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11-il persuna ngħataw multa ta’ €100 kull wieħed waqt ir-rondi kontinwi li l-Pulizija u l-Environmental Health Officers
qed jaghmlu 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-367 spezzjoni li saru fl-aħħar 24 siegħa.
Mindu bdew isiru l-ispezzjonijiet saru aktar minn 25,000 spezzjoni mill-awtoritajiet fuq il-kwarantina obbligatorja.
L-appell jibqa’ dak li kulħadd ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.

SPEZZJONIJIET
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FJURI FIL-BELT

L-infiorata fil-Belt Valletta, minkejja l-Covid-19, xorta saret u Pjazza San Ġorġ inksiet bi twapet mill-isbaħ ta’ fjuri
staġjonali. Id-disinn ta’ din is-sena jirrappreżenta wieħed mill-insetti l-iktar importanti – in-naħla. BEEODIVERSITY
hija t-tema ewlenija u għalhekk din l-infiorata tirrappreżenta l-ilma, l-annimali, il-ħamrija u l-ħdura. Il-Valletta
Green Festival, organizzat mill-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta bejn is-7 u l-10 ta’ Mejju, jista’ jitgawda
mill-kumdità tad-dar billi taċċessa l-facebook tal-Aġenzija jew l-iSkyline webcams. “BEE HOPEFUL” – flimkien
pajjiżna qed jerġa’ lura għall-ħajja normali.

IKLIET MILL-ESPLORA

B’inizjattiva tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, ta’ kuljum qed jinħmew ikliet sustanzjużi għal persuni
vulnerabbli fil-Kottonera. L-ikliet qed jiġu ppreparati mill-ħaddiema tal-Esplora fil-binja stess tal-kumpless biex
wara jgħadduhom lill-Fondazzjoni għall-Ħarsien Soċjali biex tqassamhom lil dawk fil-bżonn. Għalkemm l-Esplora
hija magħluqa għall-pubbliku minħabba l-Covid-19, xorta qed ittella’ esperimenti online fuq il-facebook tagħha waqt
li l-Kunsill waqqaf fond biex jintuża għar-riċerka kontra l-pandemija.



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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