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SITWAZZJONI STABBLI
Sitt persuni oħra ﬁequ mill-Covid-19, fosthom 2 anzjani t’aktar minn 70 sena. B’hekk it-total ta’ persuni li ħelsu
mill-virus issa tela’ għal 433. Fl-istess waqt, wara 1,120 test li saru ﬂ-aħħar 24 siegħa, kien hemm 6 persuni li rriżultaw
pożittivi għall-virus. Fost dawn il-każi ġodda hemm raġel ta’ 89 sena ﬂ-Isptar Karin Grech li kien ﬂ-istess kamra fejn
miet l-aħħar pazjent li kellu l-Covid-19. Fl-ewwel test l-anzjan kien negattiv, iżda ħareġ pożittiv ﬁt-tieni test li sarlu.
Il-pazjenti l-oħra ﬁs-sala u 45 membru tal-istaff kollha kienu negattivi ﬁt-tieni test li sar. Fost il-każi pożittivi ġodda
hemm ukoll 2 healthcare workers li kellhom kuntatt ma’ xulxin u kellhom is-sintomi waqt li kienu xogħol. Il-każi attivi li
fadal f’pajjiżna huma 58.

FROTT IL-PATT SOĊJALI

F’Marzu li għadda 30% tal-impjegati kollha, għalkemm ma kinux qed jaħdmu, xorta ma tilfux l-impjieg tagħhom
grazzi għall-patt soċjali kontra l-impatt negattiv tal-Covid-19. Stħarriġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wera li,
ﬁlwaqt li ﬂ-2019 il-medja ta’ sigħat maħduma kull ġimgħa kienet ta’ 37 siegħa, ﬂ-aħħar ta’ Marzu niżlet għal 23 siegħa.
In-numru ta’ dawk li jaħdmu mid-dar kien tliet darbiet ogħla minn dak li kien ﬂ-2019. Din ix-xejra seħħet permezz
tal-iskemi li daħħal il-Gvern biex jgħin lill-kumpaniji li investew ﬁt-telework. Intant, f’Marzu, meta l-imxija
tal-Covid-19 kienet qed tirranka f’pajjiżna, il-produzzjoni industrijali żdiedet b’5.5% fuq l-2019 waqt li kien hemm
żieda ta’ 9% ﬁl-produzjoni ta’ prodotti ta’ konsum. Dawn ir-riżultati jikkonfermaw kemm kienet għaqlija d-deċiżjoni li
ma jkunx hemm lockdown iżda li jidħlu miżuri raġonevoli li ħallew il-frott.
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SPEZZJONIJIET
22 persuna ngħataw multa ta’ €100 kull wieħed waqt ir-rondi kontinwi li l-Pulizija u 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-315-il spezzjoni li saru ﬂ-aħħar 24 siegħa. L-appell
jibqa’ dak li kulħadd ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.

INNOVAZZJONIJIET

Malta u Ċipru qed jimbottaw biex jiġu allokati aktar fondi Ewropej lejn id-diġitizzazzjoni ta’ elementi kulturali u
patrimonjali għal stati membri żgħar ﬁl-Mediterran li huma dipendenti ħafna fuq it-turiżmu. Iż-żewġ pajjiżi jridu li
l-fondi Ewropej jintużaw biex jiġu adattati attivitajiet tradizzjonali li jiġġeneraw dħul għal mużewijiet u siti storiċi
f’kuntest soċjali wara li tgħaddi l-imxija tal-Covid-19. Għal dan il-għan Malta diġà bdiet taħdem biex tistabbilixxi
strateġija ta’ diġitizzazzjoni għall-kultura u l-wirt nazzjonali ta’ Malta. Heritage Malta se tkun qed tara li tlaħħaq
mar-realtajiet preżenti biex pajjiżna jieħu l-passat tiegħu ﬁl-futur.
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MASKRI B’XEJN
22,000 maskra ngħataw bla ħlas lid-djar tal-anzjani u tal-persuni b’diżabilità minn Norwex Malta u l-Corinthia
Group. Il-maskri li ngħataw huma fost l-ogħla kwalità tal-għamla N95. L-għotja se tkompli tgħin biex f’dawn
iż-żminijiet iebsa jkomplu jiġu mħarsa kemm dawk vulnerabbli u anke l-ħaddiema li jaħdmu fosthom. Turi wkoll kemm
tassew il-Malti għandu qalb li taf tħobb u tgħin.

GRAZZI MILL-KORP

Il-Korp tal-Pulizija beda jqassam ċertiﬁkati personalizzati lil dawk it-tfal li bagħtulu tpinġijiet dwar ħidmet il-pulizija
matul il-Covid-19. Il-biċċa l-kbira tat-tpinġijiet kienu turija ta’ radd il-ħajr – minn għajnejn it-tfal – għad-dedikazzjoni
li qed juru l-pulizija. B’kollox daħlu aktar minn 200 tpinġija. Iċ-ċertiﬁkati qed jitqassmu personalment lill-parteċipanti
ﬁ djarhom mill-membri tal-Korp stess matul tmiem il-ġimgħa, minkejja t-toqol tal-impenji li bħalissa għandu l-Korp.
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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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