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TOTAL TA’ 443 PERSUNA MFEJQA
7 persuni oħra ġew dikjarati mfejqa mill-Covid-19 biex b’hekk it-total ta’ persuni li ħelsu mill-virus żdied għal 443.
Fl-aħħar 24 siegħa saru rekord ta’ 1,321 test u rriżultaw pożittivi 14-il persuna. Fosthom hemm 2 pazjenti li ma kellhom
l-ebda sintomi u 3 healthcare workers. 7 mill-każijiet l-oħra ħadu l-virus minn trażmissjoni. Fiż-żmien meta l-pajjiż
beda t-triq tan-normalità, importanti li kulħadd jimxi mal-proċeduri tas-social distancing, l-ilbies tal-maskri
ﬁl-ħwienet u fuq it-trasport pubbliku, u l-ħasil tal-idejn. Mill-bidu tal-pandemija, f’Malta saru total ta’ 45,967 test u
rriżultaw pożittivi 522 persuna. Minnhom fadal 73 każ attiv, b’10 minnhom biss għadhom jinżammu ﬂ-isptarijiet f’Malta
u l-bqija ﬁ kwarantina d-dar taħt il-kura primarja.

6,281 IMPJIEG IEĦOR SALVATI

Bis-seba’ proċess ta’ ħlasijiet ta’ beneﬁċċji soċjali għal dawk il-persuni li kellhom l-impjieg tagħhom affettwat
minħabba l-Covid-19, in-nefqa totali issa telgħet għal €7.9 miljun. S’issa daħlu 10,263 applikazzjoni u nħadmu kważi
99% minnhom. Sal-lum diġà tħallsu 7,617-il applikazzjoni. Fost dawk li tħallsu hemm 5,780 li rċevew il-beneﬁċċju
tal-ġenituri, dak mediku jew tad-diżabilità waqt li żammew l-impjieg. Kien hemm 501 persuna oħra li waqqfu
l-beneﬁċċju għax irritornaw għax-xogħol. Dan iﬁsser li b’kollox ġew salvati 6,281 impjieg ieħor. Ras għal ras, dawn
il-persuni diġà tħallsu medja ta’ €1,155 f’għajnuna. Magħqudin mat-93,000 impjieg salvati bl-iskemi tal-Malta
Enterprise, sa issa ġew salvati 99,000 impjieg.
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SUSSIDJU FUQ IL-KERA
Malta Enterprise nediet skema ta’ €2.5 miljun għal sussidju għall-kera ta’ spazju ġdid industrijali, immirata biex tgħin
negozji u dawk li jaħdmu għal rashom ikomplu jinvestu, jimpjegaw ħaddiema ġodda u jespandu n-negozju tagħhom.
L-applikanti eliġibbli jridu jkunu involuti ﬁl-manifattura, tiswija ta’ makkinarju u tagħmir, manutenzjoni u tiswijiet ta’
vetturi bil-mutur u attivitajiet industrijali oħra. L-applikant irid juri li, matul is-sentejn ta’ qabel, kien qed jimpjega 100
jew inqas fuq kuntratt full-time u li d-dħul annwali ma qabiżx l-€10 miljun. Dawn jistgħu jibbeneﬁkaw sa massimu ta’
€75,000 fuq medda ta’ 3 snin u b’hekk se jkunu jistgħu jkopru l-massimu ta’ nofs il-kirja tagħhom.

FTUĦ MILL-ĠDID TAL-ISKEJJEL

Beda x-xogħol ta’ kordinazzjoni fuq qafas ta’ tħejjija għall-ftuħ eventwali mill-ġdid tal-istituzzjonijiet edukattivi.
Il-qafas tfassal fuq mudell propost mill-Ġnus Magħquda li qed jiġi adattat biex jirriﬂetti r-realtajiet ta’ pajjiżna.
Id-diversi xenarji probabbli f’dan il-qafas iħarsu s-saħħa u s-sigurtà, it-tagħrif, l-iżvilupp u t-taħriġ, il-ħtieġa ta’
tagħlim ta’ kwalità, il-bżonn li t-tagħlim jilħaq lil kulħadd, u l-ﬁnanzjament meħtieġ. Il-qafas se jiġi diskuss
mal-imsieħba konċernati, waqt li se jibqgħu għaddejjin il-ħin kollu d-diskussjonijiet mal-awtoritajiet tas-saħħa.
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SPEZZJONIJIET
34 persuna ngħataw multa ta’ €100 kull wieħed waqt ir-rondi kontinwi li l-Pulizija qed tagħmel biex tassigura li ma
jkunx hemm ġemgħat t’aktar minn 4 persuni f’postijiet pubbliċi skont l-avviż legali li ħareġ il-Gvern. Intant persuna
nstabet tikser il-kwarantina obbligatorja ﬁl-432 spezzjoni li saru ﬂ-aħħar 24 siegħa. L-appell jibqa’ dak li kulħadd
ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.

LA TGĦANNAQ U LANQAS TBUS

Tgħanniqa, bewsa fuq il-ħuġbejn jew li nieħdu b’id xulxin kienu użanzi naturali sa ftit taż-żmien ilu, iżda mhux aktar.
Kwalunkwe kuntatt ﬁżiku mal-qraba jew ħbieb tagħna jista’ jwassal biex inkunu kaġun tat-tixrid tal-virus. La nafu jekk
għandniex il-virus u lanqas jekk ħaddieħor għandux. Aktar u aktar jekk sintomi m’hemmx. Għalhekk nibqgħu
dixxiplinati, viġilanti u nżommu d-distanza soċjali. Fuq kollox nużaw il-maskri jekk se mmorru nixtru jew nużaw
it-trasport pubbliku u ma nitħalltux.
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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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