
Sa nhar it-Tnejn li ġej mistennija jitħabbru protokolli ċari għall-industrija tat-turiżmu bi tħejjija għal dawk is-setturi
fl-ekonomija li se jkunu qed jiftħu fiż-żmien li ġej. Il-Ministeru għat-Turiżmu skatta wkoll mekkaniżmu bilaterali ma’
disa’ pajjiżi oħra biex jibdew taħditiet dwar il-kunċett ta’ safe corridors ma’ pajjiżi li, bħal Malta, indirizzaw
il-Covid-19 b’mod tajjeb.  F’dan l-istadju Malta qed titkellem ma’ pajjiżi bħal-Lussemburgu, in-Norveġja, is-Serbja,
is-Slovakkja, l-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, il-Latvja, il-Litwanja u Iżrael. Dan is-sajf se jkun hemm turiżmu, anke
jekk differenti minn dak ta’ qabel. 

LEJN IN-NORMALITA’

448 PERSUNI MFEJQA
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5 persuni oħra ġew dikjarati mfejqa mill-Covid-19 biex it-total ta’ dawk li ħelsu mill-virus issa huwa ta’ 448. Fost
dawk li fiequ hemm persuna ta’ aktar minn 60 sena. Fl-aħħar 24 siegħa sar numru rekord ta’ 1,500 test u nstabu 10
persuni li kienu pożittivi. 9 minnhom kienu każijiet sporadiċi, bil-persuni jieħdu l-virus mill-komunità. Mill-10 persuni
li rriżultaw pożittivi, kien hemm 5 li ma kellhom l-ebda sintomi tal-virus. Issa li pajjiżna beda t-triq tan-normalità,
xorta huwa importanti li kulħadd iħares is-social distancing, jilbes il-maskra fil-ħwienet u fuq it-trasport pubbliku u
jaħsel idejh sew u ta’ spiss. Mindu bdiet il-pandemija saru 47,507 testijiet u kienu 532 persuna li rriżultaw pożittivi.
Issa fadal 78 każ attiv.

for more information and
updates visit www.covid19.gov.mt 



Minkejja l-impenji tagħhom tul l-imxija tal-Covid-19, il-ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili xorta baqgħu
jagħtuna servizz lejl u nhar, erbgħa u għoxrin siegħa kuljum. Dan ix-xogħol jitqies bħala vokazzjoni għaliex jirrikjedi
sagrifiċċju u ħin twil ’il bogħod mill-familja. L-investiment fit-taħriġ tar-riżors uman u fl-apparat u t-tagħmir materjali li
sar fl-aħħar snin jassigura li l-pajjiż ikun imħejji aħjar għaċ-ċirkustanzi ta’ emerġenza li l-membri tad-Dipartiment
ikunu involuti fihom. Waqt żjara lil dawn l-eroj, il-Prim Ministru Robert Abela esprima l-gratitudni għas-servizz u
l-ħarsien li joffru kuljum u kull ħin tal-ġurnata lill-poplu Malti u Għawdxi.

SERVIZZ 24/7
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5 persuni 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, ħadd ma
nstab jikser il-kwarantina obbligatorja fl-408 spezzjonijiet li saru fl-aħħar 24 siegħa. L-appell jibqa’ dak li kulħadd
ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.

SPEZZJONIJIET



15/05/2020
ISSUE 65

for more information and
updates visit www.covid19.gov.mt 

TNADDFU 22,700 KM TA’ BANKINI

22,700 kilometru ta’ bankini nħaslu mill-ħaddiema tad-Diviżjoni għall-Manutenzjoni u Tindif bħala parti
mill-kampanja ta’ diżinfettar kontra l-Covid-19. S’issa ntużaw aktar minn 1.5 miljun litru t’ilma fil-ħasil regolari ta’
1,400 bus shelter, postijiet pubbliċi, ATMs u quddiem spiżeriji u stabbilimenti tal-ikel u supermarkets. Involuti f’din
il-ħidma kontinwa hemm 100 ħaddiem li qed jaħdmu 24 siegħa kuljum matul il-ġimgħa kollha. Il-ħaddiema qed
jingħataw maskri u lbies protettiv apposta u tħarrġu mill-Protezzjoni Ċivili dwar kif għandhom jiddisponu mill-ilbies
fi tmiem ġurnata ta’ xogħol. 

RUĦ SOĊJALI

Il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali temmet eżerċizzju ta’ tqassim ta’ ikel lil persuni fil-bżonn, bħala parti
mill-proġett ta’ state-funded food distribution. B’kollox tqassmu madwar 17,000 kaxxa ta’ ikel - 16,000 f’Malta u
1,000 kaxxa f’Għawdex - bin-nefqa totali tammonta għal €300,000. Bħala miżura kontra l-imxija tal-Covid-19,
it-tqassim sar fir-residenzi rispettivi biex ma jkunx hemm iffullar. Il-ħaddiema tal-Fondazzjoni ħadu ħsieb li mhux biss
iqassmu l-ikel f’temp qasir iżda jżommu kuntatt ma’ dawk vulnerabbli biex jaraw li għandhom il-bżonnijiet meħtieġa. 



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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