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REKORD TA’ TESTIJIET
2 persuni oħra ﬁequ mill-Covid-19 biex s’issa 450 persuna ġew dikjarati li ħelsu mill-virus. Fl-aħħar 24 siegħa sar
l-akbar għadd ta’ testijiet mindu bdiet l-imxija. Minn 1,727 test instabu 14-il persuna pożittivi. 9 minnhom ma kellhom
l-ebda sintomi u nqabdu b’riżultat tal-istrateġija tal-awtoritajiet tas-saħħa li jinﬁrex aktar l-iscreening biex dawk li
jkunu mingħajr sintomi jinqabdu mill-ewwel u jiġu iżolati. Hekk kif pajjiżna qed jibda jaqbad it-triq tan-normalità,
kulħadd għandu xorta jħares il-miżuri ta’ prekawzjoni, fosthom l-ilbies tal-maskri u s-social distancing. Il-każijiet
attivi f’pajjiżna huma 90, li 14 biss minnhom jinsabu għall-kura l-isptar.

LAPTOPS U INTERNET B’XEJN

Mindu għalqu l-iskejjel s’issa tqassmu b’xejn 123 tablet u laptop u ngħata 132 aċċess għall-internet b’xejn lil studenti
vulnerabbli u li qegħdin fuq Skema 9. Mingħajr din l-għajnuna, l-istudenti kienu jispiċċaw mingħajr aċċess
għall-edukazzjoni. It-talbiet li saru minn dawn l-istudenti ntlaqgħu kollha u issa qed jiġu megħjuna familji li mhumiex
fuq Skema 9. It-talbiet qed jidħlu b’mod regolari u bħalissa hemm pendenti 40 talba oħra għal għoti ta’ tablet li qed
jiġu proċessati bla dewmien. Intant, numru ta’ kumpaniji privati diġà offrew lill-Ministeru għall-Edukazjzoni 60 tablet
oħra, laptop u kompjuter ﬂimkien ma’ donazzjonijiet ﬁnanzjarji ta’ €19,130, biex l-ebda tifel u tiﬂa ma jaqgħu lura
ﬂ-istudji tagħhom.
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SPEZZJONIJIET
21 persuna ngħataw multa ta’ €100 kull wieħed waqt ir-rondi kontinwi li l-Pulizija u l-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. L-appell jibqa’ dak li kulħadd ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw
mill-awtoritajiet.

GĦAJTA WAĦDA

Għada ﬁd-9pm se jixxandar l-ewwel minn sensiela ta’ erba’ kunċerti – Għajta Waħda – li se joffru divertiment
lit-telespettaturi. Il-kunċerti ta’ għaqda nazzjonali se jixxandru minn TVM, ONE, NET u 103. Rappreżentanti
tal-istazzjonijiet iltaqgħu mal-President George Vella fejn tkellmu dwar kif is-sitwazzjoni preżenti biddlet l-iskeda
ta’ programmi u l-mod kif qed isiru x-xandiriet tagħhom. Il-kunċerti se jservu biex jinġabru ﬂus għall-Malta
Community Chest Fund Foundation. Il-President Vella qal li kull xahar qed jinħarġu aktar minn €1 miljun f’għajnuna
lil persuni bi problemi soċjali u ta’ saħħa. Appell wieħed - ġenerożità minn kulħadd.
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APPOĠĠ LIS-SAJJIEDA
Quddiem l-impatt tal-Covid-19, Malta talbet lill-Unjoni Ewropea biex ikun hemm ﬂessibbiltà ﬂ-istaġun tat-tonn ta’
dis-sena. Biex jitħares l-għajxien tas-sajjieda lokali l-gvern mistenni jagħti għajnuna ﬁnanzjarja permezz ta’ fondi
Ewropej. Fil-fatt qed jitħejjew miżuri għas-sajjieda liċenzjati għat-tonn biex jitressqu ﬁl-qafas temporanju għal
miżuri ta’ għajnuna mill-Istat. Miżura oħra ta’ appoġġ mistennija tkun skema ta’ waqﬁen temporanju bil-għan li
tgħin sajjieda reġistrati bħala MFA u MFB li sofrew telf ekonomiku kaġun tal-Covid-19.

SINJAL TA’ KURAĠĠ

Residenti mill-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin li jgħixu ﬁl-komunità bħala parti mill-proġett tal-Fondazzjoni RISe ġew
imħeġġa jibqgħu ffukati u jagħmlu kuraġġ biex jegħlbu l-effetti tal-Covid-19. Xi wħud mir-residenti waqfu mix-xogħol,
oħrajn ipposponew il-bidu ta’ impjieg ġdid, waqt li hemm min qed jistenna li joħroġ minn Kordin biex jibda
l-programm RISe. Dan l-aħħar residenti tar-RISe ħolqu ġugarelli biex jingħataw f’donazzjoni lit-tfal tal-istituti f’turija
ta’ altruwiżmu eżemplari.
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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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