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TNEĦĦIJA TA’ IKTAR MIŻURI
RISTRETTIVI

Malta rnexxielha tikkontrolla l-mewġa kbira ta’ każijiet li ħakmet ħafna bliet dinjin. Is-suċċess huwa dovut
għas-sagriﬁċċji tal-popolazzjoni, speċjalment tal-anzjani u tal-persuni vulnerabbli, tal-komunitá tan-negozju u
tal-frontliners.
Pajjiżna daħal f’din il-pandemija b’mod studjat u se joħroġ minn din l-isﬁda b’mod studjat. Kif daħlu miżuri restrittivi
la kmieni u lanqas tard, it-tneħħija tal-miżuri restrittivi se tidħol ﬁs-seħħ mingħajr ma nittardjaw u mingħajr ma
ngħaġġlu wisq.
Wara li tliet ġimgħat ilu tneħħew l-ewwel miżuri restrittivi, biex pajjiżna jkompli jirritorna lejn in-normalità, minn nhar
il-Ġimgħa 22 ta’ Mejju se jkun implimentat dan it-tibdil:
- In-numru ta’ persuni li jistgħu jiltaqgħu ﬂimkien f’post pubbliku se jitla’ minn 4 għal 6. Ir-regoli favur social distancing
u kontra l-iffullar iridu jibqgħu jiġu osservati;
- Fil-qasam kulturali, jistgħu jinfetħu cinemas ﬁl-beraħ għal min jixtieq jorganizza dawn it-tip ta’ attivitajiet;
- Se jkun jista’ jsir sport individwali ta’ bla kuntatt bħal diving u tennis;
- It-taħriġ fuq barra għal sport ieħor jista’ jsir ġaladabra jkun hemm massimu ta’ 6 min-nies ﬂimkien;
- B’konsultazzjoni mal-Isqﬁjiet ta’ pajjiżna, se jerġa’ jibda jsir il-quddies tal-funerali, b’numru limitat ta’ nies. Il-Kurja
se tkun qed tħabbar f’liema postijiet se jkun jista’ jsir dan il-quddies;
- Ħa jerġgħu jiftħu r-ristoranti, bi mwejjed li jieħdu massimu ta’ 6 persuni u b’distanzi stabbiliti biex ikun protett grupp
ta’ mejda minn ieħor. Dawk ir-ristoranti li għandhom faċilitajiet fuq barra għandhom preferibbilment jużaw lilhom;
- Se jerġgħu jiftħu hairdressers, barbiera, tad-dwiefer u beauticians, li jridu joperaw bl-appuntamenti u
b’restrizzjonijiet li jipproteġu lill-impjegati u lill-klijenti.

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

ISSUE 68

18/05/2020

ŻIEDA FIS-SERVIZZI TAS-SAĦĦA

Minn nhar il-Ġimgħa wkoll, se jiżdiedu iktar servizzi tas-saħħa li kienu twaqqfu minħabba l-pandemija tal-Covid-19.
Fil-qasam tal-kura primarja, se jerġgħu jiftħu l-kliniċi tad-dijabete. Se jerġgħu jiftħu wkoll il-kliniċi tal-mard tal-qalb u
l-well baby clinics kif ukoll numru ta’ bereġ. Se tiżdied il-kura tas-saħħa mentali ﬁl-komunità. F’Mater Dei se jiżdiedu
l-appuntamenti tal-outpatients kif ukoll is-servizzi ta’ imaging, X-rays, MRIs u ultrasounds. Se jiżdiedu wkoll
operazzjonijiet li mhumiex urġenti bħal tal-ortopedija, tal-għajnejn u ġinekoloġija. Se jinfetaħ is-servizz tal-IVF u se
jkun permess li waqt il-ħlas jidħlu wkoll is-sieħeb jew sieħba tal-omm. Wara li reġa’ beda jsir l-iscreening tal-għonq
tal-utru, il-Ġimgħa se jerġa’ jibda wkoll l-iscreening tal-musrana l-kbira.

BIĊĊA XOGĦOL TREMENDA TA’
PAJJIŻ WIEĦED
Id-deċiżjonijiet imħabbra llum jirrappreżentaw sens ta’ sodisfazzjon kbir. Pajjiżna rnexxielu jwettaq biċċa xogħol
iebsa ﬁd-direzzjoni li xtaq. Dan hu s-suċċess ta’ poplu wieħed magħqud. Quddiem sﬁda bla preċedent, Malta kienet
ippreparata u aġixxiet b’miżuri meqjusa. Għalhekk konna b’saħħitna biżżejjed biex l-emerġenza ma tiġi qatt tﬁsser
normalità. Id-deċiżjonijiet tal-lum mhumiex kompromess mas-saħħa. Is-saħħa tibqa’ dejjem prijorità ewlenija. Illum
ittieħdu passi razzjonali favur il-kwalità tal-ħajja bbażati fuq fatti mediċi u x-xjenza. Il-fatti oġġettivi juru li Malta
għandha rata baxxa ħafna ta’ każijiet attivi, ħasbet għal kull kontinġenza u ż-żieda ﬁs-sodod u l-apparat baqgħu
mhux użati, u l-maġġoranza assoluta tal-pazjenti fejqu lilhom infushom mid-dar tagħhom stess. F’dan il-kuntest,
ma jagħmilx sens li jitħalla pajjiż magħluq. Id-deċiżjonijiet ma jistgħux jittieħdu fuq il-biża’ iżda fuq ir-responsabbiltà.
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SENS TA’ OĠĠETTIVITA U BILANĊ
Prinċipju kruċjali se jkun l-edukazzjoni. It-tneħħija ta’ miżuri restrittivi qed issir permezz ta’ protokolli dettaljati ta’ kif se
jaħdmu l-istabbilimenti. Dan huwa poplu eroj li diġà wera kemm jaf jimxi mad-direttivi u li se jkompli jsegwi dawn
il-linji gwida ġodda. Il-messaġġ huwa ċar. Huwa sigur li tattendi ﬂ-istabbilimenti li se jinfetħu, imma obdi d-direttivi
tas-social distancing u tal-iġjene tal-idejn. Distanza ta’ żewġ metri bejn persuna u oħra tibqa’ importanti kemm
ﬁl-ħwienet kif ukoll fuq il-bajjiet. Fadal miżuri restrittivi li għadhom ﬁs-seħħ. Dawn iridu jibqgħu jiġu osservati.
Importanti li kulħadd jibqa’ jaħdem ﬂimkien. Aħna soċjetà waħda. B’dan il-mod pajjiżna se jibqa’ sejjer tajjeb.
Inħarsu ’l quddiem biex għada jkun isbaħ mil-lum.

S’ISSA FIEQU 456 PERSUNA

2 persuni oħra ﬁequ mill-Covid-19 biex issa t-total ta’ persuni f’pajjiżna li ħelsu mill-virus tela’ għal 456. Fl-aħħar 24
siegħa saru 1,017-il test li minnhom 5 kienu pożittivi, fosthom 3 li ma kellhomx sintomi. Fost il-każi ġodda hemm
pazjent ﬂ-Isptar Karin Grech u 2 healthcare workers. L-awtoritajiet tas-saħħa qalu li pajjiżna jinsab f’fażi ta’
tranżizzjoni u issa li n-numru ta’ każijiet naqas, se jkomplu jsegwu s-sitwazzjoni biex tibqa’ taħt kontroll. L-istrateġija
tibqa’ li jsiru aktar testijiet biex dawk bla sintomi jinqabdu, jiġu iżolati u jitpoġġew ﬁ kwarantina. S’issa, mill-bidu
tal-pandemija, saru 51,677 test għall-Covid-19 u minnhom 558 persuna rriżultaw pożittivi. 96 biss għadhom attivi.
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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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