
Ħadd ma rriżulta pożittiv għall-Covid-19 mill-1,427 test li saru fl-aħħar 24 siegħa. Din hija t-tielet darba fl-aħħar
xahrejn fejn ma rriżulta ebda każ pożittiv. L-aħbar tajba tiġi wara jumejn oħra fejn in-numru ta’ każijiet ġodda
kienu biss wieħed kull darba. Dawn ir-riżultati huma frott tat-triq tajba li qabad pajjiżna mill-bidu nett,
bir-responsabbiltà u s-sagrifiċċji li wera poplu wieħed magħqud. S’issa fiequ mill-virus total ta’ 485 persuna u fadal
120 każ attiv. Flimkien se nkomplu ngawdu dan is-suċċess.

AĦBAR MILL-ISBAĦ

ANQAS KAŻI POŻITTIVI
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Kompliet tonqos ir-rata ta’ dawk pożittivi għall-virus mindu faqqgħet il-Covid-19 f’pajjiżna. Fl-ewwel xahar wara li
faqqa’ l-ewwel każ fis-7 ta’ Marzu, 2.7% tat-testijiet irriżultaw f’każijiet pożittivi. Bejn is-7 ta’ April u s-7 ta’ Mejju,
fit-tieni xahar, ir-rata niżlet għal 0.7% filwaqt li issa r-rata qiegħda 0.6% fi żmien meta tneħħa l-ewwel sett ta’
miżuri restrittivi biex il-pajjiż jibda t-triq tan-normalità. Sal-lum saru 63,087 test għall-virus, fost l-ogħla persentaġġi
fl-Ewropa kollha. Din l-istrateġija tfisser li x-xjenza qed tappoġġja kull pass li jittieħed mill-awtoritajiet tas-saħħa, li
jafu x’qed jagħmlu u jagħtu l-pariri xierqa bbażati fuq il-fatti u mhux fuq il-biża’. 

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



Kwart ta’ dawk kollha li rriżultaw pożittivi għall-Covid-19 ma batew minn ebda sintomi u fiequ bla wisq problemi.
Tagħrif uffiċjali wera li, bħala medja, pazjenti rkupraw fi spazju ta’ 16-il ġurnata ta’ konvalexxenza. 19% ta’ dawk
pożittivi damu aktar minn ġurnata għall-kura fl-isptar. 11-il persuna kellhom bżonn il-kura fl-ITU, fosthom 4 li kellhom
bżonn il-ventilator. Bħala pajjiż, Malta kellha l-inqas persentaġġ fl-Unjoni Ewropea kollha ta’ nies li mietu jew kienu
f’qagħda kritika minħabba l-Covid-19.

KONT TAF?
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Imqabbla ma’ pajjiżi oħra fejn l-isptarijiet ma laħħqux mal-għadd kbir ta’ pazjenti bil-Covid-19, Malta kellha rata
baxxa ferm ta’ pazjenti fl-isptarijiet tul din il-pandemija. L-awtoritajiet tas-saħħa qalu li l-maġġoranza assoluta
tal-pazjenti bil-Covid-19 jinsabu d-dar taħt osservazzjoni tal-kura primarja. Hemm 22 pazjent fl-isptarijiet Mater Dei,
Boffa u St Thomas. Minnhom hemm persuni li teknikament m’għandhomx għalfejn jinżammu l-isptar. Xi wħud qed
jinżammu hemm sempliċiment għaliex jgħixu f’residenza li minħabba n-natura tagħha tista’ żżid ir-riskju li jiġu
infettati l-qraba tagħhom. Dawk kollha fl-isptar la huma fl-ITU u lanqas fuq ventilator.

GĦAX KONNA PPREPARATI
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SPEZZJONIJIET

Il-Pulizija għaddejja b-investigazzjonijiet tagħha dwar il-folla li nġabret fuq il-Fosos ilbieraħ filgħaxija. Il-Pulizija
aġixxiet biex rat li l-folla li nġabret spontanjament ġiet imferrxa tant li l- attività twaqqfet. Intant minn nhar il-Ġimgħa
sa issa, 19-il persuna nstabu f’ġemgħat t’aktar minn 6 persuni f’postijiet pubbliċi skont l-avviż legali li ħareġ il-Gvern.
Waqt l-ispezzjonijiet li saru tul dawn l-aħħar jiem, ħadd ma nstab jikser il-kwarantina obbligatorja. L-appell jibqa’
dak li kulħadd ikun responsabbli.

KEJL TAL-IMMUNITÀ

L-awtoritajiet tas-saħħa dalwaqt mistennija jvaraw katina ta’ testijiet fil-komunità biex wieħed jara kemm hija
qawwija l-immunità kontra l-Covid-19 fil-popolazzjoni. Fil-fatt l-awtoritajiet lestew l-analiżi dwar kemm huma preċiżi
u validi dawn it-testijiet tal-antibodies (is-suldati fid-demm) u diġà bdew jużaw b’mod prattiku dawn it-testijiet.
L-istrateġija se tkun li uffiċjali tas-saħħa jmorru janalizzaw gruppi differenti tal-popolazzjoni biex jitkejjel il-livell ta’
immunità.



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

26/05/2020
ISSUE 71

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


