
Il-Kabinett tal-Ministri qabel li għandhom jidħlu fis-seħħ regolamenti ġodda li jindirizzaw lil dawk il-persuni li
mhux qed jagħtu widen lir-rakkomandazzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa. Permezz ta’ avviż legali ġdid se
jkun ipprojbit li gruppi ta’ iktar minn 3 persuni jinġabru f’postijiet pubbliċi. F’każ li l-pulizija ssib erba’ persuni
jew aktar flimkien, dawn se jeħlu multa ta’ mitt ewro kull wieħed. L-eċċezzjonijiet huma l-kjuwijiet fuq
bus stops u kjuwijiet biex wieħed jinqeda minn servizzi essenzjali bħal tal-banek iżda xorta hemm obbligu
fl-avviż legali li trid tinżamm distanza ta’ żewġ metri bogħod bejn persuna u oħra. 

MULTI GĦAL ĠEMGĦAT TA’ NIES

WI-FI FI SPAZJI PUBBLIĊI
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Deċiżjoni oħra li ttieħdet hija li jiġi limitat is-servizz tal-Wi-Fi fi spazji pubbliċi bil-għan li titnaqqas il-preżenza
ta’ gruppi ta’ persuni f’dawn iż-żoni. Il-maġġoranza tal-poplu qed tikkopera imma hemm ftit li mhumiex.
Il-Gvern mhux se jaċċetta iktar li jkun hemm min ifixkel it-tajjeb li qed jagħmel dan il-pajjiż fil-ġlieda kontra
l-Covid-19. Għalhekk il-pulizija se żżid ir-riżorsi tagħha u, bl-għajnuna tal-kavallerija u tal-klieb tagħha, minn
għada se tindirizza gruppi ta’ persuni li jiddeċiedu li jagħmlu l-picnics jew imorru fil-kampanja.
Ir-responsabbiltà li jiġu segwiti d-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa hija tagħna lkoll.
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Fl-aħħar 24 siegħa sar numru ieħor rekord ta’ swabs – total ta’ 637 – biex ikunu identifikati nies pożittivi
għall-Covid-19. B’riżultat tat-testijiet instabu 5 persuni oħra bil-virus, b’waħda minnhom f’Għawdex.
3 każi huma marbuta ma’ safar u 2 huma kaġun ta’ trażmissjoni lokali. B’kollox, f’pajjiżna issa hawn 156
persuna li rriżultaw pożittivi għall-virus. Hemm 4 pazjenti fl-ITU, b’wieħed minnhom – anzjan – jibqa’
f’qagħda kritika. L-istrateġija tal-awtoritajiet tas-saħħa tibqa’ dik li jsiru aktar testijiet biex jinstabu aktar
każijiet u jiġu iżolati fi stadju bikri. Importanti li dawk li jintbagħtu għat-test jibqgħu ġewwa d-dar sakemm
joħroġ ir-riżultat. 

JIŻDIEDU T-TESTIJIET 
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Dawk il-persuni bil-mard kroniku li ġew elenkati bħala kundizzjonijiet li jagħmluhom iktar vulnerabbli
għall-Covid-19, u li ma rċevewx l-ittra biex joqogħdu d-dar ħlief għal neċessitajiet urġenti, huma mitluba
jibagħtu email lil covid19.vulnerable@gov.mt flimkien ma’ kopja tal-kartuna s-safra biex jingħataw parir
dwar x’għandhom jagħmlu mill-esperti tas-saħħa. Dawk li m’għandhomx aċċess għall-email għandhom
iċemplu fuq 111.

GĦAL DAWK VULNERABBLI
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SPEZZJONIJIET BIEX JITĦARSU
R-REGOLAMENTI

L-istabbilimenti tal-ikel u x-xorb baqgħu jħarsu r-regolamenti imposti biex jibqgħu magħluqa minħabba l-firxa
tal-Covid-19. Madanakollu, diversi take-aways twiddbu biex jiżguraw li l-klijenti tagħhom iżommu d-distanza
bejniethom. Il-klijenti ntalbu jagħmlu l-istess. B’kollox fl-aħħar 24 siegħa saru 660 spezzjoni għal total ta’ 9,600.
Tista’ tirrapporta abbużi billi ċċempel 2169 2447. Fejn jidħlu spezzjonijiet fuq dawk fi kwarantina obbligatorja ma
nstabu l-ebda persuni jiksru l-liġi. B’kollox saru 474 spezzjoni f’Malta u Għawdex. L-appell jibqa’ dejjem li
kulħadd għandu jkun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.

MIŻURI TA’ GĦAJNUNA 

Fetħu l-applikazzjonijiet tal-Malta Enterprise għal miżuri ta’ għajnuna lill-kumpaniji, negozji u self-employed
li se jibbenefikaw mill-pakkett fiskali li tħabbar biex jilqa’ għall-imxija tal-Covid-19. L-applikazzjonijiet jinkisbu
mis-sit covid19.maltaenterprise.com fejn hemm id-diversi kategoriji li huma eleġibbli u taħt liema skemi min
iħaddem jew self-employed jistgħu jibbenefikaw. L-applikazzjonijiet se jibqgħu miftuħa għal żmien indefinit.
Kumpaniji u negozji għandhom iċemplu 144 jew jibagħtu email fuq covid@maltaenterprise.com għal aktar
gwidi u għajnuna. 



HELPLINES

25981000 – Għal dawk li għandhom domandi dwar is-settur edukattiv u l-impatt
tal-Coronavirus.

21692447– Għal lukandiera u turisti li għandhom domandi dwar il-miżuri mħabbra.

25903030 – Għall-anzjani mingħajr sapport li għandhom bżonn mediċini, ikliet lesti
jew prodotti tal-ikel (frott u ħaxix). 

25469111 – Għal dawk li jaħdmu fl-industrija tal-gaming.

21411 411 – Għall-persuni fi kwarantina mandatorja li għandhom bżonn provvista
ta’ ikel u mediċini.

153 – Għal dawk li jridu tagħrif dwar il-miżuri fil-pakkett finanzjarju li se jiġu
amministrati mid-Dipartiment tas-Sigurta Soċjali.

1772 – Għal dawk li jħossuhom waħedhom.

144 – Għal dawk li jridu tagħrif dwar il-miżuri fil-pakkett finanzjarju li se jiġu
amministrati mill-Malta Enterprise.

2204 2200 – Għar-residenti Maltin li nqabdu f’wieħed mill-pajjiżi ta’ riskju
għoli u jridu jiġu lura Malta;

111 – Għall-persuni li jħossu sintomi tal-COVID-19 jew jixtieq iktar informazzjoni;
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