
Fl-aħħar 24 siegħa kien hemm 19-il każ ġdid ta’ Covid-19 wara li saru 627 test. Kif mistenni mill-awtoritajiet
tas-saħħa, 14 minnhom kienu kaġun ta’ trażmissjoni lokali. 5 kienu b’rabta ma’ safar. Issa t-total ta’ persuni li
rriżultaw pożittivi għall-virus f’pajjiżna huwa 188. Kollha jinsabu f’qagħda tajba, apparti tnejn li għadhom fl-ITU,
b’wieħed minnhom jibqa’ f’qagħda kritika. L-istrateġija tibqa’ dik li t-tifrix tal-Covid-19 isir b’mod gradwali,
u mhux f’daqqa, biex is-sistema tas-saħħa tkun tista’ tlaħħaq u tikkura lil kulħadd. Jibqa’ l-appell biex min iħoss
sintomi ta’ deni, sogħla, nuqqas ta’ xamm u togħma jew qtugħ ta’ nifs, iċempel 111. Importanti li sakemm jagħtuk
ir-riżultat tat-test tas-swab, tibqa’ d-dar u ma toħroġx. 
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Is-supermarket tal-LIDL f’Ħal Safi ngħalaq temporanjament biex jiġi diżinfettat wara li wieħed mill-ħaddiema
rriżulta pożittiv għall-Covid-19. Il-ħanut ingħalaq minnufih u beda t-tindif meħtieġ fuq linji gwida li ngħataw
lill-management, li kkopera ħafna fil-miżuri li ttieħdu. L-awtoritajiet tas-saħħa qalu li l-kuntatt tal-ħaddiem
mal-klijenti kien minimu. Anke jekk ir-riskju li xi klijenti setgħu ħadu l-virus huwa baxx, l-awtoritajiet tas-saħħa
appellaw lil min mar jixtri f’dan l-istabbiliment bejn is-26 u t-30 ta’ Marzu biex jekk ikollhom sintomi ta’ sogħla,
qtugħ ta’ nifs, deni jew nuqqas ta’ xamm u togħma, iċemplu 111. Il-ħanut se jiftaħ mill-ġdid wara l-approvazzjoni
tal-awtoritajiet tas-saħħa.
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Id-Dipartiment għar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg (DIER) hu r-regolatur sabiex jara li l-paga u
l-kundizzjonijiet tax-xogħol qegħdin jiġu rispettati u ma jkunx hemm abbużi. Id-Dipartiment irid jagħti
l-permess lil dawk il-kumpaniji li għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux iżommu l-ammont ta’ paga u kundizzjonijiet
normali għall-ħaddiema tagħhom. Tnedew żewġ helplines biex jinkiseb tagħrif dwar kundizzjonijiet tax-xogħol,
leave tal-kwarantina, rati ta’ ħlas, sigħat imnaqqsin ta’ xogħol, leave mhux imħallas, forced leave u collective
redundancies. Ħaddiema jistgħu jċemplu fuq 1575 filwaqt li min iħaddem fuq 1576 inkella b’ittra elettronika
lil info.dier@gov.mt. 

KUNDIZZJONIJIET TA’ XOGĦOL 
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13 il-persuna ngħataw multa ta’ €100 kull wieħed waqt ir-rondi li qed tagħmel il-pulizija biex tassigura li
ma jkunx hemm ġemgħat ta’ aktar minn 3 persuni f’postijiet pubbliċi skont l-avviż legali li ħareġ il-Gvern.
Intant sitt persuni nstabu jiksru l-kwarantina obbligatorja waqt il-521 spezzjoni li saru mill-pulizija flimkien
mad-Dipartiment tas-Saħħa u l-Protezzjoni Ċivili. Is-sitt persuni ġew immultati €3,000 kull wieħed. Mindu
bdew l-ispezzjonijiet diġà ngħataw 55 multa għall-ksur tal-kwarantina obbligatorja. L-appell dejjem jibqa’
li kulħadd ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li jingħataw mill-awtoritajiet. 

SPEZZJONIJIET 
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KIRJIET PRIVATI

Peress li bħalissa hemm diversi sidien li qed inaqqsu l-kirja lill-inkwilini f’dan iż-żmien diffiċli b’rabta mal-Covid-19,
 l-Awtorità tad-Djar ħabbret li m’hemmx għalfejn tkun infurmata dwar  arranġamenti temporanji għal
tnaqqis ta’ kirja marbuta mas-sitwazzjoni preżenti. Madanakollu, l-Awtorità tad-Djar xorta trid tkun infurmata
minnufih jekk ikun hemm terminazzjoni ta’ kirja. Reġistrazzjonijiet ta’ kuntratti ta’ kirjiet ġodda jistgħu jsiru fuq
rentregistration.mt. Mhux se jkun qed japplika l-ħlas ta’ reġistrazzjoni tal-kuntratti tard filwaqt li qed jingħata
benefiċċju tal-kera aġġustat għall-familji li spiċċaw bla impjieg minħabba l-Covid-19.

L-ISTABBILIMENTI JIBQGĦU MAGĦLUQA 

L-ebda stabbiliment tal-ikel u x-xorb ma nstab jikser ir-regolamenti biex jibqgħu magħluqa ħalli titrażżan
il-firxa tal-coronavirus. Fl-aħħar 24 siegħa saru 745 spezzjoni f’Malta u 170 oħra f’Għawdex minn uffiċjali
tal-MTA. Mindu bdew, saru aktar minn 11,000 spezzjoni. Hemm multa ta’ €3,000 għal kull darba li
stabbiliment jinqabad miftuħ. L-appell jibqa’ għall-koperazzjoni anke mill-pubbliku biex ma jinġemax fi
gruppi barra tat-take-aways jew deliveries u jżomm distanza ta’ 2 metri bejn persuna u oħra. Tista’
tirrapporta abbużi fuq 21692447.



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.

22944511/22944504 – Biex tirrapporta lill-pulizija każi ta’ ksur tar-regolamenti
dwar saħħa pubblika u Covid-19.

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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