
Kien hemm 11-il każ fl-aħħar 24 siegħa, kollha kaġun ta’ trażmissjoni lokali, fosthom żewġ anzjani ta’ 66 u
74 sena, tifla ta’ sentejn u immigrant ieħor mill-open centre ta’ Ħal Far li mhux marbut mal-każ li kien hemm
ilbieraħ fl-istess open centre. It-total ta’ persuni f’pajjiżna li rriżultaw pożittivi għall-virus issa huwa ta’ 213.
Il-pazjenti kollha huma f’kundizzjoni tajba għalkemm fl-ITU issa hemm 3 pazjenti. Fl-Infectious Disease Unit
tal-Isptar Mater Dei qed jinżammu wkoll 10 pazjenti; 2 fis-Psychiatric Unit; 4 fl-Isptar Boffa; u 16 fi sptar privat.
Il-bqija jinsabu f’darhom f’iżolament. Komplew jiżdiedu t-testijiet għall-virus tant li fl-aħħar 24 siegħa saru
659 swab għal total ta’ aktar minn 9,700.

KAŻIJIET ĠODDA

ĦIDMA TA’ DIŻINFETTAR 
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Mal-mitt ħaddiem tad-Diviżjoni tat-Tindif u Manutenzjoni żiedu l-operat tagħhom biex 24 siegħa kuljum u
matul il-ġimgħa kollha jkunu jistgħu jagħtu s-servizzi tagħhom f’diversi nħawi ta’ Malta. Il-ħidma tinvolvi
ħasil b’ilma u diżinfettant sparat minn high pressure pumps. B’mod regolari qed jinħaslu bus shelters,
għamara tat-triq, quddiem spiżeriji, ħwienet tal-merċa, ATMs u postijiet normalment iffrekwentati
mill-pubbliku. Attenzjoni partikolari qed tingħata lit-toroq li jagħtu għas-swab centres. 
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4 persuni ngħataw multa ta’ €100 kull wieħed waqt ir-rondi kontinwi li l-Pulizija qed tagħmel biex tassigura li ma
jkunx hemm ġemgħat t’aktar minn 3 persuni f’postijiet pubbliċi skont l-avviż legali li ħareġ il-Gvern. Intant għat-tieni
jum wara l-ieħor ħadd ma nstab jikser il-kwarantina obbligatorja fil-218-il spezzjoni li saru fl-aħħar 24 siegħa.
L-appell jibqa’ dak li kulħadd ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet. 

SPEZZJONIJIET FUQ ĠEMGĦAT U
KWARANTINA
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L-istabbilimenti komplew iħarsu r-regolamenti imposti biex titrażżan l-imxija tal-Covid-19. F’1,270 spezzjoni
li saru f’Malta u Għawdex l-ebda stabbiliment ma nqabad miftuħ. Uffiċjali tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu
s’issa għamlu ’l fuq minn 14-il elf spezzjoni. L-appell dejjem jibqa’ għall-koperazzjoni, mhux biss tas-sidien
tal-istabbilimenti li jridu jibqgħu magħluqin imma anke mill-pubbliku ġenerali li m’għandux jinġema’ fi gruppi
barra stabbilimenti li jbigħu take-aways jew deliveries. Tista’ tirrapporta lil min jabbuża fuq 21692447.

L-ISTABBILIMENTI JIBQGĦU
JĦARSU L-MIŻURI 
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REĠISTRU TAL-QRATI

Anke jekk ir-Reġistru tal-Qrati huwa magħluq minħabba waħda mill-miżuri ta’ trażżin tal-firxa tal-Covid-19,
persuna xorta tista’ tressaq rikors għall-ftuħ mingħajr ħlas tar-Reġistru. Dan jgħodd għal kawżi ta’ separazzjoni
personali, divorzju, annullament, manteniment, filjazzjoni, paternità, sekwestru jew kustodja ta’ minuri u b’rabta
ma’ atti ppreżentati minn kuraturi ex officio (inkluż noti fl-atti ta’ dawn il-kawżi). L-eżenzjoni mill-ħlas tat-tariffa
għall-ftuħ tapplika biss jekk il-ftuħ tar-Reġistru jintalab mit-Tnejn sal-Ġimgħa mid-9am sat-3pm.

REĠISTRAZZJONI TAT-TWELID

Mis-6 ta’ April se jinbidel il-mod kif isiru n-notifiki tat-twelid. Ir-reġistrazzjoni trid tibda ssir fuq
localnotifications.pubreg@gov.mt. Imbagħad, lill-ġenituri se jiggwidawhom uffiċjali ta’ Identity Malta biex fost
l-oħrajn jibagħtu d-dokumenti bil-posta reġistrata lill-Uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku, jiġifieri: 1) Il-formola mimlija għal
Notifikazzjonijiet tat-Twelid; 2) ċertifikat tat-twelid tal-isptar iffirmat mill-qabla; 3) kopja tal-Karta tal-Identità
tal-ġenituri; 4) dokumenti oħra skont kif jintalab mir-Reġistru Pubbliku; 5) kopja tal-ħlas ta’ €2.60 lil Identity Malta.
L-Att tat-Twelid jintbagħat bil-posta reġistrata lill-ġenituri sabiex jikkonfermaw li d-dettalji mniżżla huma korretti.
Hekk kif il-ġenituri jiffirmaw l-Att, dan jintbagħat lura lir-Reġistru Pubbliku. Finalment, il-ġenituri jiġu infurmati li
r-reġistrazzjoni hija kompluta, u ċ-Ċertifikat tat-Twelid jiġi ordnat minn www.certifikati.gov.mt



HELPLINES

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

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

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

111 – Għal dawk li jħossu sintomi tal-COVID-19 jew jixtiequ iktar informazzjoni
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