
8 persuni oħra fiequ mill-Covid-19 wara li rriżultaw negattivi għall-virus. L-etajiet tagħhom ivarjaw bejn 20 u 70 sena.
S’issa total ta’ 126 persuna rkupraw mill-virus. Fl-istess ħin kien hemm 4 każi ġodda ta’ persuni li ħarġu pożittivi
fil-574 test li saru fl-aħħar sigħat. 3 minnhom jgħixu fiċ-ċentru miftuħ ta’ Ħal Far fejn s’issa nstabu 38 persuna pożittivi
għall-Covid-19. Dawn qed jinżammu f’binja separata miċ-ċentru biex jingħataw il-kura meħtieġa. Bħalissa f’Malta
hawn 302 każijiet attivi tal-Covid-19. Hemm 2 pazjenti fl-ITU, 9 f’Mater Dei, 16 f’Boffa; 8 fi sptar privat; u
l-kumplament id-dar taħt osservazzjoni medika. Jibqa’ l-appell biex min iħoss xi sintomi jċempel 111 u min għandu
appuntament għat-test imur għalih, tkun xi tkun il-ġurnata. 

AKTAR FEJQAN MILL-COVID-19

TINDIF FIL-HOUSING ESTATES
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Tħabbar programm ta’ tindif f’diversi housing estates madwar Malta, speċjalment bi sterilizzar tal-komun, bil-għan
li tiġi mħarsa s-saħħa tar-residenti. Huwa proġett essenzjali f’mument fejn eluf ta’ familji qed iqattgħu sigħat twal fi
djarhom. Fl-ewwel xahar se jkun sar xogħol ta’ tindif fuq 400 blokka u għalhekk se jibbenefikaw madwar 2,800
familja. F’diversi housing estates jgħixu anzjani li mhumiex f’pożizzjoni li jagħmlu t-tindif neċessarju. Għalhekk se
jkun qed jintervjeni l-Gvern, bis-sehem ta’ 100 ħaddiem minn kumpanija privata li qed jibbenefikaw mill-miżuri fiskali
tal-Gvern u, minflok jieħdu l-benefiċċju u jibqgħu d-dar, qed iroddu lura ħidma lill-komunità.
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43 persuna 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, ħadd ma
nstab jikser il-kwarantina obbligatorja fit-818-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 
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Messaġġ virtwali ta’ kuraġġ lill-Għawdxin u l-Maltin qed jittella’ kuljum mit-8pm ’il quddiem fuq is-swar
taċ-Ċittadella. Il-projezzjoni se tibqa’ ssir sa ħmistax-il jum ieħor b’dedika lejn il-poplu kuraġġuż tagħna
li qatt ma għotor meta ġie wiċċ imb wiċċ ma’ mard u gwerer. Huwa wkoll messaġġ ta’ prevenzjoni biex
noqogħdu aktar attenti, nibqgħu dixxiplinati u nħarsu lilna nfusna mill-Covid-19.

IS-SWAR TAĊ-ĊITTADELLA 
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ĦIDMA MID-DWANA 

Il-kumpless tal-groupage tad-Dwana f’Ħal Far ġie diżinfettat u ffumigat bħala parti mill-ħidma ma taqta’ xejn
mill-awtoritajiet biex titrażżan l-imxija tal-Covid-19. Il-ħidma ta’ diżinfettar u fumigazzjoni saret minn ħaddiema
tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li kellhom ilbies protettiv u tagħmir speċjalizzat. Wara daħlu fl-azzjoni wkoll
ħaddiema tal-Indafa Pubblika biex jagħtu ħasla lill-imħażen – 26 bond b’kollox. Tindif simili sar fin-Newport Bonded
Stores u Mifsud Verandahs fil-Marsa fejn hemm mat-52 maħżen tad-Dwana ta’ Malta.

RIPATRIJAZZJONI VOLONTARJA

Estiża sal-10 ta’ Mejju l-iskema ta’ assistenza għar-ripatrijazzjoni volontarja liċ-ċittadini barranin kollha. L-iskema
tal-gvern hija maħsuba għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea, u oħrajn li mhumiex, li jinsabu Malta għal raġunijiet ta’
xogħol, edukazzjoni, familjari jew oħrajn, biex bi ħlas nominali jirritornaw lejn pajjiżhom. Anke ċittadini barranin
li m’għandhomx dokument ta’ residenza jistgħu japplikaw. Dawk interessati jistgħu japplikaw minn
foreignandeu.gov.mt/apply. Għal aktar għajnuna wieħed għandu jċempel fuq 2204 2800 jew jibgħat email lil
repatriation.mfea@gov.mt.



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

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