
Fl-okkażjoni tal-100 jum mill-ħatra tiegħu fil-kariga, il-Prim Ministru Robert Abela indirizza lin-nazzjon, b’messaġġ
ta’ kuraġġ u tama għaż-żmien li ġej li fih pajjiżna se joħroġ b’saħħtu aktar minn qatt qabel. 

Il-Covid-19 hija l-ikbar sfida għal pajjiżna minn żmien it-tieni Gwerra Dinija ’l hawn. Is-sistema tas-saħħa tagħna
qed tirrispondi bir-reżiljenza kollha tagħha. Dan ġie rikonoxxut ukoll mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa li minn fost tant
pajjizi, għażlet lil Malta bħala l-mudell ta’ kif għandha tiġi kontrollata l-pandemija tal-Covid-19.

L-unur u r-rispett tal-poplu jmur lill-eroj kollha li qed jaħdmu biex flimkien negħlbu dan il-mument. Il-professjonisti
fil-qasam tas-saħħa pubblika, it-tobba, in-nurses, il-paramediċi, il-healthcare workers, il-pulizija, is-suldati,
l-iskwadra marittima tal-Forzi Armati, il-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili, il-ħaddiema tad-Direttorat tat-Tindif
Pubbliku, il-voluntiera u ħafna oħrajn li qed jaħdmu fis-soċjetà.

Din il-gwerra kontra l-Covid-19 qegħdin niġġilduha għax għandna ekonomija b’saħħitha u finanzi fis-sod. Ksibna
Patt Soċjali storiku mal-imsieħba soċjali kollha, u nedejna pakketti finanzjarji b’saħħithom, biex insalvaw in-negozji
tagħna, l-impjiegi tal-ħaddiema u dawk impjegati għal rashom. 

F’dan iż-żmien kellhom jittieħdu deċiżjonijiet diffiċli iżda bżonjużi għall-ġid komuni fosthom li jingħalqu l-ajruport u
l-portijiet tagħna, u li ma nkunux nistgħu nilqgħu iktar immigranti irregolari ġewwa xtutna. 

Dan huwa żmien diffiċli, imma pajjiżna huwa aktar b’saħħtu minn hekk. Dan huwa l-mument li qed jiddefinixxina.

L-ambizzjonijiet jibqgħu l-istess. Pajjiżna se jkompli jirnexxi. U flimkien ser naslu għal aktar suċċessi.

FROTT L-AĦNA U MHUX IL-JIEN
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15-il persuna oħra fiequ mill-Covid-19 biex b’hekk it-total ta’ dawk li rkupraw żdied għal 165, terz ta’ dawk kollha li
kellhom il-virus f’pajjiżna. Fost dawk li fiequ hemm 7 anzjani t’aktar minn 60 sena. Persuna titqies li fieqet ladarba
tkun ittestjat negattiva wara 14-il ġurnata mindu jitilquha s-sintomi. Intant, kien hemm tfajla ta’ 18-il sena li rriżultat
pożittiva għall-virus mit-808 testijiet li saru fl-aħħar sigħat. Issa f’Malta b’kollox kellna 444 każ pożittiv iżda fadal
276 każ attiv. L-awtoritajiet tas-saħħa tennew li ċ-ċifri baxxi tal-aħħar jiem ma jfissru xejn u importanti li nibqgħu
nħarsu l-miżuri ta’ social distancing u li ma noħorġux mid-dar għalxejn.

AKTAR FEJQAN MILL-COVID-19
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24 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 fil-570 spezzjoni li saru fl-aħħar 24 siegħa. L-appell jibqa’ dak li kulħadd
ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet. Intant, lukanda f’San Pawl il-Baħar
ġiet immultata €3000 wara li nqabdet isservi ikel u xorb lil żewġ residenti fir-restorant tal-lukanda stess.

SPEZZJONIJIET
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GĦAL DAWK VULNERABBLI

Għaqdiet mhux governattivi qed jintalbu jissieħbu f’servizz ġdid li se jibda jingħata mill-Gvern u li jaħseb biex, fost
l-oħrajn, jiġi pprovdut trasport għal persuni li jkunu ngħataw appuntament għal swab test tal-Covid-19 iżda ma
jkollhomx karozza. Riċerka soċjali mnedija mill-Gvern uriet li nies vulnerabbli bħal dawk bla saqaf inkella dipendenti
fuq id-droga mhux qed isibu post fejn, jekk hemm bżonn, jagħmlu l-kwarantina, inkella qed ikollhom sfidi ta’ saħħa
mentali. Għalhekk kien hemm il-ħtieġa li tinħoloq proċedura speċifika għalihom. NGOs li jixtiequ aktar informazzjoni
għandhom jibagħtu email fuq social.accommodation@gov.mt.

JIPPROVA JAĦRAB

Il-Forzi tas-Sigurtà qabdu persuna li għal darba tnejn fi ftit sigħat ippruvat taħrab miċ-ċentru miftuħ ta’ Ħal Far li
bħalissa jinsab taħt kwarantina. Hawnhekk se japplikaw l-istess liġijiet għal min jikser il-kwarantina mandatorja.
Il-persuna ma kinitx toqgħod fil-parti fejn qed jinżammu dawk pożittivi għall-Covid-19. Intant, mit-testijiet li saru
fl-aħħar sigħat ħadd mir-residenti ma rriżulta pożittiv. L-awtoritajiet tas-saħħa qed jaħdmu bi strateġija fejn qed
jaqbdu grupp grupp ta’ residenti u jagħmlulhom it-test għall-virus. B’hekk dawk pożittivi jittieħdu mill-ewwel
fiċ-ċentru mediku li hemm f’Ħal Far, filwaqt li dawk negattivi wkoll jiġu iżolati mill-kumplament tar-residenti
bil-għan li l-virus ma jkomplix jinfirex.



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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