
Permezz tal-għajnuna amministrata mill-Malta Enterprise, negozji u self-employed tħallsu aktar minn €10 miljun
għall-Covid-19 Wage Supplement. B’hekk, l-ammont ta’ impjiegi li se jkunu salvati permezz tal-miżuri ta’ appoġġ
ekonomiku issa huwa ta’ 83,000. Il-Malta Enterprise rċeviet madwar 2,000 applikazzjoni ġdida għall-Covid Wage
Supplement, li jfisser li l-ammont ta’ negozji li applikaw sa issa tela’ għal 18,204. Minnhom, 7,641 ġew proċessati
filwaqt li 5,537 ġew approvati. Meqjus bħala wieħed mill-akbar fost il-pajjiżi, il-pakkett finanzjarju t’għajnuna
mill-Gvern mhux biss jaħseb biex l-industriji jegħlbu dawn iż-żminijiet diffiċli iżda wkoll biex jixpruna ’l quddiem
l-ekonomija hekk kif tgħaddi l-imxija.

SALVATI 83,000 IMPJIEG 

L-UE U L-COVID-19
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Is-saħħa u r-risposta ekonomika għall-pandemija Covid-19 ġew diskussi f’laqgħa virtwali bejn il-mexxejja
tal-Unjoni Ewropea. Fid-dawl tax-xokk ekonomiku qawwi li laqat lill-pajjiżi kollha, issa l-Kummissjoni Ewropea
mistennija tingħata mandat biex taħdem fuq pjan u fond għal irkupru ekonomiku. Il-Prim Ministru Robert Abela
tkellem mill-ġdid dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni irregolari u l-impatt tas-sitwazzjoni fil-Libja, inkluż il-proposta
ta’ Malta għal għajnuna umanitarja lil-Libja u l-importanza li tiġi indirizzata l-isfida tat-traffikar tal-bnedmin.
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19-il persuna oħra fiequ mill-Covid-19 biex b’hekk it-total ta’ dawk li rkupraw mill-virus issa żdied għal 233. Intant,
kien hemm 2 każi ġodda - carer ta’ 60 sena li taħdem f’dar tal-anzjani u li nstabet pożittiva waqt screening ta’ rutina
u raġel ta’ 43 sena li daħal għax-xogħol minkejja li kellu s-sintomi. Il-każijiet attivi bil-virus huma 221. Lejlet il-weekend,
l-awtoritajiet tas-saħħa saħqu mill-ġdid biex ħadd ma jserraħ rasu u jillaxka milli jkompli jħares il-miżuri ta’ social
distancing u li ma joħroġx ta’ xejn mid-dar. Importanti li s-sagrifiċċju li sar biex titrażżan l-imxija ma jtirx mar-riħ.

AĦBARIJIET TAJBA
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13-il 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,
persuna nstabet tikser il-kwarantina obbligatorja fis-615-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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GĦAS-SANTWARJI TAL-ANNIMALI

15-il għaqda mhux governattiva, li jaħdmu f’santwarji tal-annimali, se jingħataw aktar minn €115,000 f’għajnuna
fi żmien meta dawn l-għaqdiet qed jaffrontaw diffikultajiet minħabba s-sitwazzjoni preżenti tal-Covid-19. Il-flus
huma apparti l-€85,000 li hemm allokati għalihom fil-Baġit. L-għaqdiet diġà ngħataw nofs il-flus u terz ieħor se
jingħata x-xahar id-dieħel. L-għajnuna qed tingħata biex isir investiment fl-infrastruttura u fi proġetti kapitali biex
jitjieb l-ambjent tas-santwarji tal-annimali.

MIŻURI TA’ WENS

Tnieda b’xejn servizz ta’ 8 sessjonijiet ta’ counselling għal dawk il-persuni fil-bżonn li bħalissa għaddejjin minn
perjodu ta’ ansjetà minħabba l-effetti tal-Covid-19. Is-servizz se jingħata b’xejn minn membri tal-Assoċjazzjoni
Maltija tal-Counsellors fil-qafas tal-Aġenzija Appoġġ. Fi ftit aktar minn xahar daħlu aktar minn 2,000 telefonata
fuq il-helpline 1772 għal dawk li jħossuhom waħedhom. Intant, l-Appoġġ se tibda toffri servizz biex ġenituri bi
problemi familjari jkollhom aċċess għal uliedhom b’mezzi elettroniċi. L-aċċess kien ġie sospiż minħabba l-Covid-19. 



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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