
4 persuni oħra fiequ mill-Covid-19 biex in-numru ta’ dawk li ħelsu mill-virus issa tela’ għal 286. Kompliet ix-xejra li
jfiqu iktar nies milli jimirdu. Kien hemm 2 każijiet ta’ persuni li rriżultaw pożittivi għall-Covid-19 wara 700 test li saru
fl-aħħar 24 siegħa. Fiċ-ċentru ta’ Ħal Far, fejn s’issa saru 359 test, ilu ma jkun hemm każ ta’ Covid-19 mill-20 ta’
April, frott il-miżuri li ttieħdu fosthom il-kwarantina. Sal-lum f’Malta kellna total ta’ 450 każ ta’ Covid-19 li minnhom
160 biss għadhom attivi. L-awtoritajiet tas-saħħa qalu li ma jfissirx li, għax ilbieraħ ma kienx hemm każijiet ġodda,
minn issa ’l quddiem mhux se jkun hemm iktar persuni li jirriżultaw pożittivi. Mill-ġdid appellaw biex in-nies jibqgħu
jkunu responsabbli u dixxiplinati.

AKTAR FEJQAN

GĦALFEJN IS-SUĊĊESS
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Parti mis-suċċess ta’ pajjiżna fit-trażżin tal-imxija tal-Covid-19 hija l-għadd ta’ testijiet għall-virus. S’issa saru
29,456 test, rata li hija fost l-ogħla fid-dinja u mfaħħra anke mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa. L-istrateġija
tal-awtoritajiet tas-saħħa dejjem kienet li jsir l-akbar ammont ta’ testijiet biex jiġu identifikati u iżolati dawk pożittivi.
Issa din l-istrateġija kompliet tissaħħaħ billi bdew isiru wkoll testijiet fuq ħaddiema f’postijiet tax-xogħol fejn ikunu
miġbura numru ta’ nies, fosthom il-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa, il-pulizija u l-membri tal-Forzi Armati. B’hekk
jinqabdu wkoll persuni li għalkemm bla sintomi, jistgħu jkollhom il-virus u jkunu qed ixerrduh bla ma jafu.
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Il-ħidma imprezzabbli tal-Iskwadra Marittima tal-Forzi Armati ta’ Malta ġiet rikonoxxuta mill-Prim Ministru Robert
Abela waqt żjara li għamel lis-suldati ta’ din it-taqsima. Il-Prim Ministru, li ltaqa’ fost l-oħrajn mal-ekwipaġġ
tal-patrol boat P52, sellem u rringrazzja lill-uffiċjali kollha tax-xogħol sensittiv tagħhom. Dawn l-individwi qed
jissograw ħajjithom kull darba li joħorġu fuq il-baħar lil hinn minn xtutna u bejn sema u ilma. F’isem il-poplu Malti u
Għawdxi, il-Prim Ministru wassal messaġġ li, bħalma l-Armata hija t-tarka tal-poplu, daqstant ieħor is-suldati
tal-Armata se jsibu lill-poplu bħala t-tarka tagħhom. 

ŻJARA TA’ RIKONOXXIMENT 
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Il-President ta’ Malta, George Vella, qal li għandna nuru gratitudni kbira lejn min iggwidana u ħares saħħitna
fl-aħħar ġimgħat, speċjalment lill-eroj tagħna li bi professjonalità u dedikazzjoni kienu fuq quddiem nett fil-ġlieda
kontra l-Covid-19. In-numru baxx ta’ każijiet ġodda li qed ikollna ma jfissirx li l-Covid-19 waqfet tattakkana, imma
jfisser li l-miżuri li ttieħdu mill-awtoritajiet tas-saħħa, u l-mod kif ikkopera l-pubbliku, qed jaħdmu u jħallu l-frott.
Għal li ġej għandna nagħmlu kuraġġ biex naslu u nħallu din il-ġrajja warajna, inxammru l-kmiem biex inqajmu
l-ekonomija fuq saqajha u nġibu għan-normal il-ħajja soċjali tagħna.

MESSAĠĠ TAL-PRESIDENT 
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KONFORMI MAL-LIĊENZJA

Il-lukanda li qed tilqa’ l-anzjani li kienu fis-Sala Sant’Anna fl-isptar t’Għawdex hija adegwata u f’konformità
mal-liċenzja t’emerġenza li nħarġet. Dan jirriżulta minn investigazzjoni li saret mill-Awtorità ta’ Standards ta’
Ħarsien Soċjali li tat liċenzja lil Steward Health Care biex tittrasferixxi lill-anzjani bħala miżura kontra l-imxija
tal-Covid-19. L-investigazzjoni sabet li l-kmamar jistgħu jakkomodaw 2 persuni, is-siġġu tar-roti jista’ jimmanuvra
fil-kuruturi, il-mediċina qed tkun maħżuna b’mod sigur, u l-professjonisti tas-saħħa qed jipprovdu l-istess livell
ta’ kura bħal dak fis-Sala Sant’Anna. L-Awtorità qed tiżgura wkoll li l-pjanijiet ta’ kontinġenza u l-proċeduri
meħtieġa huma kollha fis-seħħ.

SPEZZJONIJIET

121 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-5,430 spezzjoni li saru fl-aħħar 24 siegħa. L-appell jibqa’ dak li kulħadd
ikun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.



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

7974 7974 – Għal assistenza legali f’każi ta’ vjolenza domestika

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