
7 persuni oħra, fosthom waħda t’iktar minn 80 sena, fiequ mill-Covid-19 u b’hekk dawk li rkupraw żdiedu għal 399.
Fl-aħħar 24 siegħa nstabu 3 każijiet ġodda pożittivi, kollha persuni li kellhom is-sintomi u għamlu kuntatt mal-111.
B’hekk il-każijiet attivi baqgħu jonqsu u issa niżlu għal 77 persuna. 14 minnhom biss għadhom fl-isptarijiet, fosthom
wieħed fl-ITU imma f’kundizzjoni stabbli. Illum ma fadal ħadd fuq il-ventilator. L-istrateġija tal-awtoritajiet
tas-saħħa hija li jagħmlu l-akbar numru possibbli ta’ testijiet. Fil-fatt, mill-bidu tal-pandemija, saru total ta’ 35,727.
Issa li ġew illaxkati ftit miżuri, ma nagħmlux ta’ rasna. Jekk se jkun hemm nies jiġru barra għalxejn, se nitilfu dak kollu
li ħdimna għalih. Id-direttivi biex ma jkollniex kuntatt mill-viċin man-nies għadhom fis-seħħ. Nibqgħu responsabbbli.
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Il-Gvern iffissa prezz massimu għal disposable surgical masks u face shields. Permezz ta’ avviż fil-Gazzetta tal-Gvern,
l-ogħla prezz tal-maskri kirurġiċi jew mediċi se jkun ta’ 95ċ kull maskra, filwaqt li l-prezz massimu ta’ lqugħ għall-wiċċ
se jkun ta’ €5. Il-prezzijiet ġew iffissati wara konsultazzjoni mal-Awtorità tal-Kompetizzjoni, mal-Kamra tal-Kummerċ
u l-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji biex il-pajjiż ikollu provvista tajba ta’ maskri u lqugħ għall-wiċċ bi prezz
raġonevoli għall-konsumatur. Dawk li ma josservawx dan l-avviż legali jistgħu jeħlu multi ta’ bejn €116 u €2,329
skont in-numru ta’ kontravenzjonijiet. Wieħed jista’ jirrapporta abbuż fil-prezzijiet fuq 2294 4504 jew 2294 4511,
inkella b’ittra elettronika lil pulizija@gov.mt. 
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65 persuna oħra ngħataw multa ta’ €100 kull wieħed waqt ir-rondi kontinwi li l-Pulizija u l-Environmental Health
Officers qed jagħmlu biex jassiguraw li ma jkunx hemm ġemgħat f’postijiet pubbliċi. Skont l-emenda li saret fl-avviż
legali, issa ma jistax ikun hemm aktar minn 4 persuni miġbura flimkien f’post pubbliku. Intant, ħadd ma nstab jikser
il-kwarantina obbligatorja fit-305 spezzjonijiet li saru fl-aħħar 24 siegħa. L-appell jibqa’ dak li kulħadd ikun
responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.
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B’seħħ mil-lum reġgħu fetħu r-reġistri tal-qrati li kienu ngħalqu f’Marzu bħala miżura kontra l-imxija tal-Covid-19.
Issa wieħed se jkun jista’ jippreżenta atti ġudizzjarji fir-reġistru mingħajr il-ħtiega li jagħmel rikors għall-ftuħ
tar-reġistru. Sabiex il-ftuħ tar-reġistru ma jkollu l-ebda impatt fuq is-saħħa tal-avukati, prokuraturi legali,
ħaddiema tal-qorti u l-pubbliku li ser juża s-servizz, twaħħlu sanitizers u ħġieġ fuq l-imwejjed kollha ta’ kull reġistru.
Tqassmu wkoll maskri lill-ħaddiema u lill-ġudikanti. Il-professjoni legali qed tkun imħeġġa biex tuża aktar
is-servizzi online, inkluż il-preżentata ta’ ċerti atti li jinsabu fl-eCourts. 

IR-REĠISTRI JERĠGĦU JIFTĦU
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SMILE

Video mużikali mill-perkussjonista tal-Orkestra Filarmonika ta’ Malta, Daniel Cauchi, u t-tenur Joseph Calleja
jwassal arranġament ġdid tas-silta klassika ta’ Charles Chaplin, ‘Smile’. Il-video, li jinkludi messaġġi mill-ogħla
awtoritajiet tal-pajjiż, huwa turija ta’ kuraġġ ta’ poplu magħqud li ġibed ħabel wieħed biex Malta tipprepara ruħha
għal wara l-Covid, fosthom biex nattiraw niċeċ differenti ta’ turiżmu bl-arti, il-kultura u t-turiżmu reliġjuż. L-Orkestra
Filarmonika ta’ Malta tagħti ħajr lill-mexxejja tal-pajjiż li ngħaqdu f’din l-inizjattiva, kif tingħaqad Malta kollha f’arja
ottimista għal ġejjieni sabiħ.

IL-VRT MILL-ĠDID 

Dawk li skaditilhom il-liċenzja tal-vettura wara Marzu u April li għadda, issa jistgħu jibdew jagħmlu t-test tal-VRT
mill-ġdid. Biex ma jkunx hemm iffullar għat-test tal-VRT, Transport Malta qed tagħti 3 xhur ċans mil-lum biex isir
it-test u wara titħallas il-liċenzja tat-triq tal-vettura. L-iskadenza tintemm fl-aħħar ta’ Lulju li ġej biex minn Awwissu
ħadd ma jista’ jsuq vettura li jkollha liċenzja skaduta. Huwa importanti li meta tieħu l-vettura għat-test tal-VRT, din
tkun nadifa kemm minn ġewwa u anke minn barra, inkella min jagħmel it-test għandu dritt jibagħtek lura.



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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