
8 persuni oħra ġew dikjarati mfejqa mill-Covid-19 biex it-total ta’ dawk li ħelsu mill-virus issa tela’ għal 427. Fl-aħħar
24 siegħa saru 1,006 testijiet u nstab każ wieħed biss pożittiv, Spanjol li jaħdem Malta. In-numru ta’ każijiet attivi niżel
għal 57. Anke fl-isptarijiet naqsu sew il-pazjenti bil-Covid-19, tant li kulma fadal huma 7 biss. L-awtoritajiet tas-saħħa
qalu li pajjiżna daħal fil-fażi ta’ tranżizzjoni fejn tneħħew numru ta’ miżuri u s-sitwazzjoni qed tiġi segwita mill-qrib.
Importanti li kulħadd jibqa’ jikkopera. Għada – Jum l-Omm – l-isbaħ rigal li nistgħu nagħtu lill-ommijiet anzjani
huwa li nibqgħu nħarsuhom u nżommu ’l bogħod minnhom għax jibqgħu vulnerabbli. Daqt jerġa’ jasal iż-żmien fejn
se nkunu nistgħu ngħannquhom. Kuraġġ!

IFIQU IKTAR MILLI JIMIRDU

TNAQQIS FIL-VAT FUQ MASKRI
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Permezz ta’ avviż legali li diġà daħal fis-seħħ, il-VAT imposta fuq il-facemasks u l-face shields se tinżel minn 18% għal
5%. Intant, wara li tħabbar il-prezz massimu għall-face masks li se jinbiegħu b’95ċ u face shields b’€5, l-ispiżeriji se
jiġu kkumpensati għad-differenza bejn il-limitu massimu tal-prezzijiet u l-prezz li bih kienu nxtraw oriġinalment
l-oġġetti. Dan se jiġi implimentat permezz tal-iskema ta’ sussidju Covid-19 tal-maskri, immirata biex tgħin lill-ispiżeriji
jtaffu t-telf ikkawżat, filwaqt li jiġu ssalvagwardjati wkoll l-interessi tal-pubbliku. L-iskema tista’ tiġi aċċessata fuq
mimcol.com.mt/covid-19-masks-subsidy/. Ir-rifużjoni għal stokks tal-maskri li jintremew wara li nxtraw bejn is-17 ta’
April u l-4 ta’ Mejju se tirrifletti d-differenza bejn il-prezz bl-ingrossa mixtri u l-limitu ta’ 95ċ li ma jaqbiżx is-70ċ
kull maskra.
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Il-Maltin huma l-aktar poplu fl-Unjoni Ewropea li għandu fiduċja fil-qasam tas-saħħa tal-pajjiż. Stħarriġ li sar
mill-Eurofound f’April li għadda, meta l-imxija tal-Covid-19 kienet fl-eqqel tagħha, poġġa lil Malta fl-ewwel post fejn
tidħol fiduċja mill-poplu fil-qasam tas-saħħa tal-pajjiż rispettiv tiegħu. Malta ġiet qabel pajjiżi bħad-Danimarka,
l-Awstrija u l-Ġermanja. Il-ħaddiema Maltin fil-qasam tal-kura tas-saħħa spiċċaw l-eroj tagħna billi kienu fuq quddiem
nett fil-ġlieda kontra l-Covid-19. L-istħarriġ tal-Eurofound huwa ċertifikat ieħor lill-qasam tas-saħħa Malti wara li
l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa sejħet lil Malta bħala mudell għal pajjiżi oħra ta’ kif għandha tiġi miġġielda l-pandemija
tal-Covid-19.

FIDUĊJA FIS-SAĦĦA TAGĦNA
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Ġie varat investiment ta’ €5 miljun fi skemi ta’ taħriġ online għall-industrija tat-turiżmu. L-investiment se joffri
pjattaforma ta’ taħriġ tal-ogħla kwalità lill-ħaddiema f’das-settur. B’kollox hemm 300 kors akkreditat u mas-750
kors qasir ieħor minn fejn aktar minn 25,000 ħaddiem fit-turiżmu jistgħu jagħżlu. Il-korsijiet qed isiru mill-ITS,
l-Università ta’ Malta, Forbes, il-UNESCO u ċentri ta’ taħriġ internazzjonali. L-investiment fir-riżors uman qed isir biex
dan is-settur jidħol b’mod b’saħħtu fis-suq fil-fażi li jmiss wara li tgħaddi l-imxija tal-Covid-19.

TAĦRIĠ GĦAT-TURIŻMU
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GĦALL-GĦAQDIET VOLONTARJI

Tnieda fond ta’ emerġenza għal għaqdiet volontarji li huma milquta ħażin bl-impatt tal-Covid-19. Il-fond
jammonta għal €125,000 u se jkun immexxi mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat. Kull għaqda volontarja
tista’ tingħata sa €5,000. Il-fond huwa mmirat biex jappoġġja għaqdiet li l-operat tagħhom hu relatat u essenzjali
għall-pandemija Covid-19 u biex jippreveni li għaqdiet ikollhom jagħlqu. Għaqdiet volontarji għandhom sal-aħħar
ta’ Lulju biex japplikaw fuq www.vofunding.org.mt. Iktar informazzjoni tinstab fuq
www.facebook.com/MaltaCouncilVoluntarySector/ jew www.maltacvs.org.

SPEZZJONIJIET

29 persuna ngħataw multa ta’ €100 kull wieħed waqt ir-rondi kontinwi li l-Pulizija u l-Environmental Health Workers
qed jagħmlu biex jassiguraw li ma jkunx hemm ġemgħat t’aktar minn 4 persuni f’postijiet pubbliċi skont l-avviż legali li
ħareġ il-Gvern. Intant, persuna nstabet tikser il-kwarantina obbligatorja fit-354 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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