
Pazjent ieħor ġie dikjarat imfejjaq mill-Covid-19 biex issa t-total ta’ persuni li rkupraw tela’ għal 434. Fl-aħħar 24
siegħa saru 778 test u nstabu 7 persuni pożittivi. Dawn kienu jinvolvu 4 healthcare workers - 3 minnhom relatati ma’
3 każijiet oħra li kien hemm ilbieraħ fl-Isptar Mater Dei u l-ieħor healthcare worker fl-Isptar Karin Grech li ma kellux
sintomi. Sal-lum, wara total ta’ 43,397 test, in-numru ta’ persuni f’pajjiżna li rriżultaw pożittivi għall-Covid-19 huwa
503, iżda minnhom 64 għadhom każijiet attivi. L-awtoritajiet tas-saħħa appellaw biex il-pubbliku jibqa’ jikkopera
f’din il-fażi ta’ tranżizzjoni biex is-sitwazzjoni tibqa’ stabbli bħalma hija bħalissa u b’hekk ikunu jistgħu jitneħħew
aktar miżuri. 
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Dawk li fiequ mill-Covid-19 u jistgħu jagħtu d-demm qegħdin jiġu avviċinati sabiex jagħtu demmhom billi
potenzjalment dan jista’ jkun ta’ għajnuna għal dawk infettati serjament bil-Covid-19. Bejn is-Sibt u l-Ħadd li għadda,
189 persuna żaru ċ-Ċentru Nazzjonali għat-Trasfużjoni tad-Demm. It-tagħrif ingħata waqt żjarat li l-Prim Ministru
Robert Abela u d-Deputat Prim Ministru Chris Fearne għamlu lil diversi ħaddiema li jinsabu fuq quddiem fil-ġlieda
kontra l-virus. Huma żaru lil dawk li jaħdmu mas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika u l-ħaddiema tas-Saħħa Ambjentali
li fl-aħħar xahrejn għamlu aktar minn 26,000 spezzjoni biex jitħarsu l-miżuri ta’ kwarantina. Intqal li fl-Isptar Karin
Grech żdiedu 28 sodda  għal pazjenti bil-Covid-19 li ma jkollhomx bżonn ITU, waqt li sala oħra nbidlet f’waħda ta’
kwarantina. Dr Abela wera gratitudni għall-ħidma tagħhom u ħeġġiġhom biex flimkien u b’kuraġġ inħarsu lejn
ġejjieni pożittiv.
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23 persuna 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 t’aktar minn 4 persuni f’postijiet pubbliċi skont l-avviż legali
li ħareġ il-Gvern. Intant, persuna nstabet tikser il-kwarantina obbligatorja fit-344 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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Bdew jitqassmu mingħajr ħlas l-ewwel elf maskra lill-ħaddiema kollha Għawdxin li jkollhom jinżlu Malta
għax-xogħol. Il-maskri qed jingħataw lill-ħaddiema tas-settur pubbliku u anke dak privat mill-Ministeru
għal Għawdex. B’kollox se jingħataw b’xejn mat-3,000 maskra li huma tad-drapp u b’hekk jistgħu jinħaslu u jintużaw
mill-ġdid. Il-maskri jistgħu jinġabru mill-Home Assist Office fl-Experimental Farm, Triq l-Imġarr, Ix-Xewkija. Wieħed
irid jippreżenta l-karta tal-identità.

MASKRI B’XEJN
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KONDOTTI

L-Uffiċċju tal-Kondotti tal-Pulizija mil-lum reġa’ fetaħ għall-pubbliku. L-uffiċċju reġa’ beda jiftaħ il-bibien tiegħu
bil-ħinijiet tal-uffiċċju wara li kien ingħalaq xahrejn ilu bħala miżura ta’ prevenzjoni kontra l-imxija tal-Covid-19.
Madanakollu l-pubbliku xorta huwa mħeġġeġ biex kemm jista’ jkun juża s-servizzi online fuq kondotti.gov.mt/

MIŻURI PROATTIVI

Numru ta’ swali f’Gateway Building fl-Università qed jinbidlu fi swali temporanji biex iservu ta’ estensjoni tal-Isptar
Mater Dei. Is-swali se jkunu kapaċi jilqgħu fihom 42 sodda li jintużaw f’każ li l-Isptar Mater Dei ikollu bżonn jilqa’
aktar pazjenti milli jiflaħ. L-awtoritajiet tas-saħħa baqgħu għaddejjin bil-prekawzjonijiet kollha biex pajjiżna jkun
lest għal kull eventwalità tal-Covid-19. Is-sodod jistgħu jintużaw ukoll għall-każijiet tal-influwenza li normalment
tolqot lil Malta għall-ħabta ta’ Novembru u li din is-sena tista’ taħbat ukoll mal-Covid-19. Pajjiżna huwa ppreparat
b’mod tajjeb ħafna.



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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