
Fieq u ntbagħat lejn id-dar l-anzjan ta’ 72 sena li 6 ġimgħat ilu ddaħħal fl-ITU ta’ Mater Dei kaġun tal-Covid-19 u
kellu jingħata l-ventilator. Din hija aħbar sabiħa grazzi għall-ħidma ta’ diversi ħaddiema tas-saħħa. Intant, 3 persuni
rriżultaw pożittivi għall-virus wara 1,241 test li saru fl-aħħar sigħat. Hemm raġel ta’ 58 sena, li kien f’kuntatt ma’ omm
u tifla li rriżultaw pożittivi t-Tnejn li għadda, u żewġ healthcare workers minn sala f’Mater Dei fejn ġie identifikat każ
pożittiv fil-jiem li għaddew. B’kollox f’Malta kellna 506 każijiet ta’ Covid-19 iżda 67 biss għadhom attivi.

AĦBAR SABIĦA

€50 MILJUN GĦAJNUNA FIX-XAHAR
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Kull xahar mal-€50 miljun qed jitħallsu fi skemi mħaddma mill-Malta Enterprise li s’issa salvaw mad-90,000 impjieg.
Fl-aħħar xahrejn il-ħaddiema tal-Malta Enterprise wieġbu madwar 60,000 talba għall-għajnuna permezz ta’
telefonati u emails. Minkejja l-imxija tal-Covid-19, l-ME baqgħet iffukata biex tattira iżjed investiment barrani
għall-ġid tal-ekonomija. Waqt żjara lill-ħaddiema tal-ME l-Prim Ministru Robert Abela radd ħajr lill-ħaddiema
għas-sehem li kellhom fil-ħarsien tal-impjiegi u talli kienu punt ta’ kuntatt biex jiggwidaw lin-negozji u jaqduhom
biex jitħarsu l-impjiegi.
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Fil-Jum iddedikat lill-Infermiera, aktar minn qatt qabel, dawn l-eroj jistħoqqilhom il-grazzi tas-sehem li kuljum qed
jagħtu fil-ġlieda kontra l-imxija tal-Covid-19. Wieħed jagħraf u jsellem il-vokazzjoni ta’ tant mijiet ta’ infermiera Maltin
li b’dedikazzjoni, sagrifiċċji u anke b’ċaħda mill-familji tagħhom, marru fuq quddiem biex jagħtu l-aħjar kura lil min
kien magħdur. Il-grazzi tagħna għandha tkun li, anke fin-normalità l-ġdida li bdejna ngħixu, nibqgħu responsabbli u
dixxiplinati. Nibqgħu nħarsu l-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Għal ġieħhom.

JUM L-EROJ
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Ħadd ma nqabad f’ġemgħat t’aktar minn 4 persuni f’postijiet pubbliċi. Intant ħadd ma nqabad jikser il-kwarantina
obbligatorja fit-348 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



12/05/2020
ISSUE 62

for more information and
updates visit www.covid19.gov.mt 

MIXEGĦLA LILL-FRONTLINERS

Mixegħla ta’ ringrazzjament lill-ħaddiema kollha li jinsabu quddiem nett fil-ġlieda kontra l-Covid-19 dawlet is-swar
maestużi taċ-Ċittadella u fil-Pjazza tal-Katidral. Il-mixegħla, b’xemgħat u dawl bi lwien differenti, kienet possibbli
grazzi għall-impenn mingħajr ħlas ta’ Beam Lighting u CVC flimkien ma’ ħaddiema mill-Ministeru għal Għawdex.

LEJN IN-NORMALITÀ FIL-QORTI

Każijiet fejn partijiet ikunu ftiehmu u abbozzaw kuntratt ta’ separazzjoni biex jirregolaw is-sitwazzjoni ta’ bejniethom
se jibdew isiru quddiem il-medjatur permezz ta’ video conferencing. B’hekk il-laqgħat isiru barra mill-bini tal-Qrati,
bil-partijiet ikunu f’postijiet differenti u assistiti mill-avukati rispettivi tagħhom, u bil-medjatur f’uffiċċju separat. Din
il-miżura tassigura li kull ftehim li jkun intlaħaq bejn il-partijiet jiġi ppubblikat mingħajr ebda dewmien. Pass ieħor
fl-istrateġija biex is-sistema ġudizzjarja ta’ pajjiżna ssir waħda iktar diġitali, u biex il-Qrati tal-Ġustizzja tagħna
jerġgħu jiġu għan-normalità.



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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