
Raġel ta’ 53 sena miet waqt li kien infettat bil-Covid-19 f’pajjiżna. Ir-raġel, li kien qiegħed jingħata kura fl-Isptar
Mater Dei, kellu numru ta’ kundizzjonijiet mediċi kroniċi oħra. Huwa ġie ttestjat għall-Covid-19 fid-9 ta’ Mejju. Ir-raġel
miet fl-Isptar Mater Dei matul il-lejl. Il-Gvern wassal il-kondoljanzi tiegħu lill-familja tar-raġel. L-appell jibqa’ biex
il-poplu jsegwi d-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa li jipproteġu lill-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna.
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2 persuni oħra fiequ mill-Covid-19 biex b’hekk in-numru ta’ dawk li rkupraw issa tela’ għal 436. Intant, wara 1,143 test
li saru fl-aħħar 24 siegħa, kien hemm 2 każijiet ġodda li t-tnejn kienu f’kuntatt ma’ persuni diġà infettati bil-virus.
It-total ta’ dawk li ġew infettati bil-Covid-19 f’pajjiżna huwa ta’ 508. Minnhom 66 biss għadhom attivi. Fl-isptarijiet
hemm 6 pazjenti bil-virus waqt li l-oħrajn kollha jinsabu fi kwarantina f’darhom. Fiċ-ċentru ta’ Ħal Far, is-sitwazzjoni
hija kontrollata tant li minn 50 każ fiequ 43 persuna. 5 fiequ iżda għadhom fil-perjodu ta’ 7 ijiem fi kwarantina ta’
wara l-fejqan u 2 għadhom attivi. 

for more information and
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Malta kklassifikat bħala l-iktar pajjiż Ewropew li żied in-numru ta’ infermiera bejn l-2011 u l-2019. Stħarriġ mill-uffiċċju
tal-istatistika tal-Unjoni Ewropea wera li f’6 snin, minn 2,900 infermier fl-2013, dawn żdiedu għal 3,500 fl-2019.
Fil-ġimgħat li ġejjin għandhom jiggradwaw mal-162 oħra. Iċ-ċifri jikkonfermaw kemm l-investiment qawwi li sar
fl-aħħar snin fil-qasam tas-saħħa mhux biss ta riżultati eċċellenti fir-riżors uman iżda anke fil-mod ta’ kif ġiet
ikkontrollata l-imxija tal-Covid-19.

L-OGĦLA ŻIEDA TA’ INFERMIERA
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Malta ġiet imfaħħra mill-Għaqda Dinjija tat-Turiżmu għax-xogħol kontinwu fis-settur turistiku tul l-imxija tal-Covid-19
biex dan is-settur ikun imħares u jsir aktar sostenibbli. Is-Segretarju Ġenerali tal-Għaqda, Zurab Pololikashvili, f’ittra
lill-Prim Ministru feraħlu għax-“xogħol inkredibbli” u l-impenn li sar biex is-settur turistiku jiġi megħjun jilqa’
għall-impatt soċjo-ekonomiku. Bi ftehim mal-imsieħba soċjali, il-gvern ta għajnuna b’saħħitha ħafna lil bosta negozji,
bħal dawk fis-settur turistiku, sabiex l-impjiegi tal-ħaddiema u l-investiment li sar ikunu mħarsa.

ĊERTIFIKAT FIT-TURIŻMU
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APPROVATA SKEMA TA’ €11.5 MILJUN

Il-Kummissjoni Ewropea approvat skema mnedija mill-Gvern li taħseb għal nefqa ta’ €11.5 miljun biex tiġi ffinanzjata
l-produzzjoni ta’ prodotti marbuta mal-imxija tal-Covid-19, fosthom it-tilqima, ventilaturi u lbies protettiv. Il-Viċi
President tal-Kummissjoni Ewropea, Margretht Vestager, qalet li l-iskema Maltija hija kruċjali u konformi mal-qafas
Ewropew. L-iskema hija f’forma ta’ għotjiet diretti u inċentivi ta’ taxxa lill-kumpaniji li jridu jimmanifatturaw prodotti u
tagħmir mediku fi żmien l-imxija tal-Covid-19.

SPEZZJONIJIET

Għat-tieni jum konsekuttiv, ħadd ma nqabad f’ġemgħat t’aktar minn 4 persuni f’postijiet pubbliċi. L-awtoritajiet
wettqu 389 spezzjoni fuq il-kwarantina obbligatorja u ħadd ma nstab jikser dawn ir-regoli. 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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