
Fil-ġlieda kontra l-Covid-19, Malta kellha fost l-ikbar suċċessi fid-dinja u s-sigriet kien l-isforz kollettiv. L-ottimiżmu u
s-sens ta’ kuraġġ li spikka fl-aħħar ġimgħat wassal biex il-Maltin u l-Għawdxin ma jaqtgħux qalbhom u jibqgħu
jaħdmu flimkien għal futur dejjem isbaħ. Pajjiżna issa qed iħares lejn il-ġranet li ġejjin b’pożittività kbira. Ma
nistgħux inħallu l-biża’ tegħleb ir-raġuni. La l-evidenza xjentifika turi li m’hemmx bżonn insakkru lin-nies fi djarhom,
issa huwa l-mument li jittieħdu deċiżjonijiet prudenti u kliniċi b’miżuri proporzjonati li jagħmlu sens. Il-poplu qed
jibda t-triq tan-normalità fejn iħares il-kwalità tal-ħajja tiegħu filwaqt li jibqa’ jżomm mal-prinċipji tas-social
distancing u l-ħarsien tal-anzjani u l-persuni vulnerabbli. Mexjin ’il quddiem u għada se jkun aħjar mil-lum.
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L-awtoritajiet evalwaw l-impatt tal-miżuri li daħlu fis-seħħ fl-4 ta’ Mejju u huma sodisfatti li n-numri ta’ każijiet ġodda
baqgħu stabbli fl-istess ħin li żdied għal livelli rekord in-numru ta’ testijiet. Għalhekk hemm lok għall-pass li jmiss.
Fil-fatt għada se jitħabbru liema stabbilimenti se jkunu jistgħu jiftħu minn tmiem il-ġimgħa d-dieħla, fosthom
restoranti. L-operat tagħhom se jkun differenti minn dak li konna mdorrijin bih sa Frar li għadda, bi protokolli u
mudelli ġodda li jridu jiġu osservati. L-edukazzjoni se tkun għodda kruċjali. La huwa sigur li jinfetħu dawn il-ħwienet,
il-messaġġ huwa li n-nies jistgħu jmorru fihom bla problemi jekk josservaw il-miżuri li jħabbru l-awtoritajiet
tas-saħħa. Fuq it-turiżmu minn barra lejn Malta, mhux se jkun hemm deċiżjonijiet prematuri. Il-fatt li bdew
diskussjonijiet ma jfissirx li se jittieħdu passi fil-viċin. Kollox se jibqa’ jsir b’mod kawt u prudenti skont il-pariri mediċi.

for more information and
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4 persuni oħra rkupraw mill-Covid-19 u ġew dikjarati mfejqa biex it-total ta’ persuni li ħelsu mill-virus issa tela’ għal
454. Fl-aħħar 24 siegħa kien hemm 7 persuni li ħarġu pożittivi mill-1,429 test li saru. 6 minnhom ma kellhom l-ebda
sintomi. Fost il-każi ġodda hemm 2 persuni li jaħdmu fil-ħwienet iżda dejjem libsu l-maskra jew il-visor u b’hekk xejnu
ċ-ċans li l-virus jinfirex. Kien hemm ukoll 2 pazjenti fl-Isptar Karin Grech, u carer f’dar tal-anzjani li nqabdet bit-testijiet
li jsiru qabel ma dawn jidħlu għax-xogħol u b’hekk hija ma kellha l-ebda kuntatt mar-residenti anzjani. 

SITWAZZJONI STABBLI
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71 persuna ngħataw multa ta’ €100 kull wieħed waqt ir-rondi kontinwi li l-Pulizija u l-Health Environmental 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, żewġ persuni nstabu jiksru l-kwarantina obbligatorja fl-451 spezzjoni 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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FIDUĊJA QAWWIJA

Stħarriġ tal-opinjoni pubblika li sar mill-kumpanija ECMS għal ġurnal lokali wera li 91% tal-Maltin u l-Għawdxin
għandhom opinjoni pożittiva tal-mod kif il-Gvern qed jimxi fil-qasam tas-saħħa fid-dawl tal-Covid-19. Minnhom,
66% saħansitra għandhom opinjoni pożittiva ħafna. 1% biss kellhom fehmiet negattivi għall-mod kif il-Gvern
ħadem f’din il-pandemija. Ir-riżultati juru wkoll li l-persentaġġ ta’ nies li jemmnu li l-Gvern qed jittratta b’mod
tajjeb il-qagħda ekonomika kkawżata mill-Covid-19 ilaħħaq it-72%. Imqabbel mal-aħħar stħarriġ ta’ 6 ġimgħat ilu,
dan huwa titjib ta’ 5%. 

MHUX SE JINXTARA L-ISPTAR
PRE-FABBRIKAT

In-numru ta’ każijiet f’pajjiżna niżel minn 500 għal 90. Il-maġġoranza ta’ dawn il-każijiet attivi ma kellhomx għalfejn
jidħlu l-isptar u għalhekk qegħdin jirkupraw f’darhom. B’hekk iż-żieda ta’ sodod u apparat li pajjiżna attrezza ruħu
bihom fortunatament baqgħu mhux użati. Fuq parir tal-awtoritajiet tas-saħħa, il-Gvern ħa d-deċiżjoni li ma jixtrix
l-isptar li kien ippjanat li jiġi impurtat minn barra u armat f’pajjiżna biex tiżdied il-kapaċità tas-sodod. Is-sitwazzjoni
tjiebet bis-saħħa tal-valuri tad-dixxiplina u r-responsabbiltà u grazzi għall-miżuri ta’ prekawzjoni li ttieħdu. Huwa ta’
sodisfazzjon li se nkunu f’pożizzjoni li nippromovu lil Malta u lil Għawdex bħala gżejjer Covid-safe.  



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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