
Fl-aħħar jumejn, 9 persuni oħra fiequ mill-Covid-19 biex dawk li ħelsu mill-virus issa telgħu għal 465. Mit-3,189 test li
saru fl-aħħar jumejn, kien hemm 26 li ħarġu pożittivi li minnhom 16 ma kellhomx sintomi. Fost il-każi hemm 2 itfal ta’
sentejn, 7 health care workers, 2 pazjenti l-isptar u wieħed f’dar tal-anzjani. Il-każijiet attivi huma 113. F’din il-fażi ta’
tranżizzjoni lejn it-triq tan-normalità, l-awtoritajiet tas-saħħa qed ikomplu jżidu n-numru ta’ testijiet biex minn kmieni
jidentifikaw u jiżolaw każijiet pożittivi, speċjalment dawk ta’ bla sintomi. Is-suċċess li għamlet Malta fil-kontroll
tal-imxija huwa dovut għas-sagrifiċċju ta’ kulħadd. Dħalna fil-pandemija flimkien u qed noħorġu minn din l-isfida
flimkien. Pajjiżna se jibqa’ sejjer tajjeb. 

FAŻI TA’ TRANSIZZJONI

L-ANQAS RATA TA’ MWIET
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Fost il-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea, Malta għandha l-anqas rata ta’ mwiet jew ta’ persuni f’qagħda kritika kaġun
tal-Covid-19. Ċifri juru li dawk li mietu jew li għadhom f’sitwazzjoni serja f’Malta huma 1.3% ta’ dawk kolha li nstabu
pożittivi, waqt li l-medja fl-Unjoni Ewropea hija ta’ 11.3%. Wara Malta, hemm is-Slovakkja (2.1%) u l-Latvja (2.4%).
Bi 17%, il-Belġju huwa l-aktar pajjiż b’persentaġġ ta’ persuni li mietu jew li jinsabu fuq ventilator. Apparti li ras għal
ras f’Malta saru fost l-akbar għadd ta’ testijiet għall-virus, pajjiżna huwa fost 4 pajjiżi fl-UE fejn 1% biss tan-nies kienu
pożittivi għall-Covid-19. Iċ-ċifri juru li f’Malta 17 minn kull 100 persuna għadhom ma fiqux waqt li l-medja Ewropea
hija ta’ 28 persuna minn kull mija. 
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Il-Baxter, li diġà timpjega 500 ruħ, se ddaħħal 100 ħaddiem ieħor. Fil-fatt fl-aħħar xahrejn il-kumpanija żiedet
il-produzzjoni b’20% u espandiet l-operat tagħha biex tforni aktar prodotti mediċi lil sptarijiet lokali u barranin.
Il-gvern se jkompli jgħin kumpaniji oħra biex, bħall-Baxter, idawru l-isfidi f’opportunitajiet. L-industrija tal-manifattura
hija u tibqa’ vitali għall-attività ekonomika ta’ pajjiżna u fi żminijiet bħal dawn uriet l-aġilità u l-flessibbiltà li taġġusta
għal realtà ġdida. Dalwaqt se jitħabbru miżuri ekonomiċi ġodda biex jistimulaw aktar lis-setturi ekonomiċi kollha u
jagħtu sens akbar ta’ fiduċja għall-ġejjieni.

FIDUĊJA
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L-operaturi fl-industrija tat-turiżmu rreaġixxew b’mod pożittiv għall-protokolli dwar il-ftuħ mill-ġdid ta’ diversi
stabbilimenti, fosthom ristoranti, minn nhar il-Ġimgħa 22 ta’ Mejju. Mat-tħabbira ta’ dawn il-protokolli nhar it-Tnejn
filgħaxija u matul il-jum tat-Tlieta, 157 operatur fis-settur tal-ospitalità talbu li l-ispetturi tal-MTA jżuru l-istabbiliment
tagħhom biex jagħmlu l-verifiki meħtieġa u jkunu jistgħu jakkwistaw ċertifikat li juri li huma konformi ma’ dawn
il-protokolli. Pajjiżna qed iħares ’il quddiem lejn il-ftuħ mill-ġdid tal-industrija tat-turiżmu. Għaċ-ċertifikazzjoni jew
għal iktar assistenza wieħed jista’ jċempel lill-MTA fuq 2169 2447 jew permezz ta’ ittra elettronika lil
tourismcovid-19helpline@visitmalta.com.

TURIŻMU



20/04/2020
ISSUE 69

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

NOFS MARATONA VIRTWALI

Biex ipattu għat-tħassir tan-nofs maratona li ssir kull sena mix-Xagħra, Għawdex, l-organizzaturi se jniedu ġirja
virtwali fuq rotta ġdida. In-nofs maratona xorta se ssir f’April li ġej, b’dawk interessati għandhom jirreġistraw online
bla ħlas fuq is-sit Active #RunGozo Virtual. Kulma wieħed għandu jagħmel imbagħad huwa li jirrekordja l-ġirja
tiegħu fuq app (bħal Strava jew Fitbit) u jtella’ l-ġirja fuq is-sit Active. Il-kompetizzjoni tagħlaq fl-aħħar ta’ Ġunju
li ġej bir-rebbieħa jintgħażlu b’mod każwali u jitħabbru fuq il-pjattaformi soċjali.

SPEZZJONIJIET

F’dawn il-jumejn ħadd ma nstab f’ġemgħat t’aktar minn 4 persuni f’postijiet pubbliċi skont l-avviż legali li ħareġ
il-Gvern, filwaqt li ħadd ma nstab jikser il-kwarantina obbligatorja fl-1,162 spezzjoni li saru fl-aħħar 48 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

20/05/2020
ISSUE 69

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


