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STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA  

 

Il-gvern f’laqgħa ta’ informazzjoni mal-imsieħba soċjali dwar il-Coronavirus u t-tħejjijiet li qed 

isiru 

  

Il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD) dalgħodu ltaqa’ mal-imsieħba soċjali, 

f’laqgħa ta’ informazzjoni dwar il-ħidma tal-gvern fuq il-Coronavirus. Dan wara li l-gvern ħass li 

kien pertinenti li l-imsieħba soċjali jiġu infurmati bil-preparamenti kurrenti fuq livell nazzjonali. Il-

laqgħa kienet immexxija miċ-Chairperson tal-MCESD, John Bencini. 

 

Il-laqgħa nfetħet mill-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela li qal li l-gvern qed jieħu 

din il-kwistjoni b’serjetà kbira. Saħaq mal-imsieħba soċjali li, “għandna nkunu preparati bl-aħjar 

mod, imma mhux li aħna stess nikkontribwixxu għall-allarm. Għandna nkunu koordinati mhux biss 

bħala gvern, imma anke bħala msieħba soċjali”.  

 

Il-Ministru Abela appella lill-imsieħba soċjali biex jgħaddu l-messaġġ qalb il-membri tagħhom 

sabiex kulħadd isegwi l-pariri li joħorġu mid-Dipartiment tas-Saħħa, ma jsirux spekulazzjonijiet u 

kulħadd jimxi fuq il-fatti. 

  

Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cutajar ta rendikont tal-ħidma ta’ kordinament bejn il-

ministeri kollha tal-gvern li qed issir fuq bażi nazzjonali f’kull eventwalità li tolqot lill-pajjiż fi 

kwalunkwe livell. Fisser li, barra li l-Kabinett ħatar kumitat apposta fuq livell strateġiku mmexxi mid-

Deputat Prim Ministru, twaqqaf ukoll fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru kumitat operazzjonali u ta’ 

kordinament biex flimkien mal-Ministeru għas-Saħħa, jikkordina l-ħidma kollha meħtieġa biex tilqa’ 

għall-Coronavirus.  

 

Minn dan il-kumitat operazzjonali, li hu mmexxi minn Mario Cutajar, inħatru numru ta’ working 

groups li qed jiltaqgħu spiss biex jieħdu ħsieb mill-komunikazzjoni sal-attività ekonomika u 

kummerċjali, servizzi essenzjali u trasport fost oħrajn. Dan barra tħejjijiet kbar li qed isiru fil-

Ministeru għas-Saħħa fl-isptarijiet pubbliċi u fis-servizzi oħra li jmexxi.  

 

Is-Sur Cutajar ta wkoll informazzjoni fuq il-pjan ta’ komunikazzjoni li qed jitmexxa mid-Dipartiment 

tal-Informazzjoni taħt il-kappa tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru biex l-informazzjoni li qed tinġabar 

mid-Dipartiment tas-Saħħa u l-iżviluppi li jkunu qed iseħħu madwar id-dinja, tiġi komunikata mal-

pubbliku b’mod strutturat.  

  

Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, tat spjegazzjoni dettaljata tat-

tħejjijiet mill-Ministeru għas-Saħħa dwar miżuri ta’ prekawzjoni u l-kampanji li qed isiru, fuq il-
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mitigazzjoni u t-twaqqif tal-Covid-19 madwar il-pajjiż, b’mod partikolari fil-point of entries u 

random testing.  

 

Prof. Gauci saħqet fuq l-irwol li għandhom l-imsieħba soċjali fil-kontroll ta’ dan il-virus. Appellat 

biex l-imsieħba soċjali jappellaw lil dawk li qed iħaddmu sabiex persuni li jkunu ma jifilħux, ma 

jitħallewx imorru għax-xogħol, iżda jaħdmu b’telework u jekk ikunu jafu b’impjegati li siefru 

f’postijiet fejn hemm trażmissjoni, iħaddmu s-sistema ta’ kwarantina volontarja. Appellat ukoll 

sabiex l-organizzazzjonijiet jagħmlu pjani ta’ risk assessment u ta’ mitigazzjoni interna.  

 

Bosta msieħba soċjali esprimew l-apprezzament tagħhom waqt il-laqgħa għat-tħejjijiet li qed isiru 

kemm mill-Ministeru għas-Saħħa u kemm fuq bażi nazzjonali.  

 


