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Stqarrija Ministerjali mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, l-Onor. Chris 
Fearne magħmula f’Seduta 374 tal-20 t’Ottubru 2020 dwar il-Covid-19 
  
Sal-lum madwar id-dinja ġew irreġistrati ’l fuq minn 40 miljun (40,000,000) każ pożittiv ta’ 
Covid-19. Però dawn huma biss dawk li nafu bihom. Fil-verità l-ammont ta’ każijiet pożittivi 
ċertament huwa ferm akbar minn hekk għax kulħadd jaf li mhux il-pajjiżi kollha għandhom 
l-istess rata ta’ ttestjar u f’ħafna pajjiżi hemm ħafna persuni li ma jkunux ittestjati. Għalhekk 
madwar id-dinja ħafna persuni li jkunu pożittivi bil-Covid-19 qatt ma jiġu notifikati. 
  
Malta, li hija parti mid-dinja wkoll għandha l-każijiet pożittivi tagħha. Fil-fatt l-ewwel każijiet 
ta’ Covid-19 feġġew f’Marzu li għadda. Illum qed ngħixu l-Covid-19 fi klima differenti minn 
dik ta’ Marzu. Illum m’aħniex fuq l-għatba tar-rebbiegħa imma qegħdin fuq l-għatba tax-xitwa. 
Fil-fatt l-Ewropa kollha qed tara ta’ kuljum żieda fil-każijiet ġodda, u dan mistenni jkompli 
fix-xhur tax-xitwa. 
  
Is-sitwazzjoni hija differenti wkoll minn Marzu għax illum, komparat ma’ Marzu, nafu aktar 
dwar il-Covid-19. U aktar minn hekk għax mill-ewwel xhur tal-pandemija għamilna 
l-preparamenti kollha f’pajjiżna biex nilqgħu għall-mewġa ta’ Corona Virus li konna bsarna li 
setgħet tiġi fuqna u tolqotna. 
 
Sur President, ħa nsemmi ftit mill-ħafna preparamenti li għamel id-Dipartiment tas-Saħħa. 
 
F’Marzu u April – u komplejna matul is-sena – ftaħna testing hubs madwar Malta u Għawdex. 
Fil-fatt illum għandna sitt hubs miftuħin, mifruxin mal-pajjiż, li flimkien s’issa għamlu aktar 
minn 300,000 swab test mindu faqqgħet il-pandemija f’pajjiżna. 
 
Ma’ dan nedejna l-helpline 111 li diġà ħa u rrisponda ’l fuq minn nofs miljun call. 
Fil-laboratorji tagħna żidna u ġibna apparat ġdid u impjegajna numru akbar ta’ lab scientists.  
B’hekk qed nipproċessaw mat-3,000 test kuljum. 
 
Bħalissa għaddejjin bl-evalwazzjoni tar-Rapid Test Kits. Il-ħsieb hu li dawn nibdew nużawhom 
sal-aħħar ta’ dan ix-xahar. Dan it-testing kollu huwa importanti għax b’hekk biss nistgħu 
nidentifikaw persuni pożittivi u nżommuhom iżolati waqt li npoġġu lil ta’ madwarhom fi 
kwarantina. 
 
Biex nagħmlu dan għandna timijiet sħaħ ta’ professjonisti li ta’ kuljum, sa filgħaxija, jagħmlu 
l-contact tracing. Minn hawnhekk, f’isem il-poplu Malti, nixtieq nirringrazzja lil dawn 
il-professjonisti tax-xogħol ma jaqta’ xejn li jagħmlu. F’dawn il-ġranet, hekk kif in-numri ta’ 
każijiet pożittivi tela’, qed inżidu n-numru tal-istaff tal-contact tracing. Fil-fatt, sa tmiem 
il-ġimgħa l-oħra kellna 32 persuna jagħmlu dan ix-xogħol ta’ case management u contact 
tracing waqt illi llum, jiġifieri f’temp ta’ ġimgħa, dan diġà tela’ għal 53 u fil-jiem li ġejjin se 
jitla’ għal 80 ruħ, jiġifieri t-tripplu ta’ dak li kellna sal-ġimgħa l-oħra.  
 
F’Mater Dei il-preparamenti kienu kbar ukoll. Sar xogħol strutturali sabiex lestejna 4 ITUs 
ġodda speċifikament għal pazjenti b’Covid-19. B’hekk, b’kollox, f’Mater Dei għandna seba’ 
ITUs, tat-trabi, tal-qalb, l-ITU normali u issa erba’ ITUs tal-Covid. S’issa qed tintuża waħda 
minn dawn l-erba’ ITUs. B’hekk illum għandna 115-il sodda tal-ITU ġewwa Mater Dei, 
komparat mal-20 li kellna fil-bidu tas-sena. Ma’ dawn lestejna 200 sodda għal li jista’ jkun 
għal pazjenti Covid-19 f’Mater Dei. 
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Biex stajna nagħmlu dan kollu kellna nakkwistaw ammonti kbar ta’ apparat. Pereżempju 
xtrajna 81 ventilator ġdid, meta fid-dinja kollha kien hawn nuqqas ta’ ventilators; 4 magni 
ġodda tal-ultrasound, 51 Hepa filter, 16-il decontamination unit, 20 Defibrillator, 315-il 
oxygen concentrator u 680 sodda ġdida. 
 
Ma’ dawn xtrajna wkoll 630,000 hand sanitiser, 150,000 par goggles, 26 miljun par gloves, 
1.3 miljun gown, 6.5 miljun maskra, miljun visor u ħafna disposables oħra. Dan biex 
il-ħaddiema tagħna jkunu protetti f’kull ħin waqt il-qadi ta’ xogħolhom.  
 
Apparti Mater Dei, ħadna ħsieb ukoll li jkollna l-Isptar Boffa lest biex jilqa’ pazjenti 
bil-Covid-19. Fil-fatt f’dan l-isptar għandna 40 sodda ġdida. 
 
Għamilna arranġamenti wkoll ma’ St Thomas u St James Hospitals biex ikunu ta’ għajnuna 
għall-pazjenti tagħna. Fil-fatt għandna 28 sodda f’St Thomas li minn żmien għal ieħor jilqgħu 
pazjenti bil-Covid-19. 
 
F’Għawdex ukoll għamilna ħafna preparamenti. Dan flimkien ma’ Steward Healthcare li 
fil-preparamenti għall-pandemija ċertament li sibnieha spalla ma’ spalla magħna. 
 
Fil-fatt għall-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex inxtraw 25 ventilator, 150 volumetric pump, 260 
syringe pump, 90 pulse oximeter, portable ultrasound machine, 64 Hepa filter, 114-il sodda, 
350,000 surgical masks u ħafna apparat ieħor għall-pazjenti u l-ħaddiema tagħna Għawdxin. 
Ma’ dawn ġiet installata wkoll sistema ġdida ta’ ossiġnu mediku li għall-ewwel darba jagħmel 
lil Għawdex indipendenti minn Malta għal dan.  
 
Sabiex dawn is-sodod u l-apparat kollu jkun jista’ jintuża ħarriġna ’l-istaff tal-isptarijiet tagħna 
u qed inkomplu nagħtu dan it-taħriġ b’mod kontinwu. 
 
F’Settembru, Sur President, li għadda nedejna l-Contact Tracing App Covid Alert Malta u 
s’issa diġà niżżluha madwar 80,000 ruħ. Inħeġġeġ lil min qed jismagħna u jarana biex iniżżel 
il-Covid Alert Malta minn fuq il-Google Play jew l-App Store, mingħajr ħlas. 
 
Flimkien mar-Richmond Foundation saħħaħna l-helpline 1770 għal persuni bi problemi 
mentali. Dan minn April beda jopera 24 siegħa kuljum u diġà ntuża 2,500 darba. 
 
Aktar kmieni din is-sena l-kumpanija Gilead ħarġet mediċina għal pazjenti morda serjament 
bil-Covid-19, Remdesivir. L-ammonti li kienet kapaċi tipproduċi Gilead kienu u għadhom 
żgħar. Permezz ta’ joint procurement mal-bqija tal-istati membri Ewropej, Malta wkoll kellha 
provvista ta’ din il-mediċina.  Għall-ewwel l-Unjoni Ewropea tat lil Malta kwota ta’ 21 doża. 
Però wara intervent min-naħa tagħna mal-Kummissjoni Ewropea, din il-kwota issa telgħet għal 
530 doża ta’ Remdesivir. 
 
Mill-bidu tal-pandemija, it-tama ta’ kulhadd kienet illi jinstab vaċċin għal kontra l-Corona 
Virus. Malta kienet strumentali sabiex intlaħaq ftehim mal-istati membri Ewropej kollha biex 
dan il-vaċċin ikun aċċessibbli flimkien u li kull pajjiż Ewropew jieħdu fl-istess ħin. Dan kien 
importanti għax il-biża’ kienet illi pajjiżi kbar kienu jinqdew l-ewwel u l-pajjiżi ż-żgħar bħal 
Malta jibqgħu barra. Grazzi għax-xogħol li għamilna, Malta se tkun mal-ewwel grupp ta’ 
pajjiżi fid-dinja li tirċievi l-vaċċin tal-Covid.  
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Fil-fatt Malta għandha biżżejjed vaċċin ordnat biex f’temp ta’ sitt xhur minn meta joħroġ, 
inkunu laqqamna lill-Maltin kollha. 
 
Bħalissa għandna tliet arranġamenti ffirmati ma’ tliet kumpaniji, AstraZeneca, Sanofi-GSK u 
Janssen Pharmaceutical, li hija l-kumpanija ta’ Johnson & Johnson. 
 
Barra minn dan, għaddejjin negozjati ma’ tliet kumpaniji oħra, Curevac, Biontech-Pfizer u 
Moderna. 
 
Jekk it-trials li qed isiru bħalissa jkomplu javvanzaw b’ritmu tajjeb, qed nistmaw li l-ewwel 
vaċċin jasal Malta fil-bidu tas-sena d-dieħla. 
 
Sur President, nixtieq nagħmel parenteżi fuq il-vaċċin tal-influwenza din id-darba, mhux 
tal-Covid. Din is-sena diġà rreġistrajna rekord hekk kif f’ġimgħa waħda biss ingħataw 100,000 
vaċċin. Is-soltu ndumu sitt xhur u ma nagħtux 100,000. Is-sena l-oħra tajna 89,000. Nixtieq 
ngħid grazzi lill-poplu Malti li fehem l-importanza li jieħu l-vaċċin tal-influwenza, speċjalment 
din is-sena. Infakkar ukoll li għandna konsenja ta’ 150,000 doża oħra ta’ vaċċin – b’hekk 
b’kollox inkunu ġibna 250,000 doża tal-influwenza – li mistennija tasal Malta fil-ġranet li 
ġejjin biex b’hekk inkunu nistgħu nkomplu nagħtu l-vaċċin tal-influwenza. 
 

Sakemm jasal il-vaċċin tal-Covid-19, il-miżuri ta’ prevenzjoni huma l-unika arma li għandna 
llum biex nilqgħu għall-imxija tal-Covid-19.  Ta’ kuljum ikolli diskussjonijiet 
mas-Superintendent tas-Saħħa Pubblika u l-kollegi tagħha. Id-deciżjonijiet u l-miżuri li qed 
indaħħlu qed indaħħluhom flimkien. Nirringrazzja lilha u lit-team tagħha għax-xogħol ma 
jaqtax illi jagħmlu.  

• Il-ħasil tal-idejn ta’ spiss, id-distanza fiżika u l-użu tal-maskri huma essenzjali 
fin-normalità ġdida li qegħdin nitgħallmu ngħixu. 

• L-użu tal-maskri issa huwa obbligatorju prattikament kullimkien minbarra fi djar u 
vetturi privati.  

• Avvenimenti tal-massa mhumiex permessibbli filwaqt li avvenimenti organizzati, bħal 
tiġijiet, iridu josservaw ir-regoli skont l-avveniment partikolari.  

• Postijiet bħal discos, night clubs u boat parties huma magħluqa. 
• Bars u każini jistgħu jservu biss klijenti bilqiegħda għall-ikel u jridu jagħlqu fil-11p.m. 
• Ivvjaġġar mill-ajruport huwa regolat permezz ta’ sistema ta’ - red, amber u green – u 

passiġġieri minn pajjiżi amber irid ikollhom test negattiv u qed isir ukoll random testing 
fl-ajruport. 

• Cruise liners huma permessi biss skont regoli stretti ta’ saħħa pubblika. 
• Ħwienet u stabbilimenti oħra ta’ retail u li jagħtu servizz, għandhom regoli ċari u stretti. 

Nifhmu li r-restrizzjonijiet huma diffiċli, iżda nemmnu li jekk kulħadd jagħmel il-parti tiegħu 
għal darb’oħra, nerġgħu nnaqqsu n-numru tal-każi pożittivi u ftit ftit negħlbu l-Covid-19.  
 
Sfortunament, Sur President, f’pajjiżna il-Covid-19 ħalliet 46 vittma. Kull mewta hija traġedja. 
Xogħolna fil-qasam tas-saħħa hu illi nbiegħdu l-mewt kemm nistgħu. Il-firda u l-mewt dejjem 
huma koroh. Imma ċ-ċirkostanzi tal-Covid-19 għamlu l-mewt u l-firda aktar diffiċli. Kien 
għalhekk illi fl-aħħar jiem, bdilna l-mod, anke wara li nbidlu l-pariri tal-WHO, ta’ kif jindifnu 
persuni li jkunu mietu pożittivi bil-Covid-19 u issa l-familjari qed ikollhom 24 siegħa ċans biex 
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jorganizzaw il-funeral u jkunu jistgħu jattendu għalih. Minn hawn, f’isem il-Gvern u l-poplu 
Malti, nagħti l-kondoljanzi lill-familjari tal-vittmi kollha. Kull mewt li ġarrabtu intom hija telfa 
għal Malta kollha.  
 
Sur President, huwa ta’ unur għalija li l-ħidma kollha li qed nagħmlu qed tkun rikonoxxuta 
mhux biss f’pajjiżna, iżda anke barra minn xtutna. Il-Ħadd li għadda stess, id-Direttur 
Reġjonali għall-Ewropa tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa l-WHO, is-Sur Hans Kluge, faħħar 
il-miżuri preventivi li ħadet Malta fl-aħħar jiem. 
 

Fl-għeluq ta’ dan id-diskors ma nistax ma nirringrazzjax lill-ħaddiema kollha fil-qasam 
tas-saħħa, il-frontliners fl-isptarijiet u ċ-ċentri tas-saħħa, ilħaddiema fil-laboratorji u s-swab 
centres, id-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika, is-CPSU, l-FMS, il-POYC u tant u tant ħaddiema 
oħra fil-qasam tas-saħħa, li direttament jew indirettament qed jaħdmu biex ilkoll flimkien 
negħlbu l-isfidi li qed iġġib magħha l-Covid-19. Il-Gvern u l-poplu kollu jirrikonoxxi x-xogħol 
professjonali tagħkom. Tassew tagħmluna kburin li aħna Maltin.  

 


