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Stqarrija Ministerjali magħmula mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, 
l-Onor. Chris Fearne, fis-Seduta 408 tas-7 ta’ Diċembru 2020 dwar il-vaċċin tal-Covid-19 
 
Sur President, 
 
Ippermettili llum nieħu ftit minuti mill-ħin tal-Kamra sabiex nagħti rendikont tas-sitwazzjoni 
rigward il-vaċċin tal-Covid-19. 
 
Fi Frar ta’ din is-sena, jiġifieri ftit ġranet biss wara li d-dinja kienet saret taf bl-ewwel każijiet 
tan-Novel Corona Virus u qabel ma kellna l-ewwel każ ikkonfermat f’Malta, jien, f’isem 
il-Gvern Malti, kont għamilt talba quddiem il-Kunsill tal-Ministri għas-Saħħa Ewropej sabiex 
jibdew preparamenti ħalli l-Ewropa tinnegozja u tixtri flimkien vaċċin eventwali tal-Covid-19. 
Dak iż-żmien il-Kummissjoni Ewropea, filwaqt li nnutat din it-talba, fil-fatt ma għamlet xejn 
dwarha. 
 
F’Marzu u f’April erġajt għamilt din it-talba, kemm f’laqgħat oħra tal-Kunsill tal-Ministri, kif 
ukoll f’laqghat bilaterali inkluż mal-Kummissarju għas-Saħħa Ewropew.  
 
Lejn il-bidu tas-sajf, meta kien qed jidher illi vaċċin seta’ fil-fatt ikun possibbli, numru ta’ 
pajjiżi kbar Ewropej għamlu dak li m’għamlitx il-Kummissjoni. Ftehmu bejniethom biex 
jinnegozzjaw u jixtru l-vaċċin flimkien. Dawn il-pajjiżi kienu l-Ġermanja, Franza, l-Italja u 
l-Olanda. 
 
Minnufih wara taħdidiet bilaterali ma’ dawn il-pajjizi, Malta ngħaqdet ma’ dan il-grupp. Kif 
jgħidu t-taljani ‘L’appetito vien mangiando’.  
 
U allura kif saret magħrufa din l-inizjattiva, pajjiżi oħra Ewropej riedu jingħaqdu mal-grupp u 
fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea ħadet il-proċess f’idejha biex twaqqaf ‘Steering Committee’ 
Ewropew li Malta tagħmel parti minnu. 
 
Dan il-Kumitat mexxa f’isem l-Ewropa kollha negozjati ma’ dawk il-kumpaniji li kienu fuq 
quddiem fl-iżvilupp tal-vaċċin. Sa issa l-Ewropa għandha ftehim ma’ sitt kumpaniji differenti. 
Dawn huma Pfizer-Biontech, Moderna, Astra Zeneca, CureVac, Jenssen u Sanofi GSK. 
 
Permess ta’ dan il-ftehim Malta wkoll għandha aċċess immedjat għal vaċċin minn dawn 
il-kumpaniji fl-istess jum bħal pajjiżi oħra Ewropej. Irrid, Sur President, nuri l-apprezzament 
tiegħi lill-Kummissarju għas-Saħħa Ewropew u lill-kollegi tiegħi l-ministri għas-saħħa 
Ewropej għall-mod kif jidher li qed jirnexxi dan il-pjan tal-Advanced Purchase Agreement. 
Huwa każ ċar ta’ kif naslu aħjar meta naħdmu flimkien bħala Ewropa waħda minflok kulħadd 
imur għal rasu. 
 
L-iżjed kumpaniji li jidhru li huma avvanzati fl-iżvilupp tal-vaċċin huma Pfizer, Modera u 
Astra Zeneca. 
 
Mingħand dawn il-kumpaniji Malta għandna ftehim għal-miljun u sitt mitt elf (1,600,000) 
doża. Dan minbarra s-seba’ mitt elf (700,000) doża oħra li għandna ordnati mit-tliet kumpaniji 
l-oħra li huma aktar lura fl-iżvilupp tal-vaċċin. 
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Din l-ordni kbira għamilnieha kmieni meta kien possibbli li nieħdu kemm xtaqna u għamilnieha 
sabiex anke jekk ma jaslux il-kumpaniji kollha bil-vaċċin, Malta tkun assigurata minn biżżejjed 
dożi biex inlaqqmu l-popolazzjoni kollha. 
 
Flimkien mal-membri stati l-oħra Ewropej, Malta qablet illi tistenna l-awtorizzazzjoni wara 
skrutinju dettaljat u metikoluż, mill-Aġenzija Ewropea tal-Medicini (EMA) qabel ma tibda tuża 
l-vaċċin ġewwa pajjiżna.  
 
Fil-fatt l-EMA għarrfitna li r-riżultat tal-analiżi, u allura d-data tal-awtorizzazzjoni, ser tkun 
sad-29 ta’ Diċembru għal Pfizer u sat-12 ta Jannar li ġej għall-Moderna. 
 
Astra Zeneca huwa mistenni li jkollha l-approvazzjoni aktar tard, possibilment fi Frar jew 
f’Marzu. 
 
Għalhekk id-Dipartiment tas-Saħħa Malti qiegħed jibbaża d-deċiżjonijiet tiegħu għal dawn 
il-ġimgħat li ġejjin fuq il-provvista tal-vaċċin mingħand Pfizer u mbagħad mingħand Moderna. 
 
Meta jkun aktar ċar meta Astra Zeneca, jew il-kumpaniji l-oħra, jkunu waslu biex jagħtuna 
l-vaċċin tagħhom huma wkoll, il-pjanijiet tagħna jiġu riveduti u aċċellerati. 
 
Il-vaċċin tal-Pfizer, li fuqu saru aktar minn 150 clinical trial f’sitt pajjiżi differenti sabiex jiġi 
żgurat is-safety tiegħu, irid jinżamm f’temperatura kiesħa ħafna ta’ taħt is-70 grad ċentrigrad. 
Għalhekk huwa essenzjali illi tiġi mħarsa l-cold chain minn mindu jiġi mmaniffaturat il-vaċċin, 
sakemm jingħata lill-pazjent. 
 
Fuq talba tal-Awtoritajiet tas-Sigurtà, kemm Maltija kif ukoll Ewropea u għal raġunijiet ta’ 
sigurtà, il-mod ta’ kif ser jivvjaġġja l-vaċċin lejn il-pajjiżi differenti qiegħed jinżamm 
kunfidenzjali. 
 
Però aħna f’Malta għandna l-arranġamenti lesti sabiex nilqgħu l-vaċċin f’cold storage apposta 
u għandna b’mod dettaljat il-proċeduri ta’ kif ser tinżamm il-cold chain il-ħin kollu. 
 
Fil-fatt kull kontenitur li ser ikollu ġo fih il-vaċċin għandu GPS tracker u temperature monitor 
illi f’kull ħin ser jissorvelja l-post fejn qed jinżamm u t-temperatura sabiex tkun żgurata l-cold 
chain. 
 
Sur President, 
 
L-istrateġija tagħna matul din il-pandemija dejjem kienet illi bħala prijorità nħarsu s-saħħa u 
nsalvaw il-ħajjiet, u naċċertaw illi s-servizzi tas-saħħa tagħna jkomplu jagħtu s-servizz ta’ 
kwalità. U hekk ukoll ser jiġri f’dan l-istadju. Il-mod kif ser nipprijoritizzaw l-għoti tal-vaċċin 
se jirrifletti dan il-prinċipju. L-ewwel insalvaw il-ħajjiet u nżommu s-servizz tas-saħħa għaddej 
u mbagħad naħdmu biex innaqqsu l-imxija fil-komunità ħalli l-ħajja soċjali u ekonomika ta’ 
pajjiżna terġa’ tieħu r-ruħ. 
 
Tajjeb infakkru illi dan kollu huwa dipendenti fuq ir-riżultat pożittiv tal-analiżi tal-EMA. Jekk 
l-awtorizzazzjoni fil-fatt tingħata, l-ewwel dozi tal-vaċċin tal-Pfizer jibdew jaslu Malta 
fl-ewwel ġranet ta’ Jannar u dawk ta’ Moderna fl-ewwel ġranet ta’ Frar. 
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Id-dożi ser jaslu f’batches skont kemm ikunu kapaċi jimmanifatturaw malajr il-prodotturi. It-tir 
tal-awtoritajiet Maltin hu illi inlaqqmu fl-inqas żmien possibbli u sikur ladarba jaslu d-dożi 
Malta. 
 
F’Jannar huwa ppjanat li noffru l-vaċċin lill-healthcare workers, kemm dawk li jaħdmu 
fis-servizz pubbliku kif ukoll dak privat. Ma’ dawn ser inlaqqmu lill-istaff tad-djar tal-anzjani. 
F’Jannar ukoll ser inlaqqmu lir-residenti kollha tad-djar tal-anzjani u tal-faċilitajiet għall-kura 
tas-saħħa mentali, kif ukoll lill-anzjani kollha f’Malta u Għawdex li għandhom 85 sena jew 
fuqhom. 
 
Fi Frar il-pjan hu illi noffru l-vaċċin lill-frontliners l-oħra kollha u lill-anzjani ta’ 80 sena u 
fuqhom.  
 
Wara dawn, il-grupp li jmiss ikunu dawk il-persuni kollha li jbatu b’mard kroniku, anzjani ta’ 
’l fuq minn 70 sena u l-istaff tal-iskejjel u taċ-childcare centres. 
 
Wara noffru l-vaċċin liċ-ċittadini kollha ’l fuq minn 55 sena u mbagħad niftħu 
għall-popolazzjoni ġenerali. 
 
Kemm ikun il-perjodu ta’ meta naslu biex inlaqqmu lil kulħadd jiddependi kemm tasal malajr 
l-awtorizzazzjoni tal-Astra Zeneca jew tal-kumpaniji l-oħra. 
 
It-tilqima tal-Covid 19 ser tingħata mingħajr ħlas. 
 
Sabiex il-proċess jimxi b’mod ordnat u effiċjenti dawk il-persuni li huma fl-ewwel gruppi li 
semmejt, ser jirċievu invit bil-posta li jindika l-post, id-data u l-ħin li fih wieħed irid immur 
biex jieħu l-vaċċin. L-ittra ser tindika wkoll id-data ta’ meta tingħata t-tieni doża peress illi 
l-vaċċin jingħata fuq żewġ dożi, 21 ġurnata minn xulxin. 
 
Il-Ministeru għas-Saħħa ser iniedi helpline għal min ikollu diffikultajiet b’dan il-proċess. 
In-numru jitħabbar aktar viċin id-data tal-vaċċin. 
 
Għal dawk il-persuni li ma jistgħux joħorġu minn darhom minħabba raġunijiet ta’ saħħa ser 
isiru arranġamenti sabiex l-outreach team jagħti l-vaċċin fid-dar filwaqt li jiżġura li l-cold 
chain tibqa’ osservata. 
 
Għalkemm it-tilqima tal-Covid-19 mhux se tkun mandatorja, id-Dipartiment tas-Saħħa ser 
iniedi kampanja sabiex ifisser l-importanza tal-vaċċin ħalli kemm jista’ jkun jitlaqqmu nies. 
 
Sur President, 
 
Jien kburi bit-team ta’ professjonisti li għandi jaħdmu miegħi. Il-battalja tal-pandemija hija 
battalja kiefra. 
 
Illum u fil-ġimgħat li ġejjin jidher illi hemm tama b’saħħitha li t-tmiem mhux fil-bogħod. Però 
sakemm dan it-tmiem ikun wasal irridu nibqgħu responsabbli, viġilanti u dixxiplinati. Il-virus 
għadu magħna u jibqa’ magħna sakemm inkunu laqqamna persentaġġ għoli u sostanzjali 
tal-poplu. 
 



4 
 

Għalhekk huwa essenzjali speċjalmment f’dawn il-ġranet tal-Milied u l-ewwel tas-sena illi 
nibqgħu nħarsu u nżommu l-miżuri u l-pariri tal-awtoritajiet. Hekk biss inħarsu s-saħħa u 
l-ħajja ta’ xulxin. Hekk biss jirnexxilna nżommu s-servizz tas-saħħa b’saħħtu. 
 
Sur President  
 
Dalwaqt il-ħajja soċjali tagħna tkun tista’ terġa’ tieħu r-ruħ.  
 
Dalwaqt l-ekonomija Maltija ser tkun tista’ terġa’ tieħu r-ruħ. 
 
Dalwaqt Malta u Għawdex jerġgħu jieħdu r-ruħ.  
 
 
 
 
 
 


