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Stqarrija Ministerjali lill-Kamra tad-Deputati 
It-Tlieta 21 ta’ Ottubru 2014 
 
Sur President, 
 
Introduzzjoni  
 
Nhar il-Ħamis li għadda, sittax (16) tax-xahar, attendejt għal-Laqgħa Għolja tal-Ministri tas-
Saħħa tal-Komunità Ewropea msejħa b’urġenza fi Brussell dwar is-sitwazzjoni tal-Ebola. Bil-
permess tiegħek nixtieq nirrapporta lill-Kamra dwar dan. 
 
Il-Kummissjoni Ewropea għamlitha ċara li l-kompetenza ta’ kif kull pajjiż membru jittratta 
dwar l-Ebola kienet u tibqa’ kompetenza nazzjonali però għal fini tad-deċiżjoni 
1082/2013/EU dwar cross-border health threats, il-Kummissjoni kellha tieħu l-irwol ta’ 
kordinatur. 
 
Skont l-aħħar informazzjoni,  fil-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent minn mindu faqqgħet din l-
epidemija, kien hemm ’il fuq minn disat elef (9,000) każ konfermat jew suspettat ta’ 
Ebola, b’madwar erbat elef u ħames mitt (4,500) mewt. Il-pajjiżi fl-
Afrika fejn hemm każijiet infettati huma l-Liberja, il-Guinea u s-Sierra Leone.  
Fin-Niġerja jidher illi ilu ma jfeġġ każ ġdid għal aktar minn tnejn u erbgħin (42) jum, 
għalhekk l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa ddikjarat illi fin-Niġerja l-epidemija spiċċat. L-istess 
għamlet fis-Senegal. Fil-Kongu hemm rappurtati madwar sebgħin (70) 
każ ieħor imma minn strain differenti, allura mhumiex parti minn din l-istess epidemija. Il-
Ġnus Magħquda jistmaw illi n-numru ta’ nies infettati bl-Ebola fl-Afrika tal-
Punent qiegħed jirdoppja kull erba’ (4) ġimgħat. F’Awwissu l-WHO ddikjarat din l-
epidemija bħala Emerġenza Internazzjonali għas-Saħħa Pubblika. 
 
Il-Laqgħa Għolja ta’ nhar il-Ħamis iffokat l-aktar dwar miżuri ta’ ħarsien jew screening fil-
fruntieri tal-Ewropa. Kien hemm qbil illi l-exit screening ta’ vjaġġaturi 
minn pajjiżi b’każijiet infettati kellu jkun rinforzat. Il-Kummissjoni flimkien tal-WHO 
se jagħmlu awditjar tas-sistemi ta’ exit screening f’dawn il-pajjiżi u jgħinu fejn hemm bżonn.  
Il-Kummissjoni xtaqet tara aktar kordinazzjoni bejn Stati Membri ta’ miżuri li qed jittieħdu f’ 
portijiet u ajruporti, l-aktar dawk b’konnessjonijiet diretti mal-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent. 
Fuq suġġeriment ta’ Malta, il-Kummissjoni se tinvestiga kif jista’ jkun hemm joint 
procurement bejn il-pajjiżi tal-EU għall-ilbies protettiv, mediċini għall-
użu f’każijiet ta’ Ebola u eventwalment għall-vaċċin. 
 
L-EU s’issa ga kkommettiet mija u tmenin (180) miljun ewro f’għajnuna lill-pajjiżi milquta 
fl-Afrika tal-Punent u qed isiru taħditdiet biex ikun hemm fond ta’ għajnuna akbar. 
 
Preparazzjoni f’Malta  
 
F’dawn l-aħħar xhur l-awtoritajiet f’Malta ħadu numru ta’ 
miżuri sabiex nilqgħu kemm nistgħu għat-theddida tal-Ebola. Iżjed ma tinfirex l-epidemija fl-
Afrika aktar qed jiżdiedu dawn il-miżuri. Il-miżuri jinkludu: 
 
Ebola Virus Disease Monitoring Committee (EVDMC) 
 
Inħatar Kumitat għall-monitoraġġ tal-virus tal-Ebola fi ħdan il-Ministeru tas-Saħħa li hu 
magħmul minn multi-skakeholders, inkluża s-Saħħa; il-Pulizija; il-Protezzjoni Ċivili; il-Forzi 
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Armati; iċ-Ċentri ta’ Detenzjoni u l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin. Dan il-Kumitat 
ingħata r-responsabbiltà li jwettaq il-miżuri fil-pjan ta’ azzjoni kontra l-marda. Fuq dan il-
Kumitat hemm rappreżentanza tal-Oppożizzjoni. 
 
Fil-fatt, Sur President, il-Gvern ħa nota tal-proposti mressqa dalgħodu mill-Oppożizzjoni fuq 
il-preparazzjoni tal-pajjiż għall-Ebola u se jpoġġi dawn il-proposti fuq l-aġenda ta’ dan il-
Kumitat għad-diskussjoni fl-laqgħa li jmiss li taħbat għada stess. 
 
Monitora ġġ tas-sitwazzjoni internazzjonali 
 
Qed isir monitoraġġ kontinwu tas-sitwazzjoni internazzjonali permezz tal-iskambju 
ta’ informazzjoni mal-Kummissjoni Ewropeja, l-ECDC u l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa. L-
awtoritajiet tas-saħħa qegħdin jsegwu kommunikazzjonijiet mill-Kumitat tas-Sigurtà tas-
Saħħa tal-UE u hemm kommunikazzjoni diretta ma’ esperti internazzjonali fil-qasam. 
Rappreżentanti mid-diviżjoni tas-saħħa u rappreżentanti mill-uffiċċju tal-Ministeru tal-
Affarijiet Barranin attendew għal-laqgħat ta’ livell għoli dwar l-Ebola. 
 
Informazzjoni lill-pubbliku ġenerali 
 
Il-pubbliku nżamm infurmat permezz ta’ mezzi varji inkluż televixin, radju, internet u 
Facebook. Helpline 24/7 ġie mwaqqaf għal kwalunkwe mistoqsija (21 324 
086). Inħarġet gwida speċifika għall-vjaġġaturi lejn inħawi milquta u għal dawk 
li ġejjin minn dawn iż-żoni. Nhar il-25 ta’ Awwissu, wara deċiżjoni meħuda fil-Kumitat 
EVDMC u wara diskussjoni mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, l-awtoritajiet tas-saħħa 
ħarġu gwida biex jiġi evitat vjaġġar mhux essenzjali lejn il-pajjiżi milquta. Ġew 
distribwiti posters fiċ-ċentri tas-saħħa, kliniċi tat-tobba u spiżeriji. Twaħħlu wkoll posters fl-
Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. 
 
Standard Operating Procedures 
 
Saret preparazzjoni dettaljata tal-proċeduri operattivi (SOPs) li huma bbażati fuq evidenza 
internazzjonali u li għandhom x’jaqsmu mal-identifikazzjoni bikrija ta’ każijiet possibbli, 
trasferiment ta’ pazjent għall-Mater Dei, inkluż minn Għawdex, ittestjar u kura ta’ pazjent 
suspettat jew konfermat, każijiet ta’ dfin u dwar nies li kellhom kuntatt ma’ persuna 
suspettata jew konfermata bl-Ebola. 
 
Numru ta’ laqgħat u kommunikazzjonijiet saru ma’ persuni 
responsabbli f’postijiet ta’ dħul (points of entry) biex tkun stabbilita proċedura ta’ ħidma 
għall-identifikazzjoni bikrija ta’ każijiet, kif ukoll xi proċeduri għandhom jittieħdu f’din l-
eventwalità. Dawn inkludew laqgħat mal-Pulizija, mal-Forzi Armati, mal-Protezzjoni Ċivili u 
mad-Dwana. 
 
Professjonisiti tas-saħħa mill-oqsma tas-Saħħa Pubblika, kontroll tal-mard infettiv, konsulenti 
tal-mard infettiv minn Mater Dei, mid-Dipartiment tal-Emerġenza, u mid-Dipartiment tal-
Patoloġija jiltaqgħu kull ġimgħa sabiex jiddiskutu u jaġġornaw is-SOPs mal-istakeholders 
interessati. 
 
Saru wkoll evalwazzjonijiet ta’ xenarji possibbli, ta’ preżentazzjoni ta’ każijiet u qed 
isiru eżerċizzji ta’ taħriġ mal-istakeholders kollha. Dan it-taħriġ huwa ongoing u se jkompli 
jintensifika fil-ġranet u ġimgħat li ġejjien. 
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Preparazzjonijiet fil-Postijiet ta’ D ħul (Points of Entry) 
 
Saret ħidma mill-qrib mal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (MIA) u sar qbil dwar 
azzjonijiet fl-eventwalità ta’ xi każ suspettat ta’ Ebola. L-MIA kien kuntatt prinċipali fil-
kommunikazzjoni ta’ proċeduri operattivi li ġew żviluppati. Ġew żviluppati messaġġi li qed 
jiġu mxandra fuq titjiriet inbound kollha li huma mmirati lejn nies li ġejjin minn pajjiżi 
affettwati. Ġew distribwiti SOPs lill-ekwipaġġi tal-ajru kollha dwar azzjonijiet li għandhom 
jittieħdu f’ċirkostanza ta’ każ suspettat abbord titjira jew fil-ajruport. 
 
Hemm kollegament mill-qrib mal-awtoritajiet marittimi dwar kommunikazzjonijiet bejn 
vapuri u l-Valletta Port Control jekk ikun hemm xi każ suspettat abbord xi vapur. 
 
Ġew stabbiliti kliniċi fil-MIA u l-Malta Freeport. Dawn il-kliniċi kollha huma mgħammra 
bit-tagħmir meħtieġ, inkluż ilbies protettiv (Personal Protective Equipment - PPE). 
 
Sessjonijiet ta’taħri ġ 
 
Sessjonijiet ta’ taħriġ ġew ipprovduti lil: 
• ħaddiema tal-kura tas-saħħa kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex; 
• uffiċjali tal-kontroll tal-immigrazzjoni u tal-fruntieri; 
• persuni li jaħdmu f’ċentri ta’ detenzjoni; 
• kapijiet tad-Dwana; 
• Forzi Armati; 
• Pulizija. 
 
Twaqqaf helpline speċifiku għat-tobba u ntbagħtet informazzjoni lit-tobba dwar sintomi tal-
marda, b’informazzjoni għal azzjoni f’każ suspettuż. Se jsir seminar informattiv nhar it-23 ta’ 
Ottubru għat-tobba tal-familja. Qed tiġi mgħoddija informazzjoni lill-kapijiet tal-iskejjel. Kif 
ġa aċċennajt, it-taħriġ se jkompli fuq bażi kontinwa. 
 
Ċentri ta detenzjoni 
 
Għalkemm ir-riskju li jkun hemm immigrant bl-Ebola li ġie bid-dgħajsa huwa żgħir, xorta 
mhux impossibbli. Għalhekk fejn ikun hemm ċirkustanza li f’xi dgħajsa jkun hemm nies 
ġejjin mit-tlett pajjiżi kkonċernati jew f’każ li ma hemmx ċertezza minn fejn ġejjin, dawn l-
immigranti jinżammu f’kwarantina għal wieħed u għoxrin (21) ġurnata u titteħdilhom it-
temperatura kuljum flimkien ma’ monitoraġġ għas-sintomi. 
 
Preparazzjonijiet f’Klini ċi u sptarijiet  
 
F’kull settur tas-saħħa fejn huwa antiċipat li jista’ jkun hemm involviment ta’ pazjenti 
infettati bl-Ebola, saru l-pjanijiet ta’ kontinġenza biex dawn il-każijiet jiġu trattati b’mod 
effettiv u bl-inqas riskju li din l-infezzjoni tinfirex fost persuni oħra, inkluż ħaddiema u 
pazjenti oħra. 
 
Settur tal-Kura Primarja: Ċentri tas-Saħħa 
 
Fit-tmien (8) Ċentri tas-Saħħa saru preparamenti hekk kif ġej: 
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1. Kull ċentru tas-saħħa ġie mgħammar b’lista ta’ tagħmir li jinkludi lbies protettiv, 
termometru tad-deni jaħdem bl-infrared u alcohol handrub għall-ħasil tal-idejn. 
 
2. Il-ħaddiema ngħataw sezzjonijiet ta’ tagħlim fuq il-marda nnfisha, is-sintomi, il-pjan ta’ kif 
għandu tingħata l-kura lil pazjent suspettat li għandu l-marda u l-użu tal-ilbies protettiv li jrid 
jintuża. Rigward dan tal-aħħar, saret enfasi qawwija dwar liema tip għandu jintuża, kif 
jintlibes, u l-aktar importanti, kif jitneħħa. Dan it-taħriġ qed inkompli. 
 
3. Inħatar Kumitat biex jieħu ħsieb il-preparamenti kollha għall-Ebola fid-dipartiment tal-
kura primarja. Il-Kumitat ħareġ linji gwida u wkoll algorithm bil-miktub bħala referenza 
għall-ħaddiema u li jispjegaw pass pass x’irid isir f’ċirkostanzi li jitfaċċa każ suspettuż fiċ-
Ċentru tas-Saħħa. 
 
4. Kull persuna li tiġi mar-reception u titlob is-servizz tat-tabib qed tiġi mistoqsija dwar 
vjaġġar riċenti lejn il-pajjiżi milquta, dan biex jiġu identifikati każijiet suspettużi malajr 
kemm jista’ jkun, u b’hekk jitnaqqas il-kuntatt ma’ persuni oħra. Jekk persuna tiġi 
identifikata bħala suspettata li qed tbati mill-marda, tittieħed minnufih f’kamra vojta fejn tiġi 
eżaminata immedjatament mit-tabib. Minn hemm isiru l-kuntatti neċessarji ma’ uffiċjali tas-
Saħħa Pubblika u tittieħed deċiżjoni jekk il-pazjent għandux jittieħed l-isptar Mater Dei għal 
testijiet tal-Ebola. 
 
5. Qed isiru verifiki spissi fiċ-Ċentri tas-Saħħa biex jiġi żgurat li l-ħaddiema qed jimxu mal-
istruzzjonijiet mogħtija. 
 
6. Twaħħlu posters fir-reception area u fil-waiting rooms taċ-Ċentri tas-Saħħa. 
 
7. It-Tobba ngħataw istruzzjonijiet rigward x’għandu jsir meta pazjent iċempel u jitlob li ssir 
viżta tat-tabib id-dar. Qabel ma ssir il-viżta jsiru mistoqsijiet fuq it-telefown biex jidentifikaw 
jekk il-persuna tkunx qed tbati minn xi sintomi tal-Ebola. Jekk ikun il-każ, il-viżta ma ssirx 
mit-tabib taċ-Ċentru tas-Saħħa iżda minn dawk tas-Saħħa Pubblika li jmorru mgħammra bl-
ilbies protettiv. 
 
8. It-Tobba ġew ukoll mgħarrfa x’għandu jsir meta jintalbu biex joħorġu fil-komunità biex 
jiċċertifikaw ġisem mejjet. Dawn ġew imħeġġa biex f’każ li ċ-ċirkostanzi tal-mewt ikunu 
suspettużi għal Ebola, il-mejjet ma jintmessx u jiġu infurmati l-uffiċjali tas-Saħħa Pubblika li 
jkomplu jmexxu l-każ. 
 
Sptar Ġenerali t’Għawdex 
 
F’Għawdex tnieda il-protokoll GGH Interim Ebola Contingency Plan li jittratta l-miżuri li 
għandhom jittieħdu f’każ suspettat jew konfermat ta’ Ebola. Ġew identifikati żewġt kmamar 
ta’ iżolament fl-isptar Ġenerali. Qed isir xogħol strutturali ta’ upgrading, li jinkludi CCTV u 
tagħmir iehor fuq dawn iż-żewġt kmamar. F’dik tad-Day Care Unit, ix-xogħol huwa lest, 
filwaqt li f’dik tal-Emerġenza jinsab għaddej. Sar, u għadu għaddej, taħriġ lit-tobba, 
konsulenti, infermiera u ħaddiema oħra tal-Isptar Ġeneral ta’ Għawdex, kif ukoll taċ-Ċentru 
tas-Saħħa fir-Rabat, u tas-sezzjoni tal-ambulanzi. Ilbies protettiv (PPE) jinsab fid-
Dipartiment tal-Emerġenza, fiċ-Ċentru tar-Rabat u fuq l-ambulanzi. Qed isir aktar taħriġ u 
taħriġ aktar wiesa’ li jinkludi xenarji varji. Saru diskussjonijiet mal-Gozo Channel f’każ ta’ 
ġarr ta’ pazjent suspettat bil-marda. 
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Sptar Mater Dei 
 
Minn Ġunju ta’ din is-sena, saħansitra qabel mal-WHO ddikjarat Emerġenza Internazzjonali 
dwar l-Ebola, Mater Dei beda jtejjeb il-kapaċitajiet tiegħu li jittrattaw infezzjonijiet infettivi. 
F’dawn l-aħħar xhur sar sforz intensiv immirat lejn it-tisħiħ tal-infrastruttura, lejn ir-reviżjoni 
ta’ politika u proċeduri, sar akkwist ta’ tagħmir protettiv personali u taħriġ intensiv tal-istaff 
involut. 
 
Pazjenti li huma suspettati li jkollhom l-Ebola jiġu trasferiti lejn l-Infectious Disease Unit 
(IDU) permezz ta’ kuritur iżolat u bl-użu tal-isolator stretcher. Il-kuritur li jwassal għall-IDU 
huwa riservat biss għal dan l-użu. 
 
Żewġt kmamar fil-IDU ġew modifikati għal-livell għoli għal każijiet suspettati ta’ Ebola. 
Dawn għandhom sistema ta’ ventilazzjoni apposta kif ukoll sistema ta’ monitoraġġ bis-
CCTV. 
 
Grupp ta’ esperti mediċi magħmul minn rappreżentanti mid-Dipartiment tal-Mard Infettiv , 
Infection Control, A&E , Nursing u l-amministrazzjoni tal-Isptar, jiltaqa’ fuq bażi ta’ kull 
ġimgħa, u ffinalizza manwal komprensiv ta’ proċedura li huwa aġġornat b’mod kostanti 
skont gwidi internazzjonali. Sar sforz intensiv biex inxtara tagħmir protettiv. Il-PPEs 
akkwistati huma konformi mar-rakkomandazzjonijiet internazzjonali tal-WHO u l-ECDC. 
 
F’Mater Dei sar programm ta’ taħriġ mill-aktar intensivi, fil-fatt kien wieħed mill-aktar 
programmi ta’ taħriġ intensiv ta’ dawn l-aħħar snin, mhux biss li ipprovdi taħriġ one-to-
one, iżda wkoll competency assessment sabiex jiġi aċċertat li l-
staff jaf kif jittratta każijiet bħal dawn b’mod mill-aktar sigur u effiċjenti. Dan it-taħriġ qed 
jingħata wkoll lill-ħaddiema fil-laboratorju f’Mater Dei. It-taħriġ irid jibqa’ jsir b’mod 
kontinwu u jinfirex kif meħtieġ. 
 
Sabiex tiżdied il-kommunikazzjoni bejn il-maniġment ta’ Mater Dei u l-ħaddiema, minn din 
il-ġimgħa qed isiru laqgħat regolari mal-unjins kollha konċernati. 
 
Mater Dei ħatar lil Dr Charles Mallia Azzopardi, Konsulent fil-mard infettiv bħala focal point 
tal-isptar għall-preparamenti dwar l-Ebola. 
 
Is-sezzjoni tal-IDU: 
Fi ħdan l-Infection Disease Unit f’Mater Dei twaqqfet High Degree Isolation Interim 
Facility. Din il-faċilità tinkludi: 
• Kamra tal-pazjent b’sistema ta’ ventilazzjoni li tibdel l-arja fil-kamra għoxrin (20) darba fis-
siegħa (l-arja fl-kamra tinbidel kull tliet (3) minuti) 
• Il-filtri HEPA fuq l-air extract u supply grids. 
• Uninterrupted Power Supply li tassigura lis-sistema ta’ ventilazzjoni tibqa’ titħaddem anki 
f’każ ta’ qtugħ tad-dawl 
• Kamra maġenb li tintuża bħala antikamera (entry room) għall-kamra tal-pazjent.  
• Ħitan miksija bil-vinil li f’każ ta’ ħtieġa jippermetti tindif u diżinfettar b’mod mill-aktar 
faċli 
• Closed Circuit TV camera fil-kmamar sabiex dak kollu li jkun qed iseħħ jista’ jiġi 
mmonitorjat u rrekordjat 
• Sistema ta’ kommunikazzjoni hands free li tippermetti lill-istaff fil-kamra tal-pazjent 
jikkommunika mal-kollegi barra l-faċilità 
• Medical Oxygen u Medical Vacuum li jintuża biex jikkura lill-pazjent 
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• Sistema ta’ Nurse Call biex tintuża minn pazjent biex isejħu l-infermier 
• Toilet u doċċa għall-użu esklussiv tal-pazjent, kif ukoll doċċa separata fl-antikamera (entry 
room) għall-istaff. 
 
Preparamenti fl-Emerġenza 
 
Fid-Dipartiment tal-Emerġenza l-enfasi matul l-aħħar xhur iffokat fuq l-oqsma li ġejjin: 
 
Sistemi:  
 
Matul dawn l-aħħar xhur, pazjenti ġejjin minn żoni ġeografiċi speċifi ċi kienu qed jintalbu 
tagħrif dwar kwalsijasi sintomu possibbli li seta’ jindika li kienu qegħdin isofru mill-marda. 
Fid-dawl taż-żieda fin-numru ta’ pazjenti li issa qed ibatu mill-marda fl-Afrika kif ukoll 
minħabba xi każijiet li kien hemm fl-Ewropa, id-Dipartiment tal-Emerġenza reċentement 
tella’ l-livell ta’ viġilanza. B’konsegwenza ta’ dan, il-pazjenti kollha li qed jiddaħħlu f’dan 
id-Dipartiment qed ikunu ċċekkjati għad-deni; kif ukoll il-pazjenti kollha qegħdin jiġu 
mistoqsija jekk reċentement kinux imsiefra. Is-sejħiet kollha għall-ambulanza fuq in-numru 
112 qed ikunu mistħarrġa, u f’każ ta’ sejħa suspettuża, tim multidixxiplinari magħmul minn 
professjonisti mħarrġa, qed jikkordinaw ir-rispons. 
 
Staff:  
 
Beda taħriġ lill-istaff tal-Emerġenza. It-taħriġ varja minn protocol dissemination, 
lekċers, evening seminars u taħriġ prattiku. Il-dipartiment tal-emerġenza ħejja u 
kkordina multi-agency table top exercise bl-għan li jiġi żgurat rispons nazzjonali tal-ogħla 
livell. Dan it-taħriġ se jkompli u se jiġi intensifikat fil-ġranet li ġejjien. 
 
Tagħmir :  
 
Sabiex jintlaħqu l-isfidi mistennija, id-Dipartiment tal-Emergenza mexxa ’l quddiem l-
adattament ta’ containment ambulance. Proprju aħna u nitkellmu, żewġ ambulanzi u unità 
t’Appoġġ huma miżmuma fi stat kostanti ta’ alert. Id-Dipartiment tal-Emerġenza, flimkien 
mad-dipartimenti l-oħra, investa bil-kbir f’tagħmir personali protettiv li  jsegwi strettament l-
aktar linji gwida internazzjonali riġidi. Id-dekontaminazzjoni huwa wkoll aspett kruċjali illi 
sar thejjija ghalih. 
 
 
Kif jidher sar ħafna xogħol. Iżda hekk kif ir-riskju tat-tixrid tal-Ebola qiegħed jiżdied il-
Gvern Malti qiegħed ikompli jżid il-preparamenti.  
 
Għalhekk illum nista’ nħabbar numru ta’ miżuri addizzjonali li se jkunu qed nieħdu. 
 
Screening 
 

1. Bl-ajru: 
 
Għalkemm ma jeżistu ebda titjiriet diretti għal Malta mill-pajjiżi affettwati fl-Afrika tal-
Punent, minħabba li ż-żmien ta’ inkubazzjoni huwa ta’ wieħed u għoxrin (21) ġurnata, hemm 
possibbiltà li passiġġiera jaslu Malta b’mod indirett. Għalhekk, mill-ġimgħa d-
dieħla, fuq kull titjira lejn Malta, kull passiġġier se jkun mitlub jagħmel dikjarazzjoni bil-
miktub, fuq passenger cards apposta, jekk kienx fil-Liberja, fil-Guinea jew fi Sierra Leone 
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matul l-aħħar wieħed u għoxrin 
(21) jum. Min jinqabad jagħti informazzjoni inkorretta se jkun suġġett 
għal passi kriminali. Dawk il-passiġġieri li jkunu ġew minn xi wieħed minn dawn il-
pajjiżi se jsirilhom test u jinżammu taħt osservazzjoni jew kwarantina. Sadanittant il-Gvern 
qiegħed isegwi l-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea dwar skambju ta’ informazzjoni bejn stati 
membri dwar vjaġġar fiż-żona Schengen ta’ persuni ġejjin minn pajjiżi affettwati. 
 
 

2. Bil-Baħar: 
 
Passiġġiera li jaslu Malta bil-katamaran se jkunu ukoll mitluba jimlew il-Passanger Card. 
 
Baħħara fuq bastimenti merkantili li jkunu vvjaġġaw mill-
pajjiżi affettwati se jkunu kollha sottomessi għal eżami mediku mal-wasla f’Malta. 
 
Persuni li jaslu Malta b’mod irregolari se jkomplu jiġu 
eżaminati medikament wieħed wieħed, u fejn hemm bżonn, jinżammu f’kwarantina. 
 
 
3.Taħri ġ 
 
It-taħriġ tal-istaff varju ilu li beda u miexi sew. L-esperti fid-Dipartiment tas-
Saħħa huma f’kuntatt kontinwu mal-aġenziji internazzjonali, inkluż l-WHO, l-ECDC 
u aġenziji tal-EU, u l-preparamenti u t-taħriġ se jkomplu jintensifikaw skont il-bżonn. 
Iżjed ma tinfirex l-Ebola fl-Afrika tal-Punent iżjed irid jinfirex t-taħriġ. Bħala parti minn dan 
it-taħriġ f’Novembru se jsir drill nazzjonali bi preparazzjoni għall-Ebola. 
 
 
Konklu żjoni  
 
Sur President, 
 
L-epidemija tal-Ebola hija theddida serja. U hija theddida li qed tikber minn jum għall-ieħor. 
Madanakollu quddiem din l-isfida rridu nuru kuraġġ u determinazzjoni. Il-preparamenti u r-
rispons tagħna se nkomplu niżviluppawh fil-jiem u fil-ġimgħat li ġejjin, skont il-pariri tal-
esperti Maltin u skont il-pariri tal-aġenziji Ewropej u dawk Internazzjonali. Qegħdin u 
se nkomplu nagħmlu dak kollu li hemm bżonn biex nagħtu l-aħjar protezzjoni lill-
poplu tagħna. Nitolbu u nistennew il-koperazzjoni ta’ kulħadd sabiex inkunu ppreparati bl-
aħjar mod possibbli għal din l-isfida globali. 
 
 
Chris Fearne 
Segretarju Parlamentari ghas-Sahha 
 


