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Stqarrija Ministerjali magħmula b’mod konġunt mid-Deputat Prim Ministru u Ministru 
għas-Saħħa, l-Onor. Chris Fearne u mill-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u 
Proġetti Kapitali, l-Onor. Ian Borg dwar l-inċident li seħħ ilbieraħ fiż-Żurrieq 
 
Deputat Prim Ministru Chris Fearne 
 
Sur President, 
 
Nixtieq nibda’ billi f’ismi, f’isem il-Gvern u jien ċert f’isem il-Kamra kollha inwassal 
il-kondoljanzi lill-qraba u ħbieb taż-żewġ persuni li lbieraħ tilfu ħajjithom b’mod traġiku waqt 
inċident tat-traffiku fiż-Żurrieq. Irrid ikoll nawgura fejqan ta’ malajr lil dawk il-persuni li 
għadhom qed jieħdu l-kura fl-Isptar Mater Dei. 
 
Ippermettili ukoll Sur President illi mill-qalb nirringrazzja lill-Forzi tal-Ordni, lid-Dipartiment 
tal-Protezzjoni Ċivili, lir-Red Cross kif ukoll lill-ħaddiema u l-professjonisti fl-Isptar Mater 
Dei u fiċ-Ċentri tas-Saħħa għall-mod dedikat, professjonali u eżemplari illi lbieraħ aġġixxew 
bih. Inħossni kburi li għandna team daqshekk kompetenti fis-servizz tas-saħħa Malti. 
 
Ħa ngħaddi issa għall-fatti mediċi ta’ dak li ġara lbieraħ. Qabel xejn irrid ninforma l-Kamra illi 
immedjatament infetħet inkjesta mill-Maġistrat u allura jien se nillimita ruħi għall-fatti mediċi 
marbuta mal-incident tal-bieraħ fiż-Żurrieq. 
 
Fl-erbgħa u kwart tal-bieraħ wara nofsinhar daħlet telefonata ta’ emerġenza li kien hemm 
inċident tat-traffiku fiż-Żurrieq. Mill-ewwel intbagħtu żewġ ambulanzi u team ta’ tobba fuq 
il-post. Kif it-tobba waslu fil-post u għarfu s-serjetà tal-inċident intbagħtu erba’ ambulanzi oħra 
u l-Major Incidence Response Vehicle waqt li skatta l-protocol ta’ inċident maġġuri. 
 
Irriżulta li kien hemm żewġ persuni li ġew iddikjarati mejta fuq il-post, mara Spanjola ta’ 
sebgħa u tletin sena u raġel Belġjan ta’ tnejn u sittin sena. Ħamsin persuna oħra, minn erbatx-il 
pajjiż differenti, kellhom bżonn assistenza medika, minn dawn dsatax ingħataw kura fiċ-Ċentru 
tas-Saħħa ta’ Raħal Ġdid, filwaqt li wieħed u tletin pazjent ingħataw kura fl-Isptar Mater Dei. 
B’kollox l-ambulanzi ta’ Mater Dei għamlu total ta’ tlettax-il vjaġġ. 
 
Matul il-lejl li għadda tnejn u għoxrin persuna ġew rilaxxati mill-isptar Mater Dei wara li 
ngħataw il-kura meħtieġa, waqt li d-dsatax-il persuna li ġew ikkurati fiċ-Ċentru tas-Saħħa ġew 
rilaxxati kollha. 
 
Matul il-jum, illum, ġew rilaxxati żewġ pazjenti oħra. Fil-preżent fl-Isptar Mater Dei għadhom 
qed jingħataw il-kura seba’ persuni, fosthom erba’ persuni li qegħdin jingħataw il-kura 
fit-Taqsima tal-Kura Intensiva. Tlieta minn sebgħa pazjenti huma tfal. 
 
Matul il-lejl li għadda saru żewġ operazzjonijiet maġġuri, iż-żewġ operazzjonijiet saru fuq 
irġiel ta’ wieħed u erbgħin sena mill-Ingilterra, operazzjoni oħra fuq pazjent minnhom saret 
dalgħodu. Minbarra dawn iż-żewġ pazjenti li qegħdin jinżammu fit-Taqsima tal-Kura 
Intensiva, hemm ukoll żewġt itfal Ingliżi ta’ sitta u ta’ tmin snin, b’wieħed minnhom jinsab 
f’qagħda kritika.  
 
It-tliet persuni l-oħra jinsabu f’Materi Dei jinsabu f’qagħda stabbli. 
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Intużat ukoll l-Outpatients Block tat-tfal, bħala ċentru ta’ sapport għall-qraba u ħbieb ta’ dawk 
involuti. Ingħata wkoll appoġġ psikoloġiku u għajnuna oħra loġistika. Infetaħ ukoll helpline 
għall-pubbliku. Ilbieraħ ukoll kien hemm rappreżentat mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin 
f’Mater Dei li kien qiegħed f’kuntatt ma’ rappreżentanti ta’ Ambaxxatti rispettivi. 
 
Mill-ġdid minn hawn nixtieq nirringrazzja lit-Taqsima tal-Emerġenza tal-professjonalità li 
wrew f’sitwazzjoni tant delikata li matulha ġew feruti numru kbir ta’ nies. Irrid ngħid illi 
x-xogħol normali fid-dipartiment tal-Emerġenza f’Mater Dei baqa’ għaddej b’effiċjenza kbira. 
F’isem il-Gvern Malti nirringrazzja wkoll lill-Protezzjoni Ċivili u l-Pulizija, li flimkien 
mat-Taqsima tal-Emerġenza kienu l-ewwel fuq il-post u lir-Red Cross li għenu lill-Emerġenza. 
Nirringrazzja lil qasam tal-Kura Primarja u l-ħaddiema fiċ-Ċentru tas-Saħħa ta’ Raħal Ġdid 
u  l-istaff kollu fl-Isptar Mater Dei, li għal darb’oħra qamu għall-okkażżjoni u bi professjonalità 
u impenn ħadmu f’sitwazzjoni diffiċli.  
 
Ministru Ian Borg 
 
Sur President, 
 
Nixtieq nibda’ billi f’ismi, f’isem il-Ministeru u jien żgur li f’isem il-kollegi tiegħi miġburin 
hawn f’din il-Kamra, nesprimi s-solidarjetà u nwassal il-kondoljanzi lill-qraba u l-ħbieb ta’ 
dawk li żvinturatament tilfu ħajjithom fl-inċident traġiku li seħħ ilbieraħ waranofsinhar.  
 
Nawgura wkoll il-fejqan ta’ malajr lil dawk kollha li sfaw feruti fl-istess inċident. 
 
Mill-informazzjoni li għandna sal-lum, jidher li l-vettura involuta fl-inċident tikklassifika 
ruħha skont regolament 29 tar-Regolamenti dwar Servizzi ta’ Ġarr ta’ Passiġġieri (L.S. 
499.56).  
 
Il-vettura, li għandha liċenzja valida ta’ operatur tal-ġarr tal-passiġġieri maħruġa mill-Awtorità 
tat-Trasport f’Malta, hija liċenzjata biex iġġorr sa massimu ta’ 65 passiġġier sedili.  
 
Il-liċenzja eżistenti tal-vettura hija valida sat-30 ta’ Novembru 2018 u għandha polza 
tal-assikurazzjoni valida, kif ukoll ċertifikat validu tal-VRT.  
 
Ix-xufier li kien qiegħed isuq il-vettura meta seħħ l-inċident, għandu wkoll liċenzja valida ta’ 
xufier ta’ vetturi tal-ġarr tal-passiġġieri, li hi maħruġa mill-istess Awtorità.  
 
F’mument bħal dan huwa importanti li nżommu f’moħħna li għaddejja inkjesta maġisterjali 
biex jiġu determinati l-fatti tal-inċidenti, u għandna nkunu sensittivi f’dan il-każ daqstant 
delikat. 
 
Min-naħa tiegħi, waqt li nerġa’ nesprimi kull solidarjetà ma’ dawk kollha li kienu involuti 
fl-inċident u l-familjari tagħhom, nixtieq nirringrazzja lill-Isptar Mater Dei u liċ-Ċentru 
tas-Saħħa ta’ Raħal Ġdid, lid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, lill-Pulizija ta’ Malta u 
lill-Forzi Armati ta’ Malta, flimkien mal-ħaddiema u l-professjonijisti kollha li assistew għal 
din l-emerġenza.   
 


