COVID-19 - TM Gwida għal bidu mill-ġdid tat-testijiet tassewqan: teorija u prattika
Kontinwità tan-negozju
Is-suċċess fil-kontroll tal-pandemija COVID-19 jiddependi fuq il-koperazzjoni sħiħa tas-setturi
kollha tas-soċjetà li għandhom sehem essenzjali fit-trażżin tat-tifrix tal-marda, waqt li jkomplu
jipprovdu s-servizzi tagħhom lill-komunità. L-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika se jkunu ta’
appoġġ għall-kontinwità tan-negozju waqt li jikkordinaw l-azzjoni fil-pandemija COVID-19.

Rikonoxxut il-fatt li l-kontinwità tan-negozju fir-rigward tal-COVID-19 għandha tkun bażata
fuq parir tal-esperti tas-saħħa u d-djalogu kostruttiv, japplikaw il-prinċipji li ġejjin:
 Kulħadd għandu d-dritt għal ambjent tax-xogħol tajjeb u sigur.
 Il-pandemija COVID-19 teħtieġ iffukar uniku fuq is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol
peress li tapplika għal bżonnijiet speċifiċi tan-negozju, impjegati u tal-klijenti.
 Biex iżommu f’saħħithom u siguri, in-negozji għandhom, b’konsultazzjoni mal-ħaddiema,
jevalwaw il-mod li bih jaħdmu biex jidentifikaw, jifhmu u jikkwantifikaw ir-riskji u biex
jimplimentaw u jirrevedu miżuri ta’ kontroll biex jindirizzaw dawk ir-riskji.
 Peress li r-restrizzjonijiet tal-COVID-19 qegħdin jitnaqqsu gradwalment, in-negozji u limpjegati għandhom jaħdmu flimkien biex jadottaw u jippromwovu prattiċi ta’ xogħol li
jkunu siguri, konsistenti mal-pariri mill-awtoritajiet tas-saħħa, biex jassiguraw li huma lesti
għaż-żamma tad-distanza soċjali u għal miżuri eżemplari ta’ iġjene u miżuri preventivi
speċifiċi li se jkunu parti importanti tat-tranżizzjoni.
 In-negozji u l-impjegati għandhom jikkontrollaw attivament kontra t-trażmissjoni talCOVID-19 waqt li jkunu għax-xogħol, konsistenti mal-pariri aġġornati mill-Awtoritajiet tasSaħħa Pubblika.
 In-negozji u l-impjegati għandhom jippreparaw għall-possibiltà li jkun hemm kazijiet talCOVID-19 fuq il-post tax-xogħol u jkunu preparati li jirrispondu b’mod immedjat, adekwat,
effettiv u effiċjenti, u konsistenti ma’ rakkomandazzjonijiet speċifiċi mill-awtoritajiet tassaħħa.

Kif jinfirex il-COVID-19
Il-COVID-19 jinfirex permezz ta’ qtar li jkun infettat meta persuna tisgħol jew tgħates. Ilkażijiet jista’ jkollhom sintomi oħrajn jew l-ebda sintomi. Ħafna minn dan il-qtar jista’ jaqa’
fuq uċuħ ta’ affarijiet jew oġġetti li jkun fil-qrib – bħalma huwa d-dashboard, l-isteering wheel,
il-gear, apparat, l-indicator, il-pumi tal-bibien, iċ-ċinturin tas-sigurtà, eċċ. Il-COVID-19 tista’
tittieħed billi tmiss uċuħ tal-affarijiet jew oġġetti li jkunu kontaminati u mbagħad tmiss
għajnejk, imnieħrek jew ħalqek. Li toqgħod għal ħin twil u f’distanza ta’ inqas minn żewġ metri
ħdejn persuna infettata bil-COVID-19 jista’ jwassal biex tittieħed il-marda billi, bin-nifs,
jinġibed mill-qtar li joħroġ waqt li l-marid jisgħol jew jitfa’ n-nifs ‘il barra.
Fi kliem ieħor, il-COVID-19 tinfirex bl-istess mod li tinfirex l-influwenza. L-aktar sintomi komuni
tal-coronavirus jinkludu sogħla, deni, qtugħ ta’ nifs, għejja, uġiegħ fil-griżmejn, imnieħer
iqattar/imblukkat, uġiegħ ta’ ras, uġieħ fil-muskoli, telf tas-sens ta’ xamm u li ttiegħem,
dijarea jew remettar. Ħafna mill-persuni infettati bil-COVID-19 jesperjenzaw sintomi ħfief u
jfiequ. Madankollu, ikun hemm min jesperjenza mard aktar serju u jkun jeħtieġ li jiddaħħal lisptar. Ir-riskju ta’ mard serju jogħla mal-età. Persuni b’sistemi ta’ immunità dgħajfin u persuni
b’kundizzjonijiet bħal diabete, mard tal-qalb u tal-pulmun huma wkoll aktar vulnerabbli għal
mard serju.
Jekk tiżviluppa dawn is-sintomi, jekk jogħġbok ibqa’ d-dar, ikkuntattja lit-tabib tiegħek u
kkuntattja lit-tim tas-Saħħa Pubblika fuq (+356) 111 or 21 324086 għal aktar pariri u gwidar.
Għal aktar informazzjoni fuq meta tiġi ttestjat, ara l-gwida fuq www.covid19health.gov.mt

Iż-żamma tad-Distanza Soċjali fil-ħajja ta’ kuljum
F’ċirkostanzi normali evita kuntatt soċjali ma’ oħrajn, żomm distanza fiżika ta’ mill-inqas żewġ
(2) metri. Ippratika iġjene sempliċi billi tgħatti ħalqek u imnieħrek meta tisgħol u tagħtas u
aħsel idejk spiss jew uża s-sanitiser.

Użu ta’ maskri jew visors
Bit-tneħħija ta’ ċerti miżuri restrittivi ta’ saħħa pubblika imdaħħla bħala parti mir-Rispons tasSaħħa Pubblika għall-COVID-19, l-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika jirrakomandaw l-użu ta’
maskra bi preferenza għall-visor, filwaqt li t-tnejn f’daqqa huma ssuġġeruti. Waqt li tkun filvettura:



Studenti għandhom jilbsu maskri jew visors tul il-vjaġġ kollu.



Eżaminaturi għandhom jilbsu maskri jew visors tul il-vjaġġ kollu.



L-għalliema għandhom jilbsu maskri jew visors tul il-vjaġġ kollu.

Għalliema vulnerabbli
Hemm numru ta’ għalliema li mhux se jkunu f’sitwazzjoni li jibdew jipprovdu lezzjonijiet
b’mod immedjat, minħabba l-fatt li jgħixu ma’ membri fil-familja li huma vulnerabbli, tfal
żgħar jew huma stess jappartjenu lil grupp vulnerabbli.
Dawn l-għalliema se jingħataw iċ-ċans li jipposponu t-testijiet tagħhom tas-sewqan. Biex tilqa’
għal dan, Transport Malta qed titlob li tkun infurmata immedjatament mill-għalliema
konċernati ħalli jkun evitat ibbukkjar u sussegwentement kanċellar ta’ testijiet u/jew skedar
mill-ġdid ta’ testijiet.

Proċeduri biex jitnaqqas ir-riskju tat-tifrix tal-COVID-19 mat-tkomplija millġdid tat-testijiet tas-sewqan: teorija u prattika
L-istess regoli japplikaw kemm għal testijiet li jsiru f’Malta kif ukoll Għawdex.

Ċentru tat-testijiet tat-teorija:



Testijiet tat-teorija se jsiru biss b’appuntament, u l-limitu ta’ numru ta’ persuni fil-post
fl-istess ħin se jkun ta’ persuna waħda (1) għal kull erba’ (4) metri kwadri u biż-żamma
ta’ distanza fiżika ta’ mill-inqas żewġ (2) metri bejn kull post tat-testijiet.



Persuni li jmorru għat-test tat-teorija għandha titteħdilhom it-temperatura qabel
jidħlu fil-post. Individwi li jirriżulta li jkollhom id-deni (37.2oC jew aktar) ma jitħallewx
jidħlu.



Fil-post iridu jintlibsu maskri jew visors il-ħin kollu kemm mill-impjegati kif ukoll millviżitaturi.



F’dan l-istadju tat-testijiet tat-teorija MHUX SE TKUN offruta assistenza fil-qari jew
traduttur. Dan jibqa’ fis-seħħ sakemm jinħareġ avviż ieħor.



Il-kompjuters kollha, keyboards /mice, skrivaniji u siġġijiet għandhom jiġu diżinfettati
sewwa bl-użu ta’ 70% alcohol qabel u wara li jintużaw.



Mhux rakkomandat l-użu ta’ toilets/bathrooms.

Għat-testijiet tal-prattika Kategorija A (Muturi)



Studenti u/jew għalliema (kif applikabbli) għandha titteħdilhom it-temperatura qabel
l-eżami. Individwi li jirriżulta li jkollhom id-deni (37.2oC jew aktar) ma jitħallewx
joqogħdu għat-test.



Studenti li juru li għandhom sintomi, jew li jkun suspettat, li mhumiex fi stat tajjeb ta’
saħħa ma jitħallewx jagħmlu l-eżami.

 Se jkun projbit l-użu ta’ two-way radios, u minfloku se jkun adottat sewqan
indipendenti fuq rotot iffissati minn qabel.



L-għalliema tas-sewqan mhux se jakkumpanjaw lill-eżaminatur waqt it-test.
Madankollu, se jibqgħu disponibbli (on call) fil-post fejn isir il-manuvrar biex fleventwalità ta’ twaqqif tat-test jew xi accident jissejħu biex jassistu kif meħtieġ.



Huwa projbit li ingwanti protettivi u elmijiet jintużaw minn aktar minn persuna waħda.



Għalliema tas-sewqan għandhom jiddiżinfettaw b’70% alcohol l-handlebars u s-seat
qabel u wara kull test.

Għal testijiet tal-prattika Kategorija B (Karozzi)



Studenti u/jew għalliema (kif applikabbli) għandha titteħdilhom it-temperatura qabel
l-eżami. Individwi li jirriżulta li jkollhom id-deni (37.2oC jew aktar) ma jitħallewx
joqogħdu għat-test.



Studenti li juru li għandhom sintomi, jew li jkun suspettat, li mhumiex fi stat tajjeb ta’
saħħa ma jitħallewx jagħmlu l-eżami.



Ħadd ħlief l-istudent u l-eżaminatur tas-sewqan ta’ TM m’hu se jitħalla fil-vettura f’ħin
wieħed.



L-għalliem tas-sewqan mhux se jitħalla fil-vettura waqt it-test, ħlief f’ċirkostanzi
eċċezzjonali, u fid-diskrezzjoni ta’ TM.



Bħalissa MHUX permess l-użu ta’ A/Cs. (L-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika se jkunu
qegħdin joħorġu aktar struzzjonijiet biex jindirizzaw il-kwistjoni kunsidrat il-fatt ta’
kundizzjonijiet ta’ temp aktar sħun fix-xhur li ġejjin).



It-twieqi tal-karozzi għandhom jitħallew (almenu parzjalment) miftuħin waqt it-test.



It-twieqi tal-karozzi għandhom jitħallew miftuħin kompletament għal għaxar (10)
minuti biex tidħol l-arja fi tmiem it-test, u qabel mal-għalliem tas-sewqan jidħol filvettura biex jiddiżinfettaha.



L-affarijiet li ġejjin għandhom jiġu diżinfettati sew b’70% alcohol mill-għalliem tassewqan qabel u wara kull test: dashboard, steering wheel, gear knob, indicator stalks,
pumi tal-bibien, seats u ċinturini tas-sigurtà.



L-eżaminaturi għandhom jiddiżinfettaw idejhom u l-board li jiktbu fuqu qabel u wara
kull test tas-sewqan.



Iż-żewġ seats ta’ quddiem għandhom idealment ikunu miksijin bil-ġilda, plastic u/jew
rexine (i.e. materjal li minnu ma jippenetra xejn) b’hekk ikun assigurat li qtar li jibqa’
fuq is-seat jkun jista’ jiġi diżinfettat aktar faċli u b’mod aktar effettiv. Jistgħu jintużaw
ukoll għata tal-plastik disposable simili għal dawk li jintużaw mill-mekkaniks fittiswija/servicing, liema għata għandha tintuża darba biss u titwarrab b’mod sigur.

Għal testijiet tal-prattika Kategoriji C1, C, D1, u D (Vetturi li jġorru affarijiet u vetturi li jġorru
passiġġieri)



Studenti u/jew għalliema (kif applikabbli) għandha titteħdilhom it-temperatura qabel
l-eżami. Individwi li jirriżulta li jkollhom id-deni (37.2oC jew aktar) ma jitħallewx
joqogħdu għat-test.



Studenti li juru li għandhom sintomi, jew li jkun suspettat, li mhumiex fi stat tajjeb ta’
saħħa ma jitħallewx jagħmlu l-eżami.



Ħadd ħlief l-istudent u l-eżaminatur tas-sewqan ta’ TM m’hu se jitħalla fil-vettura f’ħin
wieħed.



L-għalliem tas-sewqan mhux se jitħalla fil-vettura waqt it-test, ħlief f’ċirkostanzi
eċċezzjonali, u fid-diskrezzjoni ta’ TM.



Bħalissa MHUX permess l-użu ta’ A/Cs. (L-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika se jkunu
qegħdin joħorġu aktar struzzjonijiet biex jindirizzaw il-kwistjoni kunsidrat il-fatt ta’
kundizzjonijiet ta’ temp aktar sħun fix-xhur li ġejjin).



It-twieqi tal-karozzi għandhom jitħallew (almenu parzjalment) miftuħin waqt it-test.



It-twieqi tal-karozzi għandhom jitħallew miftuħin kompletament għal għaxar (10)
minuti biex tidħol l-arja fi tmiem it-test, u qabel ma l-għalliem tas-sewqan jidħol filvettura biex jiddiżinfettaha.



L-affarijiet li ġejjin għandhom jiġu diżinfettati sew b’70% alcohol mill-għalliem tassewqan qabel u wara kull test: dashboard, steering wheel, gear knob, indicator stalks,
pumi tal-bibien, seats u ċinturini tas-sigurtà.



L-eżaminaturi għandhom jiddiżinfettaw idejhom u l-board li jiktbu fuqu qabel u wara
kull test tas-sewqan.



Iż-żewġ seats ta’ quddiem għandhom idealment ikunu miksijin bil-ġilda, plastic u/jew
rexine (i.e. materjal li minnu ma jippenetra xejn) b’hekk ikun assigurat li qtar li jibqa’
fuq is-seat jkun jista’ jiġi diżinfettat aktar faċli u b’mod aktar effettiv. Jistgħu jintużaw
ukoll għata tal-plastik disposable simili għal dawk li jintużaw mill-mekkaniks fittiswija/servicing, liema għata għandha tintuża darba biss u titwarrab b’mod sigur.



Waqt l-eċerżizzju tas-sewqan b’lura l-għalliem tas-sewqan għandu jżomm distanza
sigura mill-eżaminatur.

Module 5 (CPC [Ċertifikat ta’ Kompetenza Professjonali] – Practical demonstration tests)



Studenti u/jew għalliema (kif applikabbli) għandha titteħdilhom it-temperatura qabel
l-eżami. Individwi li jirriżulta li jkollhom id-deni (37.2oC jew aktar) ma jitħallewx
joqogħdu għat-test.



Studenti li juru li għandhom sintomi, jew li jkun suspettat, li mhumiex fi stat tajjeb ta’
saħħa ma jitħallewx jagħmlu l-eżami.



Ħadd ħlief l-istudent u l-eżaminatur tas-sewqan ta’ TM m’hu se jitħalla fil-vettura f’ħin
wieħed.



Bħalissa MHUX permess l-użu ta’ A/Cs. (L-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika se jkunu
qegħdin joħorġu aktar struzzjonijiet biex jindirizzaw il-kwistjoni kunsidrat il-fatt ta’
kundizzjonijiet ta’ temp aktar sħun fix-xhur li ġejjin).



It-twieqi tal-karozzi għandhom jitħallew (almenu parzjalment) miftuħin waqt it-test.



It-twieqi tal-karozzi għandhom jitħallew miftuħin kompletament għal għaxar (10)
minuti biex tidħol l-arja fi tmiem it-test, u qabel ma l-għalliem tas-sewqan jidħol filvettura biex jiddiżinfettaha.



L-affarijiet li ġejjin għandhom jiġu diżinfettati sew b’70% alcohol mill-għalliem tassewqan qabel u wara kull test: dashboard, steering wheel, gear knob, indicator stalks,
pumi tal-bibien, seats u ċinturini tas-sigurtà.



L-eżaminaturi għandhom jiddiżinfettaw idejhom u l-board li jiktbu fuqu qabel u wara
kull test tas-sewqan.



Iż-żewġ seats ta’ quddiem għandhom idealment ikunu miksijin bil-ġilda, plastic u/jew
rexine (i.e. materjal li minnu ma jippenetra xejn) b’hekk ikun assigurat li qtar li jibqa’
fuq is-seat jkun jista’ jiġi diżinfettat aktar faċli u b’mod aktar effettiv. Jistgħu jintużaw
ukoll għata tal-plastik disposable simili għal dawk li jintużaw mill-mekkaniks fittiswija/servicing, liema għata għandha tintuża darba biss u titwarrab b’mod sigur.

Tindif u diżinfettar tal-vetturi fi tmiem il-ġurnata tax-xogħol



Fi tmiem il-ġurnata tax-xogħol apparti mid-diżinfettar ta’ bejn is-seats, il-vetturi
għandhom jitnaddfu sew. Għandha tingħata attenzjoni mill-qrib lill-uċuħ ta’ affarijiet
li jintmessu spiss mill-passiġġieri.



Ilma u deterġenti li jintużaw fid-djar u l-użu ta’ prodotti komuni ta’ diżinfettant
għandhom ikunu biżżejjed biex għat-tindif u d-diżinfettar. Eżempji ta’ diżinfettanti
rakkomandati jinkludu 70% ethanol u prodotti li jkun fihom sodium hypochlorite
(bħalma huwa l-bleach li jintuża fid-djar). Segwi dejjem b’attenzjoni d-direzzjonijiet li
jkun hemm fuq it-tikketta tal-prodott.



Għat-tindif uża ingwanti disposable u ddisponi minnhom b’mod sigur immedjatament
wara li tużahom darba biss.

