STANDARDS GĦALL-OPERAT FUQ IL-PRINĊIPJI TAD-DISTANZA SOĊJALI,
PRATTIĊI MTEJBA TAL-IĠJENE U RISKJI MINIMIZZATI TA’ INFEZZJONI FLINFRASTRUTTURA TAT-TURIŻMU TA’ MALTA







Stabbilimenti tal-Akkomodazzjoni - Akkomodazzjoni Kollettiva
Stabbilimenti tal-Akkomodazzjoni - Postijiet bl-Għamara għall-Vaganzi
Stabbilimenti tal-Ikel
Stabbilimenti ta’ Barra inklużi Lidos, Swimming Pools u Żoni ta’ Divertiment fuq
Barra
Bajjiet, Stabbilimenti tal-Bajjiet u Konċessjonijiet tal-Bajjiet

L-24 ta’ Awwissu 2020

Daħla

Dawn l-istandards ġew ifformulati għal numru ta’ stabbilimenti turistiċi u operazzjonijiet oħra
li jirċievu t-turiżmu biex tiġi żgurata konformità riġida fl-oqsma tad-distanza soċjali, prattiċi
iġjeniċi mtejba u l-minimizzazzjoni tar-riskji ta’ infezzjoni tal-COVID-19 mill-ftuħ mill-ġdid talistabbilimenti u l-operazzjonijiet għall-użu tat-turiżmu domestiku u barrani wara l-għeluq
tagħhom aktar kmieni din is-sena.
L-istandards ġew ifformulati fuq il-parir magħmul disponibbli mill-Awtoritajiet tas-Saħħa
Internazzjonali u Maltin kif ukoll billi ttieħdet l-aħjar prattika minn pajjiżi oħra li jirċievu tturiżmu li qed tiġi mmonitorjata u aġġornata kontinwament.
L-għan ta’ dawn l-istandards huwa biex dawn l-istabbilimenti jassumu r-responsabbiltà
tagħhom infushom u r-responsabbiltà għall-introduzzjoni ta’ miżuri addizzjonali mmirati biex
jindirizzaw din is-sitwazzjoni straordinarja b’mod li jinkorporawhom fil-prattika ta’ rutina, talġestjoni ta’ kuljum u tal-operat tagħhom. L-infurzar ta’ dawn l-istandards jaqa’ taħt ilkompetenza tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u l-Awtoritajiet tas-Saħħa.
L-introduzzjoni ta’ standards u listi ta’ kontroll obbligatorji speċifiċi għas-settur li jeħtieġ li
jimtlew u jiġu ffirmati fuq bażi regolari u d-disponibbiltà ta’ reġistri ta’ rekords u ċertifikati
biex jikkumplimentaw dawn il-listi ta’ kontroll se tiżgura li jinżammu l-ogħla standards u li
reġistru biex jgħin l-ispezzjonijiet fil-verifika li l-impenji li ffirma għalihom il-maniġment qed
jiġu rispettati u applikati.
Il-listi ta’ kontroll disponibbli huma għal:





Stabbilimenti tal-Akkomodazzjoni (żewġ taqsimiet separati għal Akkomodazzjoni
Kollettiva u Post bl-Għamara għall-Vaganzi)
Stabbilimenti tal-Ikel
Stabbilimenti ta’ Barra inklużi Lidos, Swimming Pools u Żoni ta’ Divertiment fuq
Barra
Bajjiet, Stabbilimenti tal-Bajjiet u Konċessjonijiet tal-Bajjiet

Id-dokument fih ukoll appendiċi b’Noti u Referenzi Addizzjonali għall-konsultazzjoni u l-użu
mill-istabbilimenti biex ikunu jistgħu jżommu ruħhom aġġornati dwar l-iżviluppi u l-linji gwida
kif aġġornati minn żmien għal żmien.

TAQSIMA 1:
STABBILIMENTI TAL-AKKOMODAZZJONI KOLLETTIVA

Standards għall-Istabbilimenti tal-Akkomodazzjoni Kollettiva
L-istandards li ġejjin inħarġu taħt l-Att dwar is-Saħħa Pubblika Kapitolu 465 tal-Liġijiet
ta’ Malta u l-Att dwar Servizzi tal-Ivvjaġġar u tat-Turiżmu Għal Malta Kapitolu 409 talLiġijiet ta’ Malta u jeħtieġu osservanza stretta.
Standards li għandhom ikunu osservati minn Stabbilimenti tal-Akkomodazzjoni Kollettiva
Is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika b’dan tordna li l-Istabbilimenti ta’
Akkomodazzjoni Kollettiva Reġistrati kollha għandhom jirrispettaw u jimplimentaw listandards elenkati fil-Lista ta’ Kontroll mehmuża.
Linji gwida għall-applikazzjoni tal-istandards tal-COVID-19 fl-Istabbilimenti talAkkomodazzjoni Kollettiva
L-istabbilimenti kollha msemmija hawn fuq qed jiġu avżati biex joperaw skont il-gwida
għal prattika tajba inkluża f’dan id-dokument. L-operaturi ta’ stabbilimenti ta’
akkomodazzjoni kollettiva huma avżati wkoll li huma responsabbli biex jiżguraw li kwalunkwe
laqgħa u avveniment li jsir fl-istabbiliment tagħhom isegwi wkoll id-dispożizzjonijiet legali, listandards u l-gwida applikabbli għal laqgħat u avvenimenti.

Dawn l-istabbilimenti ġeneralment jinvolvu l-bejgħ ta’ oġġetti jew servizzi lill-pubbliku.
Dawn il-postijiet jinkludu żewġ żoni fejn il-ħaddiema jinteraġixxu mal-klijenti u żoni
magħluqa bħal kċejjen jew żoni tal-ħażna li jistgħu jinvolvu biss kuntatt wiċċ imb wiċċ
minimu mal-klijenti, persuni tal-kunsinna tal-katina tal-provvista jew ħaddiema kollegi.
Prinċipji għall-kontinwità tan-negozju
Waqt li jirrikonoxxu li l-pandemija tal-COVID-19 hija każ ta’ emerġenza għas-saħħa
pubblika u l-kontinwità tan-negozju fir-rigward tal-COVID-19 għandha tkun imsejsa fuq
parir espert dwar is-saħħa pubblika u djalogu kostruttiv, għandhom japplikaw ilprinċipji li ġejjin:
 Il-ħaddiema kollha, irrispettivament mix-xogħol tagħhom jew kif inhuma
ingaġġati, għandhom id-dritt għal ambjent tax-xogħol b'saħħtu u sikur.
 Il-pandemija tal-COVID-19 teħtieġ approċċ iffokat fuq is-saħħa u s-sigurtà
fuq il-post tax-xogħol skont kif japplika għal stabbilimenti talakkomodazzjoni kollettiva.
 Biex il-postijiet tax-xogħol jinżammu b'saħħithom u sikuri, min iħaddem
għandu, b’konsultazzjoni mal-ħaddiema u r-rappreżentanti tagħhom,
jivvaluta il-mod kif se jaħdmu sabiex jidentifikaw, jifhmu u jikkwantifikaw
ir-riskji u jimplimentaw u jirrevedu miżuri ta’ kontroll biex jindirizzaw dawk
ir-riskji.
 Matul it-transizzjoni tal-COVID-19, min iħaddem u l-ħaddiema jridu jaħdmu
flimkien biex jadattaw u jippromwovu prattiċi tax-xogħol sikuri konsistenti
mal-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika u biex jiżguraw li listabbilimenti tal-akkomodazzjoni kollettiva huma ppreparati għaddistanza soċjali u għall-miżuri eżemplari tal-iġjene li huma kritiċi għassuċċess tat-transizzjoni.

 Min iħaddem u l-ħaddiema għandhom jagħmlu kontrolli b’mod attiv kontra
t-trażmissjoni tal-COVID-19 waqt li jkunu fuq ix-xogħol, skont il-pariri
aġġornati tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika.
 Min iħaddem u l-ħaddiema jridu jippreparaw għall-possibbiltà li jkun hemm
każijiet tal-COVID-19 fuq il-post tax-xogħol u jkunu ppreparati biex jieħdu
azzjoni immedjatament, kif suppost, b’mod effettiv u effiċjenti, u skont irrakkomandazzjonijiet speċifiċi tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika.
Kif jinfirex il-COVID-19
Il-COVID-19 tippreżenta sogħla jew għatis li jirrilaxxaw qtar ta’ fluwidu infettat. Ħafna
minn dawn il-qtar jistgħu jaqgħu fuq uċuħ u oġġetti fil-viċin - bħal uċuħ tal-bankijiet,
oġġetti għall-wiri, skrivaniji, imwejjed, makkinarju jew telefowns. Uċuħ oħra li
jintmissu ta’ spiss bħal pumi tal-bibien, trolis, interkoms, buttuni tal-lift huma wċuħ
oħra li jintmissu ta’ spiss mill-klijenti u mill-impjegati u jistgħu jiġu kkontaminati. Innies jistgħu jiġu infettati bil-COVID-19 meta jmissu wċuħ jew oġġetti kkontaminati - u
mbagħad imissu għajnejhom, imneħirhom jew ħalqhom. Meta tkun inqas minn żewġ
metri ‘l bogħod minn persuna bil-COVID-19 għal żmien twil, tista’ tieħu l-infezzjoni billi
tibla’ l-qtar mis-sogħla jew min-nifs tagħhom. Fi kliem ieħor, il-COVID-19 jinfirex b’mod
simili għall-influwenza. Ħafna mill-persuni infettati bil-COVID-19 jesperjenzaw sintomi
ħfief u jgħaddilhom. Madankollu, xi wħud jispiċċaw jesperjenzaw mard aktar serju u
jistgħu jeħtieġu kura fl-isptar. Ir-riskju ta’ mard serju jiżdied aktar ma jkollok età.
Persuni b'sistemi immuni dgħajfa u persuni b'kundizzjonijiet bħad-dijabete, mard talqalb u tal-pulmun huma wkoll aktar vulnerabbli għal mard serju.

Dmirijiet ta’ min iħaddem u tal-ħaddiema
Min iħaddem mistenni li jieħu ħsieb is-saħħa, is-sigurtà u l-benesseri tal-ħaddiema,
inklużi tagħhom stess u tal-persunal l-ieħor kollu, inklużi kuntratturi u persuni talkunsinna, konsumaturi u klijenti tal-istabbilimenti tal-akkomodazzjoni kollettiva. Dan
jinkludi l-provvista u ż-żamma ta’ ambjent tax-xogħol li jimminimizza r-riskju għassaħħa u s-sigurtà, il-provvista ta' faċilitajiet adegwati u aċċessibbli għall-benesseri talħaddiema biex iwettqu xogħolhom u l-monitoraġġ tas-saħħa tal-ħaddiema u lkundizzjonijiet tal-post tax-xogħol bil-għan li jippreveni mard jew korriment. Min
iħaddem għandu jimminimizza r-riskju ta’ espożizzjoni għall-COVID-19 tal-ħaddiema u
għall-klijenti billi jieħu miżuri raġonevoli u prattiċi biex inaqqas ir-riskju.

Il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskju ta’ espożizzjoni għall-COVID-19 tista’
tinkludi, pereżempju:
 Il-bżonn li l-ħaddiema jipprattikaw id-distanza soċjali
 Il-bżonn li l-ħaddiema jipprattikaw iġjene tajba (eż., permezz ta’ politiki fuq
il-post tax-xogħol u li jiżguraw aċċess għal faċilitajiet ta’ iġjene adegwati u

fornuti sew bil-provvisti)
 Il-bżonn li l-ħaddiema jibqgħu d-dar meta jkunu morda
 It-tindif regolari u sew tal-post tax-xogħol
 L-Implimentazzjoni ta’ arranġamenti tax-xogħol mid-dar għal dawk l-aspetti
tan-negozju fejn jistgħu jiġu applikati arranġamenti bħal dawn
Min iħaddem għandu jieħu azzjonijiet biex jiżgura li l-istabbilimenti tal-akkomodazzjoni
kollettiva jimminimizzaw ir-riskji għas-saħħa u s-sigurtà tal-konsumaturi, il-klijenti, ilkuntratturi u l-persuni tal-kunsinna li jkunu f’riskju li jiġu infettati bil-COVID-19. Din ilprotezzjoni mir-riskju ta’ espożizzjoni għall-COVID-19 tista’ tinkludi, pereżempju:
 Il-bżonn li jipprattikaw id-distanza soċjali, inkluż permezz ta’ kunsinni u
pagamenti mingħajr kuntatt
 Il-bżonn li jipprattikaw iġjene tajba, u
 Il-bżonn li ħaddieħor joqgħod ’il bogħod mill-post tax-xogħol, sakemm
mhux essenzjali, eż., bħal familja, ħbieb u viżitaturi.

Min iħaddem għandu jżomm ambjent tax-xogħol sikur, pereżempju permezz ta’:
 It-tindif regolari u sew tal-post tax-xogħol,
 Ir-ristrutturar tat-tqassim tal-post tax-xogħol biex jippermetti d-distanzi
soċjali,
 Jillimita n-numru ta’ nies ġewwa stabbilimenti tal-akkomodazzjoni kollettiva
fi kwalunkwe ħin partikolari,
 Jeżerċita d-dritt li jirrifjuta d-dħul ta’ klijenti u persunal fl-istabbiliment jekk
jidhru ma jifilħux jew għandhom sintomi respiratorji inklużi sogħla, deni,
qtugħ ta’ nifs, imnieħer iqattar jew uġigħ fil-griżmejn.
 Jipprovdi faċilitajiet adegwati biex jipproteġi lill-ħaddiema, kemm jista’ jkun
milli jiġu infettati bil-COVID-19 bħal:
o Faċilitajiet tat-tojlit inkluż provvista adegwata ta’ sapun, ilma u
xugamani tal-karti
o Diżinfettanti tal-idejn madwar il-post tax-xogħol kollu, fejn mhux
possibbli għall-ħaddiema jaħslu idejhom,
o Kmamar tal-persunal (fejn applikabbli) li jitnaddfu regolarment u li
jippermettu d-distanzi soċjali,
 Li l-ħaddiema jingħataw pawżi regolari biex jużaw faċilitajiet sanitarji,
partikolarment biex jippermettu lill-ħaddiema jaħslu idejhom, jew biex
jaċċessaw diżinfettant tal-idejn fejn dan ma jkunx possibbli,
 Il-provvista ta’ informazzjoni, taħriġ, istruzzjoni u superviżjoni li jistgħu
jinkludu:
o gwida dwar kif taħsel idejk sew
o taħriġ dwar kif tilbes u tuża kwalunkwe tagħmir protettiv personali
(PPE) meħtieġ
o taħriġ dwar prattiċi adegwati ta’ tindif matul il-ġurnata kollha

o istruzzjonijiet dwar kif tirranġa post tax-xogħol fid-dar sikur għal
dawk li jaħdmu mid-dar, u
 Provvista ta’ istruzzjonijiet għall-ħaddiema biex jibqgħu d-dar jekk ikunu
morda.
Min iħaddem għandu d-dmir li jikkonsulta mal-ħaddiema dwar kwistjonijiet ta’ saħħa
u sigurtà relatati mal-COVID-19. Min iħaddem għandu jagħti lill-ħaddiema lopportunità li jesprimu l-opinjonijiet tagħhom u jqajmu t-tħassib tagħhom. Ilħaddiema x’aktarx ikunu jafu dwar ir-riskji ta’ xogħolhom. L-involviment tagħhom jgħin
biex jinbena impenn għal kwalunkwe bidla li min iħaddem jeħtieġ jimplimenta. Min
iħaddem għandu javża r-riżultat tal-konsultazzjoni lill-ħaddiema. L-adattament talistabbilimenti tal-akkomodazzjoni kollettiva biex jiġi kkontrollat u jitnaqqas ir-riskju ta’
espożizzjoni għall-COVID-19 jeħtieġ valutazzjoni tar-riskju bir-reqqa. Dawn il-linji gwida
jipprovdu kunsiderazzjonijiet li jrid jikkunsidra min iħaddem meta jiddeċiedi dwar ilmiżuri ta’ kontroll bħal restrizzjonijiet ġewwa l- istabbilimenti tal-akkomodazzjoni
kollettiva biex jippermettu d-distanzi soċjali, l-adegwatezza ta’ faċilitajiet għal iġjene
xierqa personali, arranġamenti għat-tindif, arranġamenti tax-xogħol mid-dar, u bidliet
oħra li jistgħu jaffettwaw is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema. Il-konsultazzjoni ma
teħtieġx kunsens jew ftehim, iżda min iħaddem huwa rrakkomandat ħafna li
jippermetti lill-ħaddiema jkunu parti mill-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet għal
kwistjonijiet relatati mal-COVID-19.

LISTA TA’ KONTROLL GĦALL-ISTABBILIMENTI TALAKKOMODAZZJONI KOLLETTIVA
Isem l-Istabbiliment:
Lista ta’ Kontroll imtliet minn: (Isem)
Data:

(Pożizzjoni)

DIN IL-LISTA TA’ KONTROLL QED TIĠI SOTTODIVIŻA APPOSTA F’OQSMA
DIFFERENTI TA’ OPERAT TAL-ISTABBILIMENT TAL-AKKOMODAZZJONI
MINĦABBA L-FATT LI L-ISTRATEĠIJA NAZZJONALI TA’ TRANSIZZJONI TISTA’
TIDDEĊIEDI GĦALL-INTRODUZZJONI GRADWALI U PARZJALI TA’ SERVIZZI
DIFFERENTI TAL-LUKANDI. META TIMLA DIN IL-LISTA TA’ KONTROLL, ITTAQSIMA(IJIET) RELEVANTI GĦAS-SERVIZZI LI GĦADHOM MA RĊEVEWX LAPPROVAZZJONI TAL-AWTORITAJIET TAS-SAĦĦA BIEX JIBDEW JOPERAW SADDATA TAL-KOMPLETAZZJONI GĦANDHOM JIMTLEW BĦALA N/A (MHUX
APPLIKABBLI)
FIL-KAŻ TAL-ISTABBILIMENTI KOLLHA: (ARA N-NOTA TEKNIKA FL-AĦĦAR TA’
DAN ID-DOKUMENT)
Iva/Le

Data taċ-Ċertifikazzjoni

Stabbiliment iċċertifikat li m’għandux
Leġjonella.
Ir-riżultati tat-testijiet, iddokumentazzjoni u ċċertifikazzjoni disponibbli.
1. Reception u concierge: Disponibbiltà tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni lill-Klijenti
Iva/Le
Il-persunal tar-Reception jipprattika ddistanza fiżika u d-diżinfettar regolari talidejn. Il-persunal tar-Reception, porters
għandhom jilbsu maskra u/jew viżieri
Ilqugħ tal-ħġieġ ittemprat jew akriliku għandu
jiġi installat fiż-żona tar-Reception b’għoli ta’
mill-inqas 2m mill-art.
Tar-Reception għandhom in-numri tattelefown tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika,
tal-isptarijiet u taċ-ċentri mediċi, talisptarijiet pubbliċi u privati biex jużawhom
kull meta jkun hemm il-possibbiltà li klijent
jista’ jkun marid.

Kummenti

Wajps diżinfettanti għall-bagalji tal-mistednin
għall-użu mill-mistednin/porters.
Metodi tal-Ħlas Mingħajr Kuntatt disponibbli.
Kaxxa Ċentrali għall-Kards bħala Ċwievet fisSala tar-Reception għall-ġbir u d-diżinfettar
taċ-ċwievet tal-kmamar.
Kontroll tat-temperatura mad-dħul bliżolazzjoni ta’ dawk b’temperatura ta’ aktar
minn 37.2o Celsius
2. Tagħmir meħtieġ u kitt mediku fir-Reception
Iva/Le

Kummenti

Diżinfettant/wajps ġermiċidi għat-tindif
tal-uċuħ.
Dispenser bl-alkoħol fir-Reception. Huma
rakkomandati dispensers awtomatiċi
Il-viżieri għandhom jitnaddfu regolarment
bl-alkoħol. Maskri tal-wiċċ li jintremew wara
l-użu jistgħu jintużaw darba biss.
Fardal protettiv (li jintrema wara l-użu).
Ġagaga twila bil-kmiem twal.
Borża tal-iskart ta’ periklu bijoloġiku li
tintrema wara l-użu.
3. Servizzi tekniċi u tal-manutenzjoni
STABBILIMENTI JRIDU JIPPREŻENTAW DOKUMENTI TA’ MANUTENZJONI U TAL-ITTESTJAR
RELATATI MAL-ANALIŻI MIKROBIJOLOĠIKA U KIMIKA TAL-ILMA U JIPPREŻENTAW
REKORDS TA’ PROĊEDURI TA’ MANUTENZJONI U OPERAT GĦAL TAGĦMIR TAL-ĦASIL TALPLATTI U TAL-ĦASIL TAL-ĦWEJJEĠ U MANUTENZJONI TAT-TAGĦMIR TAL-ARJA
KKUNDIZZJONATA
Iva/Le
L-ilma ddiżinfettat: ilma għall-konsum u filpixxini.
It-tagħmir tal-ħasil tal-platti u t-tagħmir talħasil tal-ħwejjeġ jaħdmu kif suppost: Ittemperatura operattiva hija ssettjata għal
60 grad Celsius u qed jiġi applikat id-dożaġġ
korrett ta’ kimiċi għat-tindif u d-diżinfettar.
Arja kkundizzjonata: Il-kundizzjoni tal-filtri
ċċekkjati kull ġimgħa u tinżamm ir-rata tattibdil xieraq tal-arja ta’ ġewwa. Ilfunzjonament xieraq tat-tagħmir talventilazzjoni, tal-iskambju tal-arja, u tadde-umidifikazzjoni huwa kkontrollat kull
ġimgħa.

Kummenti

Id-dispensers jiġu ċċekkjati mill-anqas kull
siegħa biex jiġi żgurat li qed jaħdmu sew. Iddispensers jinkludu dispensers tas-sapun u
ta’ soluzzjonijiet diżinfettanti, dispensers
tat-tessuti li jintremew wara l-użu, u
apparat simili.
Installa unitajiet għad-distribuzzjoni ta’ ġel
diżinfettant fiż-żoni differenti tal-lukanda,
inklużi fil-kmamar tal-banju pubbliċi użati
mill-klijenti u mill-persunal, u żoni oħra ta’
interess (eż., id-dħul għal restoranti ta’
barra)
4. Żoni Pubbliċi
Iva/Le

Kummenti

Diżinfettar anti-virali ddokumentat kull
siegħa ta’ żoni ta’ kuntatt għoli tal-idejn
(pumi tal-bibien, poġġamani, buttuni tallift, telefowns pubbliċi, eċċ.).
Huwa rrakkomandat li l-kontenituri taliskart ikunu jitħaddmu bil-pedala u jitbattlu
ta’ spiss.
M’għandux ikun hemm tagħmir li jnixxef
bil-fluss tal-arja jew xugamani tad-drapp li
jduru. Xugamani tal-karti li jintremew
wara l-użu biss (idealment minn dispenser
awtomatiku)
L-għamara, l-attrezzaturi u t-tagħmir
ippożizzjonati b’tali mod biex iħarsu ddistanza soċjali u r-rekwiżiti tal-iġjene
Tkun infurzata d-distanza soċjali fil-lift
(distanza ta’ 2 metri bejn kull persuna).
Tabella fl-entratura tal-lift li turi li nies talistess grupp biss għandhom jużaw il-lift
flimkien. Inkella persuna waħda kull darba
L-istandards relevanti għandhom ikunu
osservati fiż-żoni tal-logħob tat-tfal1

1

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Documents/mitigation-conditions-andguidances/Guidance_For_Entities_Responsible_For_Outdoor_Children_Playing_Fields.pdf

5. Restoranti, kmamar tal-kolazzjoni u tal-ikel u Kantins tal-Persunal
Iva/Le
Il-ħwienet tal-ikel kollha għandhom jingħalqu
bejn il-ħinijiet tal-11: 00 p.m. u l-5: 00 a.m.
tal-għada filgħodu.
Protokoll tal-iġjene personali tal-persunal
disponibbli għar-restorant ta’ barra, jew
kamra tal-kolazzjoni jew tal-ikel ta’ fuq barra.
Meta jidħlu fi u joħorġu mir-restorant ta’
barra, jew kamra tal-kolazzjoni jew tal-ikel
ta’ fuq barra l-mistednin imfakkra biex
jiddiżinfettaw idejhom b'ġel diżinfettant li
jinsab fl-entratura ta’ dawk il-faċilitajiet.
Is-servizzi tal-buffet jistgħu jiġu offruti fuq
il-bażi tal-prinċipju li m’għandux ikun
hemm manipulazzjoni u intervent talklijent. Is-servizz tal-buffet offrut għandu
jkun kompletament assistit, jiġifieri lpersunal jimla l-platti individwali minn
wara skrins sħaħ akriliċi jew tal-ħġieġ
ittemprat. L-ikel offrut fil-buffets għandu
jkun ukoll kollu wara skrins akriliċi jew talħġieġ ittemprat. Il-persunal tal-imwejjed
tal-buffet għandu dejjem jilbes
maskri/viżieri adegwati u jsegwi prattiċi
stabbiliti f’termini taż-żamma ta’ distanzi
soċjali, partikolarment kontroll tal-kjuwijiet
ta’ klijenti li qed jistennew li jiġu servuti
fuq l-imwejjed tal-buffet.
L-ebda servizz mill-bar minbarra kunsinna
mal-mejda.
Għandhom jintużaw biss kondimenti li
jintremew wara l-użu u oġġetti li jintużaw
darba biss minflok fliexken u kontenituri
(inkluż żejt, ħall, zlazi, melħ u bżar, zokkor u
aġenti li jagħtu l-ħlewwa).
Inkella, porzjonijiet singoli fi skutella.
Ħin ta’ servizz estiż biex ikun evitat l-iffullar
tal-klijenti.
Rotazzjoni tal-pawżi mqassma għall-persunal
biex ikun evitat l-iffullar fil-kantin.
M’għandux ikun hemm dispensers
awtomatiċi jew self-service ġewwa u barra listabbiliment.

Kummenti

Il-platti, il-pożati u t-tazzi kollha użati fuq kull
mejda bin-nies iridu jinħaslu, u jiġu
ddiżinfettati f'magna tal-ħasil tal-platti,
inklużi oġġetti li ma ntużawx. Dvalji u srievet
għandhom jinbidlu kull darba wara li jinbidlu
n-nies mal-mejda.
Fil-każ ta’ ħasil bl-idejn, jeżisti proċess ta’
ħasil, diżinfettar, u tlaħliħ. L-ixxottar isir blużu ta’ xugamani tal-karti li jintremew wara
l-użu. Dvalji u srievet jinħaslu bil-mod
tas-soltu.
Magni tal-bejgħ tas-sigaretti huma permessi
skont il-liġijiet applikabbli. Madankollu,
tagħmir tad-diżinfettar tal-idejn għandu
jitqiegħed ħdejn il-magna tal-bejgħ blistruzzjonijiet għall-użu kemm qabel kif ukoll
wara l-użu.
GĦAL POSTIJIET TAL-IKEL FUQ BARRA: Ilpostijiet tal-ikel għandhom jilqgħu n-numru
massimu ta’ persuni kif stabbilit misSuprintendent tas-Saħħa Pubblika, jiġifieri
o
kull persuna għandha toqgħod
mill-inqas 2 metri bogħod mill-oħrajn

L-imwejjed għandhom ikunu limitati għal
gruppi ta’ mhux aktar minn 10 persuni jew
persuni
mill-istess
dar.
L-imwejjed
għandhom ikunu ppożizzjonati b'tali mod li
d-distanza minn quddiem ta’ siġġu wieħed
għal quddiem tas-siġġu ta’ warajh għandha
tkun 2m ’il bogħod u d-distanza bejn iddahar ta’ siġġu wieħed u d-dahar ta’ ieħor
għandha tkun ta’ 1m.

GĦAL POSTIJIET TAL-IKEL FUQ ĠEWWA: Ilpostijiet tal-ikel għandhom jilqgħu n-numru
massimu ta’ persuni kif stabbilit misSuprintendent tas-Saħħa Pubblika, jiġifieri
o kull persuna għandha toqgħod
mill-inqas 2 metri bogħod milloħrajn
o għandu jkun hemm klijent
wieħed għal kull 4 metri kwadri
fi spazji definiti, inkluż ilpersunal
L-imwejjed għandhom ikunu limitati għal
gruppi ta’ mhux aktar minn 10 persuni jew
persuni
mill-istess
dar.
L-imwejjed
għandhom ikunu ppożizzjonati b'tali mod li
d-distanza minn quddiem ta’ siġġu wieħed
għal quddiem tas-siġġu ta’ warajh għandha
tkun 3m ’il bogħod u d-distanza bejn iddahar ta’ siġġu wieħed u d-dahar ta’ ieħor
għandha tkun ta’ 2m.

Għandu jkun hemm materjal mill-inqas fuq
l-imwejjed tal-mistednin għal diżinfettar
effettiv. L-imwejjed u s-siġġijiet għandhom
jiġu diżinfettati wara kull użu.
Il-persunal għandu jilbes il-maskri u/jew ilviżieri.
Ibdel il-menus u l-listi tal-inbid b’oħrajn li
jintużaw darba biss
Mhux permess tipjip fuq ġewwa.
Il-klijenti
għandhom iżommu d-distanza soċjali meta
jpejpu barra.
Id-dettalji tal-kuntatt (Isem u numru talkuntatt) ta’ persuna waħda minn kull grupp
għandhom jinżammu għall-gruppi kollha
skont id-data u l-ħin tal-wasla, u jmorru
lura 4 ġimgħat.

6. Żona madwar il-pixxina (Pixxini ta’ Barra biss2)
Iva/Le

Kummenti

Dispensers tad-diżinfettanti
(preferibbilment awtomatiċi), sapun
likwidu u xugamani tal-karti li
jintremew wara l-użu huma pprovduti.
Il-kapaċità tkun limitata għal 50% tannumru massimu ta’ għawwiema kif
stipulat fl-Iskeda IV tal-AL 129 tal-2005
Il-persunal ħdejn il-pixxina għandu jilbes ilviżiera.
L-umbrelel, dekċers, siġġijiet u
tagħmir ieħor għandhom jiġu
diżinfettati wara li jitlaq kull viżitatur.
M’għandux ikun hemm iffullar fiż-żoni
komuni bħal kmamar tat-tibdil u tojlits.
Latrini pubbliċi u kmamar tat-tibdil
għandhom jiġu diżinfettati kull siegħa. Iżżoni ta’ maġenb il-pixxina (inklużi kmamar
tat-tibdil u tojlits) għandhom ikunu limitati
għal massimu ta’ persuna waħda għal kull 4
metri kwadri inkluż il-persunal fi kwalunkwe
ħin.
Għandha tinżamm dokumentazzjoni fuq ilpost tar-reġistrazzjoni tal-ħinijiet taddiżinfettar kull siegħa.
Distanza ta’ 2 metri f'kull direzzjoni bejn kull
umbrella/2 unitajiet ta’ dekċers fiż-żona
miftuħa madwar il-pixxini. Persuna waħda
biss għal kull dekċer.

Kwalunkwe tagħmir relatat malattrazzjonijiet tal-ilma għandu jiġi
diżinfettat regolarment. Mhumiex permessi
attivitajiet li jinvolvu kuntatt dirett tan-nies
sakemm l-individwi ma jkunux mill-istess
dar.

2

Jekk jogħġbok innota li l-ispas u s-sawni huma rregolati taħt sett ta’ standards differenti:
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Documents/mitigation-conditions-andguidances/Obligatory_Conditions_For_Spas_And_Saunas.pdf

Id-dettalji tal-kuntatt (Isem u numru tal-kuntatt)
ta’ persuna waħda minn kull grupp għandhom
jinżammu għall-gruppi kollha skont id-data u lħin taż-żjara, u jmorru lura 4 ġimgħat

7. Kmamar tal-Mistednin u Servizz fil-Kamra
Iva/Le

Kummenti

Il-kamra tal-mistednin m’għandux ikun fiha
oġġetti żejda bla bżonn.
Diżinfettar tal-Idejn għandu jkun disponibbli
bħala aċċessorju fil-kamra tal-banju jew
għall-bejgħ mill-minibar.
Diżinfettar imtejjeb ta’ wċuħ li jintmissu
ħafna.
Jeżisti ftehim bil-miktub bejn l-operatur talħasil tal-ħwejjeġ u l-lukanda li permezz
tiegħu l-operatur tal-ħasil tal-ħwejjeġ
jiddikjara li l-bjankerija li qed tasal milllukanda se tiġi ttrattata minn persuni lebsin
PPE xieraq.
It-trolis għat-tindif tal-kmamar mgħottija
bejn iż-żjarat biex il-kontenut ikun protett.
Waqt is-Servizz fil-Kamra jintużaw
kondimenti li jintremew wara l-użu u oġġetti
li jintużaw darba biss.
Jitneħħew il-biċċiet tad-drapp mit-trejs talIkel.
Il-persunal għandu jaħsel idejh qabel u wara
li jmiss it-trej.
Il-proċess tal-firma fuq il-Kont għas-Servizz
fil-Kamra jitbiddel bil-kont jintbagħat
direttament fil-kamra.
8. Disponibilità ta’ materjali
L-ISTABBILIMENTI GĦANDHOM IŻOMMU U JIPPROVDU SKEDI TAL-ATTENDENZA FFIRMATI
MILL-MEMBRI TAL-PERSUNAL LI NGĦATAW ISTRUZZJONI JEW ĠEW IMĦARRĠA GĦAL DIN
IL-KONTINĠENZA
Iva/Le
Il-persunal tat-tindif ġie mħarreġ dwar l-użu
ta’ u pprovdut b’tagħmir tal-protezzjoni
personali kif elenkat hawn taħt:
Ingwanti.
Ġagagi li jintremew wara l-użu.
Żraben magħluqa.

Kummenti

Protezzjoni tal-wiċċ (ilqugħ tal-wiċċ jew
viżiera u fradal impermeabbli) għal
proċeduri li jiġġeneraw titjir (eż. waqt li qed
jinħaslu l-uċuħ).
Aċċess għal soluzzjonijiet diżinfettanti
suffiċjenti u provvisti oħra.

GĦALL-UŻU UFFIĊJALI MILL-UFFIĊJAL TAL-MTA LI JWETTAQ L-ISPEZZJONI/KONTROLL FUQ ILPOST:

Isem l-Uffiċjal:
Data:

Firma tal-Uffiċjal

NOTA TEKNIKA DWAR IS-SISTEMI TAL-ILMA FL-ISTABBILIMENT
Dawn li ġejjin huma r-rekwiżiti legali li għandhom jitwettqu fuq is-sistemi tal-ilma qabel il-post
ikun jista’ jerġa’ jiftaħ:
1. Wettaq diżinfezzjoni tas-sistema sħiħa tas-sistema tal-ilma kiesaħ, billi tifflaxxja
mill-ħruġ kollha biex tikseb 50mg/l ta’ kloru liberu għal mill-inqas siegħa billi
tivverifika li dan il-livell jinkiseb fl-iktar ħruġ ’il bogħod. Dan jista’ jinkiseb ukoll blużu, eż. 5mg/l għal 10 sigħat (dan kollu jiddependi fuq il-kundizzjoni tas-sistema talpajpijiet tal-ilma). Importanti li terġa’ timla meta jkun meħtieġ matul dan il-proċess;
2. Battal u erġa’ imla s-sistema biex tilħaq livelli massimi ta’ diżinfettar normali taloperat (ekwivalenti għal mill-inqas 0.2mg/l kloru liberu);
3. Erġa’ imla u wettaq xokk termali billi tgħolli t-temperatura tal-kontenut kollu tal-ħiter talħażna tal-misħun minn 70oC għal 80oC imbagħad iċċirkola dan l-ilma fis-sistema kollha sa
tliet ijiem. Biex tkun effettiva, il-kapaċità u t-temperatura tal-ħiter tal-ħażna tal-misħun
għandhom ikunu biżżejjed biex jiżguraw li t-temperaturi fil-viti u l-apparat ma jaqgħux taħt
il-65oC. Kull vit u apparat għandu jitħaddem b’mod sekwenzjali għal mill-inqas

4.

5.

6.

7.

ħames minuti bit-temperatura massima, waqt li jittieħdu prekawzjonijiet xierqa
biex jitnaqqas ir-riskju li tinstamat;
Immonitorja t-temperaturi u l-livelli ta’ bijoċidi fejn applikabbli, aġġusta fejn
meħtieġ, għal mill-inqas 48-72 siegħa u mbagħad ħu kampjuni ta’ Leġjonella millħruġ tas-sentinella (kampjuni mikrobijoloġiċi meħuda qabel 48 siegħa wara ddiżinfettar jistgħu jagħtu riżultati negattivi foloz);
Kun żgur li żżomm id-dokumentazzjoni kollha għall-ispezzjoni mill-Awtorità
Kompetenti, inklużi r-reviżjoni u l-aġġornament tal-manwal tal-valutazzjoni tarriskju inkluża dejta ta’ monitoraġġ, eċċ., b’evidenza ta’ min wettaq il-monitoraġġ,
żid il-ħin, id-data u l-firma;
Ir-riżultati tal-laboratorju għall-analiżi tal-Leġjonella li għandhom isiru f’laboratorju
akkreditat, flimkien mad-dokumentazzjoni kollha meħtieġa msemmija fil-punt 5
t’hawn fuq u dikjarazzjoni minn konsulent privat tal-ilma li taħtu sar dan ittrattament tas-sistema tal-ilma għandhom jintbagħtu lit-Taqsima dwar irRegolazzjoni u l-Verifika tal-Ilma fid-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali qabel jerġa’
jiftaħ l-istabbiliment;
Ladarba jinstab li s-sistemi tiegħek tal-ilma sħun u kiesaħ huma taħt kontroll
imbagħad l-istabbiliment ikun jista’ jerġa’ jiftaħ.

NOTI U REFERENZI ADDIZZJONALI GĦALL-ISTABBILIMENTI KOLLHA
L-OPERATURI TAL-ISTABBILIMENTI HUMA MĦEĠĠIN JIFFAMILJARIZZAW RUĦHOM MANNOTI, IL-GWIDA U L-OBBLIGI LEGALI LI ĠEJJIN U JSEGWU L-BIDLIET U L-AĠĠORNAMENTI LI
JISTGĦU JITĦABBRU MILL-AWTORITAJIET MINN ŻMIEN GĦAL ŻMIEN.

1. Kollegament għal dokument ta’ gwida dwar il-maskri u l-viżiera
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Documents/mitigationconditions-and-guidances/Standards_Use_of_Face_Masks_And_Visors.pdf
Biex tilbes il-viżiera:
Pass numru 1: Aħsel idejk sew
Pass numru 2: Ilbes il-viżiera b’idejn nodfa
Pass numru 3: Neħħi l-viżiera billi tiġbed iċ-ċinga minn wara

Pass numru 4: Tindif
Kif għandek tieħu ħsieb il-viżiera tal-wiċċ? L-ilqugħ tal-wiċċ/viżiera tiegħek għandhom jitnaddfu
wara kull użu. Iddiżinfetta b’wajps bl-alkoħol, biċċiet bid-diżinfettant, sprej diżinfettant jew biċċiet
ġermiċidi. Imbagħad naddaf bis-sapun u bl-ilma u ħallihom jinxfu qabel terġa’ tużahom. L-ilqugħ
tal-wiċċ/viżiera li jintremew wara l-użu jistgħu jintużaw sakemm jibqgħu jżommu l-għamla
tagħhom u jibqgħu intatti.

2. Regolamenti tal-2006 dwar il-Kontroll tal-Leġjonella AL 5 tal-2006
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=16567&l=1

3. Regolamenti tal-2005 dwar is-Swimming Pools AL 129 tal-2005
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=16966&l=1
kif emendati bl-AL 135 tal-2008

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=20584&l=1

4. Att dwar il-Kontroll tat-Tipjip tat-Tabakk
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8791&l=1
AL 22 tal-2010 Regolamenti tal-2010 dwar il-Kontroll ta’ Prodotti u Rekwiżiti għat-Tipjip li Jixbħu
Sigarretti jew Tabakk
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=21128&l=1
AL 67 tal-2016 Regolamenti tal-2016 dwar il-Manifattura, Preżentazzjoni u Bejgħ tat-Tabakk u Prodotti
Relatati
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27447&l=1

TAQSIMA 2:
POSTIJIET BL-GĦAMARA GĦALL-VAGANZI

Standards għal Postijiet bl-Għamara għall-Vaganzi
L-istandards li ġejjin inħarġu taħt l-Att dwar is-Saħħa Pubblika Kapitolu 465 tal-Liġijiet
ta’ Malta u l-Att dwar Servizzi tal-Ivvjaġġar u tat-Turiżmu Għal Malta Kapitolu 409 talLiġijiet ta’ Malta u jeħtieġu osservanza stretta.
Standards li għandhom ikunu osservati minn Postijiet bl-Għamara għall-Vaganzi
Is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika b’dan tordna li l-Postijiet bl-Għamara għallVaganzi Reġistrati kollha għandhom jirrispettaw u jimplimentaw l-istandards elenkati
fil-Lista ta’ Kontroll mehmuża.
Linji gwida għall-applikazzjoni tal-istandards tal-COVID-19 fil-Postijiet bl-Għamara
għall-Vaganzi
L-istabbilimenti kollha msemmija hawn fuq qed jiġu avżati biex joperaw skont listandards għal prattika tajba inklużi f’dan id-dokument.
Dawn l-istabbilimenti ġeneralment jinvolvu l-bejgħ ta’ oġġetti jew servizzi lill-pubbliku.
Dawn il-postijiet tal-bejgħ jinkludu ż-żewġ żoni fejn il-ħaddiema jinteraġixxu malklijenti u żoni magħluqa bħal imħażen jew ċentri tad-distribuzzjoni li jistgħu jinvolvu
biss kuntatt wiċċ imb wiċċ minimu mal-klijenti, persuni tal-kunsinna tal-katina talprovvista jew ħaddiema kollegi.
Prinċipji għall-kontinwità tan-negozju
Waqt li jirrikonoxxu li l-pandemija tal-COVID-19 hija każ ta’ emerġenza għas-saħħa
pubblika u l-kontinwità tan-negozju fir-rigward tal-COVID-19 għandha tkun imsejsa fuq
parir espert dwar is-saħħa pubblika u djalogu kostruttiv, għandhom japplikaw ilprinċipji li ġejjin:
 Il-ħaddiema kollha, irrispettivament mix-xogħol tagħhom jew kif inhuma
ingaġġati, għandhom id-dritt għal ambjent tax-xogħol b'saħħtu u sikur.
 Il-pandemija tal-COVID-19 teħtieġ approċċ iffokat fuq is-saħħa u s-sigurtà
fuq il-post tax-xogħol skont kif japplika għal postijiet bl-għamara għallvaganzi.
 Biex il-postijiet tal-akkomodazzjoni jinżammu b'saħħithom u sikuri, min
iħaddem għandu, b’konsultazzjoni mal-ħaddiema u r-rappreżentanti
tagħhom, jivvaluta il-mod kif se jaħdmu sabiex jidentifikaw, jifhmu u
jikkwantifikaw ir-riskji u jimplimentaw u jirrevedu miżuri ta’ kontroll biex
jindirizzaw dawk ir-riskji.
 Matul it-transizzjoni tal-COVID-19, min iħaddem u l-ħaddiema jridu jaħdmu
flimkien biex jadattaw u jippromwovu prattiċi tax-xogħol sikuri konsistenti
mal-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika u biex jiżguraw li l-postijiet
huma ppreparati għad-distanza soċjali u għall-miżuri eżemplari tal-iġjene li
huma kritiċi għas-suċċess tat-transizzjoni.
 Min iħaddem u l-ħaddiema għandhom jagħmlu kontrolli b’mod attiv kontra
t-trażmissjoni tal-COVID-19 waqt li jkunu fuq ix-xogħol, skont il-pariri
aġġornati tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika.

 Min iħaddem u l-ħaddiema jridu jippreparaw għall-possibbiltà li jkun hemm
każijiet tal-COVID-19 fuq il-post tax-xogħol u jkunu ppreparati biex jieħdu
azzjoni immedjatament, kif suppost, b’mod effettiv u effiċjenti, u skont irrakkomandazzjonijiet speċifiċi tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika.
Kif jinfirex il-COVID-19
Il-COVID-19 tippreżenta sogħla jew għatis li jirrilaxxaw qtar ta’ fluwidu infettat. Ħafna
minn dawn il-qtar jistgħu jaqgħu fuq uċuħ u oġġetti fil-viċin - bħal uċuħ tal-bankijiet,
oġġetti għall-wiri, skrivaniji, imwejjed, makkinarju jew telefowns. Uċuħ oħra li
jintmissu ta’ spiss bħal pumi tal-bibien, trolis, interkoms, buttuni tal-lift huma wċuħ
oħra li jintmissu ta’ spiss jintmessu mill-klijenti u mill-impjegati u jistgħu jiġu
kkontaminati. In-nies jistgħu jiġu infettati bil-COVID-19 meta jmissu wċuħ jew oġġetti
kkontaminati - u mbagħad imissu għajnejhom, imneħirhom jew ħalqhom. Meta tkun
inqas minn żewġ metri ‘l bogħod minn persuna bil-COVID-19 għal żmien twil, tista’
tieħu l-infezzjoni billi tibla’ l-qtar mis-sogħla jew min-nifs tagħhom. Fi kliem ieħor, ilCOVID-19 jinfirex b’mod simili bħall-influwenza. Ħafna mill-persuni infettati bil-COVID19 jesperjenzaw sintomi ħfief u jgħaddilhom. Madankollu, xi wħud jispiċċaw
jesperjenzaw mard aktar serju u jistgħu jeħtieġu kura fl-isptar. Ir-riskju ta’ mard serju
jiżdied aktar ma jkollok età. Nies b'sistemi immuni dgħajfa u nies b'kundizzjonijiet
bħad-dijabete, mard tal-qalb u tal-pulmun huma wkoll aktar vulnerabbli għal mard
serju.

Dmirijiet ta’ min iħaddem u tal-ħaddiema
Min iħaddem mistenni li jieħu ħsieb is-saħħa, is-sigurtà u l-benesseri tal-ħaddiema,
inklużi tagħhom stess u tal-persunal l-ieħor kollu, inklużi kuntratturi u persuni talkunsinna, konsumaturi u klijenti tal-postijiet bl-għamara għall-vaganzi. Dan jinkludi lprovvista u ż-żamma ta’ ambjent tax-xogħol li jimminimizza r-riskju għas-saħħa u ssigurtà, il-provvista ta' faċilitajiet adegwati u aċċessibbli għall-benesseri tal-ħaddiema
biex iwettqu xogħolhom u l-monitoraġġ tas-saħħa tal-ħaddiema u l-kundizzjonijiet talpost tax-xogħol bil-għan li jippreveni mard jew korriment. Min iħaddem għandu
jimminimizza r-riskju ta’ espożizzjoni għall-COVID-19 tal-ħaddiema u għall-klijenti billi
jieħu miżuri raġonevoli u prattiċi biex inaqqas ir-riskju.

Il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskju ta’ espożizzjoni għall-COVID-19 tista’
tinkludi, pereżempju:
 Il-bżonn li l-ħaddiema jipprattikaw id-distanza soċjali
 Il-bżonn li l-ħaddiema jipprattikaw iġjene tajba (eż., permezz ta’ politiki fuq
il-post tax-xogħol u li jiżguraw aċċess għal faċilitajiet ta’ iġjene adegwati u
fornuti sew bil-provvisti)
 Il-bżonn li l-ħaddiema jibqgħu d-dar meta jkunu morda

 It-tindif regolari u sew tal-post tax-xogħol
 L-Implimentazzjoni ta’ arranġamenti tax-xogħol mid-dar għal dawk laspetti tan-negozju fejn jistgħu jiġu applikati arranġamenti bħal dawn
Min iħaddem għandu jieħu azzjonijiet biex jiżgura li l-postijiet bl-għamara għall-vaganzi
jimminimizzaw ir-riskji li l-konsumaturi, il-klijenti, il-kuntratturi u l-persuni tal-kunsinna
jiġu infettati bil-COVID-19. Din il-protezzjoni mir-riskju ta’ espożizzjoni għall-COVID-19
tista’ tinkludi, pereżempju:
 Il-bżonn li jipprattikaw id-distanza soċjali, inkluż permezz ta’ kunsinni u
pagamenti mingħajr kuntatt
 Il-bżonn li jipprattikaw iġjene tajba, u
 Il-bżonn li ħaddieħor joqgħod ’il bogħod mill-post, sakemm mhux essenzjali,
eż., bħal familja, ħbieb u viżitaturi.
Min iħaddem għandu jżomm ambjent tax-xogħol sikur fil-postijiet bl-għamara għallvaganzi, pereżempju permezz ta’:
 It-tindif regolari u sew tal-post.
 Jillimita n-numru ta’ nies ġewwa postijiet bl-għamara għall-vaganzi fi
kwalunkwe ħin partikolari,
 Jeżerċita d-dritt li jirrifjuta d-dħul ta’ klijenti u persunal fil-post jekk jidhru
ma jifilħux jew għandhom sintomi respiratorji inklużi sogħla, deni, qtugħ ta’
nifs, imnieħer iqattar jew uġigħ fil-griżmejn.
 Jipprovdi faċilitajiet adegwati biex jipproteġi lill-ħaddiema u l-mistednin,
kemm jista’ jkun milli jiġu infettati bil-COVID-19 bħal:
o Faċilitajiet tat-tojlit inkluż provvista adegwata ta’ sapun, ilma u
xugamani tal-karti
o Diżinfettanti tal-idejn madwar il-post kollu, fejn mhux possibbli
għall-ħaddiema jaħslu idejhom,
 Li l-ħaddiema jingħataw pawżi regolari biex jużaw faċilitajiet sanitarji,
partikolarment biex jippermettu lill-ħaddiema jaħslu idejhom, jew biex
jaċċessaw diżinfettant tal-idejn fejn dan ma jkunx possibbli,
 Il-provvista ta’ informazzjoni, taħriġ, istruzzjoni u superviżjoni li jistgħu
jinkludu:
o gwida dwar kif taħsel idejk sew
o taħriġ dwar kif tilbes u tuża kwalunkwe tagħmir protettiv personali
(PPE) meħtieġ
o taħriġ dwar prattiċi adegwati ta’ tindif matul il-ġurnata kollha
o istruzzjonijiet dwar kif tirranġa post tax-xogħol fid-dar sikur għal
dawk li jaħdmu mid-dar, u
 Provvista ta’ istruzzjonijiet għall-ħaddiema biex jibqgħu d-dar jekk ikunu
morda.
Min iħaddem għandu d-dmir li jikkonsulta mal-ħaddiema dwar kwistjonijiet ta’ saħħa
u sigurtà relatati mal-COVID-19. Min iħaddem għandu jagħti lill-ħaddiema lopportunità li jesprimu l-opinjonijiet tagħhom u jqajmu t-tħassib tagħhom. Il-

ħaddiema x’aktarx ikunu jafu dwar ir-riskji ta’ xogħolhom. L-involviment tagħhom jgħin
biex jinbena impenn għal kwalunkwe bidla li min iħaddem jeħtieġ jimplimenta. Min
iħaddem għandu javża r-riżultat tal-konsultazzjoni lill-ħaddiema. L-adattament talpostijiet bl-għamara għall-vaganzi biex jiġi kkontrollat u jitnaqqas ir-riskju ta’
espożizzjoni għall-COVID-19 jeħtieġ valutazzjoni tar-riskju bir-reqqa. Dawn il-linji gwida
jipprovdu kunsiderazzjonijiet li jrid jikkunsidra min iħaddem meta jiddeċiedi dwar ilmiżuri ta’ kontroll bħal restrizzjonijiet ġewwa l-postijiet bl-għamara għall-vaganzi biex
jippermettu d-distanzi soċjali, l-adegwatezza ta’ faċilitajiet għal iġjene xierqa personali,
arranġamenti tat-tindif, arranġamenti tax-xogħol mid-dar, u bidliet oħra li jistgħu
jaffettwaw is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema. Il-konsultazzjoni ma teħtieġx kunsens
jew ftehim, iżda min iħaddem huwa rrakkomandat ħafna li jippermetti lill-ħaddiema
jkunu parti mill-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet għal kwistjonijiet relatati malCOVID-19.

LISTA TA’ KONTROLL GĦAL POSTIJIET BL-GĦAMARA GĦALLVAGANZI
Isem l-Istabbiliment:
Lista ta’ Kontroll imtliet minn: (Isem)
Data:

(Pożizzjoni)

DIN IL-LISTA TA’ KONTROLL QED TIĠI SOTTODIVIŻA APPOSTA F’OQSMA DIFFERENTI TA’
OPERAT TAL-ISTABBILIMENT TAL-AKKOMODAZZJONI MINĦABBA L-FATT LI LISTRATEĠIJA NAZZJONALI TA’ TRANSIZZJONI TISTA’ TIDDEĊIEDI GĦALLINTRODUZZJONI GRADWALI U PARZJALI TA’ SERVIZZI DIFFERENTI. META TIMLA DIN ILLISTA TA’ KONTROLL, IT-TAQSIMA(IJIET) RELEVANTI GĦAS-SERVIZZI LI GĦADHOM MA
RĊEVEWX L-APPROVAZZJONI TAL-AWTORITAJIET TAS-SAĦĦA BIEX JIBDEW JOPERAW
SAD-DATA TAL-KOMPLETAZZJONI GĦANDHOM JIMTLEW BĦALA N/A (MHUX
APPLIKABBLI).

FIL-KAŻ TAL-ISTABBILIMENTI KOLLHA: (ARA N-NOTA TEKNIKA FL-AĦĦAR TA’
DAN ID-DOKUMENT)
Iva/Le

Data taċ-Ċertifikazzjoni

Stabbiliment iċċertifikat li m’għandux Leġjonella.
Ir-riżultati tat-testijiet u ċ-ċertifikazzjoni
disponibbli.

1. Disponibbiltà ta’ Informazzjoni għall-Mistednin
Iva/Le

Kummenti

Il-Pakkett tal-Informazzjoni għall-Mistednin
jinkludi n-numri tat-telefown tal-awtoritajiet tassaħħa pubblika, tal-isptarijiet u taċ-ċentri mediċi,
tal-isptarijiet pubbliċi u privati għall-użu kull
meta jkun hemm il-possibbiltà li mistieden jista’
jkun marid.
Wajps diżinfettanti għall-bagalji tal-mistednin
għall-użu mill-mistednin.

Id-dettalji tal-kuntatt (Isem u numru talkuntatt) ta’ persuna waħda minn kull grupp
għandhom jinżammu għall-gruppi kollha
skont id-data u l-ħin taż-żjara, u jmorru lura
4 ġimgħat
2. Tagħmir meħtieġ u kitt mediku disponibbli għall-Użu f’Każ ta’ Emerġenza fil-Post
Iva/Le

Kummenti

Diżinfettant/wajps ġermiċidi għat-tindif
tal-uċuħ.
Il-persunal tal-manutenzjoni u tat-tindif li jżur
il-post għandu jilbes il-maskri jew il-viżieri. Ilviżieri għandhom jitnaddfu regolarment blalkoħol. Maskri tal-wiċċ li jintremew wara l-użu
jistgħu jintużaw darba biss.
Ingwanti (li jintremew wara l-użu).
Fardal protettiv (li jintrema wara l-użu).
Ġagaga twila bil-kmiem twal.
Borża tal-iskart ta’ periklu bijoloġiku li tintrema
wara l-użu.
Dispenser bl-alkoħol mal-entratura talpubbliku. Dispensers awtomatiċi huma
rrakkomandati

3. Servizzi tekniċi u tal-manutenzjoni
L-ISTABBILIMENTI JRIDU JIPPREŻENTAW DOKUMENTI TA’ MANUTENZJONI U TALITTESTJAR RELATATI MAL-ANALIŻI MIKROBIJOLOĠIKA U KIMIKA TAL-ILMA U
JIPPREŻENTAW REKORDS TA’ PROĊEDURI TA’ MANUTENZJONI U OPERAT GĦAL
TAGĦMIR TAL-ĦASIL TAL-PLATTI U TAL-ĦASIL TAL-ĦWEJJEĠ U MANUTENZJONI TATTAGĦMIR TAL-ARJA KKUNDIZZJONATA.
Iva/Le
L-ilma jiġi diżinfettat: ilma għall-konsum u
fil-pixxini.
It-tagħmir tal-ħasil tal-platti u t-tagħmir talħasil tal-ħwejjeġ jaħdem sew.
Arja kkundizzjonata: Il-kundizzjoni tal-filtri
ċċekkjati kull ġimgħa u tinżamm ir-rata tattibdil xieraq tal-arja ta’ ġewwa. Ilfunzjonament xieraq tat-tagħmir talventilazzjoni, tal-iskambju tal-arja, u taddehumidifikazzjoni huwa kkontrollat kull
ġimgħa.
Reġim ta’ klorinazzjoni normali għal
pixxini ta’ fuq barra.
Id-dispensers jiġu ċċekkjati mill-anqas kull
ġimgħa biex jiġi żgurat li qed jaħdmu sew.
Id-dispensers jinkludu dispensers tassapun u ta’ soluzzjonijiet diżinfettanti,
dispensers tat-tessuti li jintremew wara lużu, u apparat simili.
Installa unitajiet għad-distribuzzjoni ta’ ġel
diżinfettant fuq il-post.

Kummenti

4. Il-Post

Iva/Le

Kummenti

Iva/Le

Kummenti

Il-kmamar m’għandux ikun fihom oġġetti
żejda bla bżonn.
Diżinfettar tal-Idejn għandu jkun disponibbli
bħala aċċessorju fil-kamra tal-banju jew
għall-bejgħ mill-minibar.
Diżinfettar imtejjeb kull ġimgħa ta’ wċuħ li
jintmissu ħafna.
Jeżisti ftehim bil-miktub bejn l-operatur talħasil tal-ħwejjeġ u l-istabbiliment, li permezz
tiegħu l-operatur tal-ħasil tal-ħwejjeġ
jiddikjara li l-bjankerija li qed tasal millistabbiliment se tiġi ttrattata minn persuni
lebsin PPE xieraq.
5. Żona Madwar il-Pixxina

Dispensers tad-diżinfettanti
(preferibbilment awtomatiċi), sapun
likwidu u xugamani tal-karti li
jintremew wara l-użu huma pprovduti.
Il-kapaċità tkun limitata għal 50% tannumru massimu ta’ għawwiema kif
stipulat fl-Iskeda IV tal-AL 129 tal-2005
Il-persunal ħdejn il-pixxina għandu jilbes ilviżiera.
L-umbrelel, dekċers, siġġijiet u
tagħmir ieħor għandhom jiġu
diżinfettati wara li jitlaq kull viżitatur.
M’għandux ikun hemm iffullar fiż-żoni
komuni bħal kmamar tat-tibdil u tojlits.
Latrini pubbliċi u kmamar tat-tibdil
għandhom jiġu diżinfettati kull siegħa. Iżżoni ta’ maġenb il-pixxina (inklużi tojlits u
kmamar tat-tibdil) għandhom ikunu limitati
għal massimu ta’ persuna waħda għal kull 4
metri kwadri inkluż il-persunal fi
kwalunkwe ħin.
Għandha tinżamm dokumentazzjoni fuq ilpost tar-reġistrazzjoni tal-ħinijiet taddiżinfettar kull siegħa.

Distanza ta’ 2 metri f'kull direzzjoni bejn kull
umbrella/2 unitajiet ta’ dekċers fiż-żona
miftuħa madwar il-pixxini. Persuna waħda
biss għal kull dekċer.
Kwalunkwe tagħmir relatat malattrazzjonijiet tal-ilma għandu jiġi
diżinfettat regolarment. Mhumiex permessi
attivitajiet li jinvolvu kuntatt dirett tan-nies
sakemm l-individwi ma jkunux mill-istess
dar.
6. Disponibbiltà ta’ materjali f’każ ta’ persuna infettata
L-ISTABBILIMENTI GĦANDHOM IŻOMMU U JIPPROVDU SKEDI TAL-ATTENDENZA FFIRMATI
MILL-MEMBRI TAL-PERSUNAL LI NGĦATAW ISTRUZZJONI JEW ĠEW IMĦARRĠA GĦAL DIN
IL-KONTINĠENZA
Iva/Le

Kummenti

Il-persunal tat-tindif ġie mħarreġ dwar l-użu
ta’ u pprovdut b’tagħmir tal-protezzjoni
personali kif elenkat hawn taħt:
Ingwanti.
Ġagagi li jintremew wara l-użu.
Żraben magħluqa.
Protezzjoni tal-wiċċ (ilqugħ talwiċċ u fradal impermeabbli) għal proċeduri li
jiġġeneraw titjir (eż. waqt li qed jinħaslu
l-uċuħ).
Aċċess għal soluzzjonijiet diżinfettanti
suffiċjenti u provvisti oħra.

GĦALL-UŻU UFFIĊJALI MILL-UFFIĊJAL TAL-MTA LI JWETTAQ L-ISPEZZJONI/KONTROLL FUQ ILPOST:

Isem l-Uffiċjal:
Data:

Firma tal-Uffiċjal

NOTA TEKNIKA DWAR IS-SISTEMI TAL-ILMA FL-ISTABBILIMENT
Dawn li ġejjin huma r-rekwiżiti legali li għandhom jitwettqu fuq is-sistemi tal-ilma qabel ilpost ikun jista’ jerġa’ jiftaħ:
1. Wettaq diżinfezzjoni tas-sistema sħiħa tas-sistema tal-ilma kiesaħ, billi tifflaxxja
mill-ħruġ kollha biex tikseb 50mg/l ta’ kloru liberu għal mill-inqas siegħa billi
tivverifika li dan il-livell jinkiseb fl-iktar ħruġ ’il bogħod. Dan jista’ jinkiseb ukoll blużu, eż. 5mg/l għal 10 sigħat (dan kollu jiddependi fuq il-kundizzjoni tas-sistema talpajpijiet tal-ilma). Importanti li terġa’ timla meta jkun meħtieġ matul dan il-proċess;

2. Battal u erġa’ imla s-sistema biex tilħaq livelli massimi ta’ diżinfettar normali taloperat (ekwivalenti għal mill-inqas 0.2mg/l kloru liberu);
3. Erġa’ imla u wettaq xokk termali billi tgħolli t-temperatura tal-kontenut kollu tal-ħiter talħażna tal-misħun minn 70oC għal 80oC imbagħad iċċirkola dan l-ilma fis-sistema kollha sa
tliet ijiem. Biex tkun effettiva, il-kapaċità u t-temperatura tal-ħiter tal-ħażna tal-misħun
għandhom ikunu biżżejjed biex jiżguraw li t-temperaturi fil-viti u l-apparat ma jaqgħux taħt
il-65oC. Kull vit u apparat għandu jitħaddem b’mod sekwenzjali għal mill-inqas

4.

5.

6.

7.

ħames minuti bit-temperatura massima, waqt li jittieħdu prekawzjonijiet xierqa
biex jitnaqqas ir-riskju li tinstamat;
Immonitorja t-temperaturi u l-livelli ta’ bijoċidi fejn applikabbli, aġġusta fejn
meħtieġ, għal mill-inqas 48-72 siegħa u mbagħad ħu kampjuni ta’ Leġjonella millħruġ tas-sentinella (kampjuni mikrobijoloġiċi meħuda qabel 48 siegħa wara ddiżinfettar jistgħu jagħtu riżultati negattivi foloz);
Kun żgur li żżomm id-dokumentazzjoni kollha għall-ispezzjoni mill-Awtorità
Kompetenti, inklużi r-reviżjoni u l-aġġornament tal-manwal tal-valutazzjoni tarriskju inkluża dejta ta’ monitoraġġ, eċċ., b’evidenza ta’ min wettaq il-monitoraġġ,
żid il-ħin, id-data u l-firma;
Ir-riżultati tal-laboratorju għall-analiżi tal-Leġjonella li għandhom isiru f’laboratorju
akkreditat, flimkien mad-dokumentazzjoni kollha meħtieġa msemmija fil-punt 5
t’hawn fuq u dikjarazzjoni minn konsulent privat tal-ilma li taħtu sar dan ittrattament tas-sistema tal-ilma għandhom jintbagħtu lit-Taqsima dwar irRegolazzjoni u l-Verifika tal-Ilma fid-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali qabel jerġa’
jiftaħ l-istabbiliment;
Ladarba jinstab li s-sistemi tiegħek tal-ilma sħun u kiesaħ huma taħt kontroll
imbagħad l-istabbiliment ikun jista’ jerġa’ jiftaħ.

NOTI U REFERENZI ADDIZZJONALI GĦALL-ISTABBILIMENTI KOLLHA
L-OPERATURI TAL-ISTABBILIMENTI HUMA MĦEĠĠIN JIFFAMILJARIZZAW RUĦHOM MANNOTI, IL-GWIDA U L-OBBLIGI LEGALI LI ĠEJJIN U JSEGWU L-BIDLIET U L-AĠĠORNAMENTI LI
JISTGĦU JITĦABBRU MILL-AWTORITAJIET MINN ŻMIEN GĦAL ŻMIEN.

1. Kollegament għal dokument ta’ gwida dwar il-maskri u l-viżiera
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/healthpromotion/Documents/Guidance%20on%20the%20Use%20of%20Face%20Masks%20for%20decreas
ing%20COVID-19%20Transmission%20in%20the%20Community.pdf
Biex tilbes il-viżiera:
Pass numru 1: Aħsel idejk sew
Pass numru 2: Ilbes il-viżiera b’idejn nodfa
Pass numru 3: Neħħi l-viżiera billi tiġbed iċ-ċinga minn wara

Pass numru 4: Tindif
Kif għandek tieħu ħsieb il-viżiera tal-wiċċ? L-ilqugħ tal-wiċċ/viżiera tiegħek għandhom jitnaddfu
wara kull użu. Iddiżinfetta b’wajps bl-alkoħol, biċċiet bid-diżinfettant, sprej diżinfettant jew biċċiet
ġermiċidi. Imbagħad naddaf bis-sapun u bl-ilma u ħallihom jinxfu qabel terġa’ tużahom. L-ilqugħ
tal-wiċċ/viżiera li jintremew wara l-użu jistgħu jintużaw sakemm jibqgħu jżommu l-għamla
tagħhom u jibqgħu intatti.

2. Regolamenti tal-2006 dwar il-Kontroll tal-Leġjonella AL 5 tal-2006
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=16567&l=1

3. Regolamenti tal-2005 dwar is-Swimming Pools AL 129 tal-2005
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=16966&l=1
kif emendati bl-AL 135 tal-2008
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=20584&l=1

4. Att dwar il-Kontroll tat-Tipjip tat-Tabakk
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8791&l=1
AL 22 tal-2010 Regolamenti tal-2010 dwar il-Kontroll ta’ Prodotti u Rekwiżiti għat-Tipjip li Jixbħu
Sigarretti jew Tabakk
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=21128&l=1
AL 67 tal-2016 Regolamenti tal-2016 dwar il-Manifattura, Preżentazzjoni u Bejgħ tat-Tabakk u
Prodotti Relatati
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27447&l=1

TAQSIMA 3:
STABBILIMENTI TAL-IKEL

Standards għall-Istabbilimenti tal-Ikel
L-istandards li ġejjin inħarġu taħt l-Att dwar is-Saħħa Pubblika Kapitolu 465 tal-Liġijiet
ta’ Malta u l-Att dwar Servizzi tal-Ivvjaġġar u tat-Turiżmu Għal Malta Kapitolu 409 talLiġijiet ta’ Malta u jeħtieġu osservanza stretta.
Standards li għandhom ikunu osservati minn Stabbilimenti tal-Ikel
Is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika b’dan tordna li l-Istabbilimenti tal-Ikel Reġistrati
kollha għandhom jimplimentaw l-istandards elenkati fil-Lista ta’ Kontroll mehmuża.
Linji gwida għall-applikazzjoni tal-istandards tal-COVID-19 fl-Istabbilimenti tal-Ikel
L-istabbilimenti kollha msemmija hawn fuq qed jiġu avżati biex joperaw skont listandards għal prattika tajba inklużi f’dan id-dokument. L-operaturi ta’ stabbilimenti
tal-ikel huma avżati wkoll li huma responsabbli biex jiżguraw li kwalunkwe laqgħa u
avveniment li jsir fl-istabbiliment tagħhom isegwi wkoll id-dispożizzjonijiet legali, listandards u l-gwida applikabbli għal laqgħat u avvenimenti.
Dawn l-istabbilimenti ġeneralment jinvolvu l-bejgħ ta’ oġġetti jew servizzi lill-pubbliku.
Dawn il-postijiet tal-bejgħ jinkludu ż-żewġ żoni fejn il-ħaddiema jinteraġixxu malklijenti u żoni magħluqa bħal kċejjen jew żoni tal-ħażna li jistgħu jinvolvu biss kuntatt
wiċċ imb wiċċ minimu mal-klijenti, persuni tal-kunsinna tal-katina tal-provvista jew
ħaddiema kollegi.
Prinċipji għall-kontinwità tan-negozju
Waqt li jirrikonoxxu li l-pandemija tal-COVID-19 hija każ ta’ emerġenza għas-saħħa
pubblika u l-kontinwità tan-negozju fir-rigward tal-COVID-19 għandha tkun imsejsa fuq
parir espert dwar is-saħħa pubblika u djalogu kostruttiv, għandhom japplikaw ilprinċipji li ġejjin:
 Il-ħaddiema kollha, irrispettivament mix-xogħol tagħhom jew kif inhuma
ingaġġati, għandhom id-dritt għal ambjent tax-xogħol b'saħħtu u sikur.
 Il-pandemija tal-COVID-19 teħtieġ approċċ iffokat fuq is-saħħa u s-sigurtà
fuq il-post tax-xogħol skont kif japplika għal stabbilimenti tal-ikel ta’ fuq
barra.
 Biex il-postijiet jinżammu b'saħħithom u sikuri, min iħaddem għandu,
b’konsultazzjoni mal-ħaddiema u r-rappreżentanti tagħhom, jivvaluta ilmod kif se jaħdmu sabiex jidentifikaw, jifhmu u jikkwantifikaw ir-riskji u
jimplimentaw u jirrevedu miżuri ta’ kontroll biex jindirizzaw dawk ir-riskji.
 Matul it-transizzjoni tal-COVID-19, min iħaddem u l-ħaddiema jridu jaħdmu
flimkien biex jadattaw u jippromwovu prattiċi tax-xogħol sikuri konsistenti
mal-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika u biex jiżguraw li listabbilimenti tal-ikel fuq barra huma ppreparati għad-distanza soċjali u
għall-miżuri eżemplari tal-iġjene li huma kritiċi għas-suċċess tattransizzjoni.
 Min iħaddem u l-ħaddiema għandhom jagħmlu kontrolli b’mod attiv kontra
t-trażmissjoni tal-COVID-19 waqt li jkunu fuq ix-xogħol, skont il-pariri

aġġornati tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika.
 Min iħaddem u l-ħaddiema jridu jippreparaw għall-possibbiltà li jkun hemm
każijiet tal-COVID-19 fuq il-post tax-xogħol u jkunu ppreparati biex jieħdu
azzjoni immedjatament, kif suppost, b’mod effettiv u effiċjenti, u skont irrakkomandazzjonijiet speċifiċi tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika.

Kif jinfirex il-COVID-19
Il-COVID-19 tippreżenta sogħla jew għatis li jirrilaxxaw qtar ta’ fluwidu infettat. Ħafna
minn dawn il-qtar jistgħu jaqgħu fuq uċuħ u oġġetti fil-viċin - bħal uċuħ tal-bankijiet,
oġġetti għall-wiri, skrivaniji, imwejjed, makkinarju jew telefowns. Uċuħ oħra li
jintmissu ta’ spiss bħal pumi tal-bibien, trolis, interkoms, buttuni tal-lift huma wċuħ
oħra li jintmissu ta’ spiss jintmessu mill-klijenti u mill-impjegati u jistgħu jiġu
kkontaminati. In-nies jistgħu jiġu infettati bil-COVID-19 meta jmissu wċuħ jew oġġetti
kkontaminati - u mbagħad imissu għajnejhom, imneħirhom jew ħalqhom. Meta tkun
inqas minn żewġ metri ‘l bogħod minn persuna bil-COVID-19 għal żmien twil, tista’
tieħu l-infezzjoni billi tibla’ l-qtar mis-sogħla jew min-nifs tagħhom. Fi kliem ieħor, ilCOVID-19 jinfirex b’mod simili bħall-influwenza. Ħafna mill-persuni infettati bil-COVID19 jesperjenzaw sintomi ħfief u jgħaddilhom. Madankollu, xi wħud jispiċċaw
jesperjenzaw mard aktar serju u jistgħu jeħtieġu kura fl-isptar. Ir-riskju ta’ mard serju
jiżdied aktar ma jkollok età. Nies b'sistemi immuni dgħajfa u nies b'kundizzjonijiet
bħad-dijabete, mard tal-qalb u tal-pulmun huma wkoll aktar vulnerabbli għal mard
serju.

Dmirijiet ta’ min iħaddem u tal-ħaddiema
Min iħaddem mistenni li jieħu ħsieb is-saħħa, is-sigurtà u l-benesseri tal-ħaddiema,
inklużi tagħhom stess u tal-persunal l-ieħor kollu, inklużi kuntratturi u persuni talkunsinna u klijenti tal-istabbilimenti tal-provvista tal-ikel u x-xorb. Dan jinkludi lprovvista u ż-żamma ta’ ambjent tax-xogħol li jimminimizza r-riskju għas-saħħa u ssigurtà, il-provvista ta' faċilitajiet adegwati u aċċessibbli għall-benesseri tal-ħaddiema
biex iwettqu xogħolhom u l-monitoraġġ tas-saħħa tal-ħaddiema u l-kundizzjonijiet talpost tax-xogħol bil-għan li jippreveni mard jew korriment. Min iħaddem għandu
jimminimizza r-riskju ta’ espożizzjoni għall-COVID-19 tal-ħaddiema u għall-klijenti billi
jieħu miżuri raġonevoli u prattiċi biex inaqqas ir-riskju.

Il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskju ta’ espożizzjoni għall-COVID-19 tista’
tinkludi, pereżempju:
 Il-bżonn li l-ħaddiema jipprattikaw id-distanza soċjali
 Il-bżonn li l-ħaddiema jipprattikaw iġjene tajba (eż., permezz ta’ politiki fuq
il-post tax-xogħol u li jiżguraw aċċess għal faċilitajiet ta’ iġjene adegwati u
fornuti sew bil-provvisti)

 Il-bżonn li l-ħaddiema jibqgħu d-dar meta jkunu morda
 It-tindif regolari u sew tal-post tax-xogħol
 L-Implimentazzjoni ta’ arranġamenti tax-xogħol mid-dar għal dawk l-aspetti
tan-negozju fejn jistgħu jiġu applikati arranġamenti bħal dawn
Min iħaddem għandu jieħu azzjonijiet biex jiżgura li l-istabbilimenti tal-ikel
jimminimizzaw ir-riskji li l-konsumaturi, il-klijenti, il-kuntratturi u l-persuni tal-kunsinna
jiġu infettati bil-COVID-19. Din il-protezzjoni mir-riskju ta’ espożizzjoni għall-COVID-19
tista’ tinkludi, pereżempju:
 Il-bżonn li jipprattikaw id-distanza soċjali, inkluż permezz ta’ kunsinni u
pagamenti mingħajr kuntatt
 Il-bżonn li jipprattikaw iġjene tajba, u
 Il-bżonn li ħaddieħor joqgħod ’il bogħod mill-post tax-xogħol, sakemm
mhux essenzjali, eż., bħal familja, ħbieb u viżitaturi.
Min iħaddem għandu jżomm ambjent tax-xogħol sikur fl-istabbilimenti tal-ikel,
pereżempju permezz ta’:
 It-tindif regolari u sew tal-post tax-xogħol.
 Ir-ristrutturar tat-tqassim tal-post tax-xogħol biex jippermetti d-distanzi
soċjali,
 Tillimita n-numru ta’ nies ġewwa l-istabbilimenti tal-ikel fi kwalunkwe ħin
partikolari għal persuna waħda għal kull 6 metri kwadri (inkluż il-persunal)
fuq ġewwa u għal persuna waħda għal kull 4 metri kwadri (inkluż il-persunal)
fuq barra,
 Jeżerċita d-dritt li jirrifjuta d-dħul ta’ klijenti u persunal fl-istabbiliment jekk
jidhru ma jifilħux jew għandhom sintomi respiratorji inklużi sogħla, deni,
qtugħ ta’ nifs, imnieħer iqattar jew uġigħ fil-griżmejn.
 Jipprovdi faċilitajiet adegwati biex jipproteġi lill-ħaddiema, kemm jista’ jkun
milli jiġu infettati bil-COVID-19 bħal:
o Faċilitajiet tat-tojlit inkluż provvista adegwata ta’ sapun, ilma u
xugamani tal-karti
o Diżinfettanti tal-idejn madwar il-post tax-xogħol kollu, fejn mhux
possibbli għall-ħaddiema jaħslu idejhom,
o Kmamar tal-persunal (fejn applikabbli) li jitnaddfu regolarment u li
jippermettu d-distanzi soċjali,
 Li l-ħaddiema jingħataw pawżi regolari biex jużaw faċilitajiet sanitarji,
partikolarment biex jippermettu lill-ħaddiema jaħslu idejhom, jew biex
jaċċessaw diżinfettant tal-idejn fejn dan ma jkunx possibbli,
 Il-provvista ta’ informazzjoni, taħriġ, istruzzjoni u superviżjoni li jistgħu
jinkludu:
o gwida dwar kif taħsel idejk sew
o taħriġ dwar kif tilbes u tuża kwalunkwe tagħmir protettiv personali
(PPE) meħtieġ
o taħriġ dwar prattiċi adegwati ta’ tindif matul il-ġurnata kollha
o istruzzjonijiet dwar kif tirranġa post tax-xogħol fid-dar sikur għal
dawk li jaħdmu mid-dar, u

 Provvista ta’ istruzzjonijiet għall-ħaddiema biex jibqgħu d-dar jekk ikunu
morda.
Min iħaddem għandu d-dmir li jikkonsulta mal-ħaddiema dwar kwistjonijiet ta’ saħħa
u sigurtà relatati mal-COVID-19. Min iħaddem għandu jagħti lill-ħaddiema lopportunità li jesprimu l-opinjonijiet tagħhom u jqajmu t-tħassib tagħhom. Ilħaddiema x’aktarx ikunu jafu dwar ir-riskji ta’ xogħolhom. L-involviment tagħhom jgħin
biex jinbena impenn għal kwalunkwe bidla li min iħaddem jeħtieġ jimplimenta. Min
iħaddem għandu javża r-riżultat tal-konsultazzjoni lill-ħaddiema. L-adattament talistabbilimenti tal-ikel biex jiġi kkontrollat u jitnaqqas ir-riskju ta’ espożizzjoni għallCOVID-19 jeħtieġ valutazzjoni tar-riskju bir-reqqa. Dawn il-linji gwida jipprovdu
kunsiderazzjonijiet li jrid jikkunsidra min iħaddem meta jiddeċiedi dwar il-miżuri ta’
kontroll bħal restrizzjonijiet ġewwa l-istabbilimenti tal-ikel fuq barra biex jippermettu
d-distanzi soċjali, l-adegwatezza ta’ faċilitajiet għal iġjene xierqa personali,
arranġamenti għat-tindif, arranġamenti tax-xogħol mid-dar, u bidliet oħra li jistgħu
jaffettwaw is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema. Il-konsultazzjoni ma teħtieġx kunsens
jew ftehim, iżda min iħaddem huwa rrakkomandat ħafna li jippermetti lill-ħaddiema
jkunu parti mill-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet għal kwistjonijiet relatati malCOVID-19.

LISTA TA’ KONTROLL GĦALL-ISTABBILIMENTI TAL-IKEL
Isem l-Istabbiliment:
Lista ta’ Kontroll imtliet minn: (Isem)
Data:

(Pożizzjoni)

DIN IL-LISTA TA’ KONTROLL QED TIĠI SOTTODIVIŻA APPOSTA F’OQSMA
DIFFERENTI TA’ OPERAT MINĦABBA L-FATT LI L-ISTRATEĠIJA NAZZJONALI TA’
TRANSIZZJONI TISTA’ TIDDEĊIEDI GĦALL-INTRODUZZJONI GRADWALI U
PARZJALI TA’ SERVIZZI DIFFERENTI TAL-LUKANDI. META TIMLA DIN IL-LISTA TA’
KONTROLL, IT-TAQSIMA(IJIET) RELEVANTI GĦAS-SERVIZZI LI GĦADHOM MA
RĊEVEWX L-APPROVAZZJONI TAL-AWTORITAJIET TAS-SAĦĦA BIEX JIBDEW
JOPERAW SAD-DATA TAL-KOMPLETAZZJONI GĦANDHOM JIMTLEW BĦALA N/A
(MHUX APPLIKABBLI)
FIL-KAŻ TAL-ISTABBILIMENTI KOLLHA: (ARA N-NOTA TEKNIKA FL-AĦĦAR TA’
DAN ID-DOKUMENT)
Iva/Le

Data taċ-Ċertifikazzjoni

Stabbiliment iċċertifikat li m’għandux
Leġjonella.
Ir-riżultati tat-testijiet u ċ-ċertifikazzjoni
disponibbli.
1. Reception: Disponibbiltà tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni lill-Klijenti
Iva/Le

Kummenti

Il-persunal jipprattika d-distanza fiżika u ddiżinfettar regolari tal-idejn
Il-persunal għandu jilbes il-maskri u/jew ilviżieri.
Tar-Reception għandhom in-numri tattelefown tal-awtoritajiet tas-saħħa, talisptarijiet u taċ-ċentri mediċi, tal-isptarijiet
pubbliċi u privati biex jużahom kull meta jkun
hemm il-possibbiltà li mistieden jista’ jkun
marid.
Metodi tal-Ħlas Mingħajr Kuntatt disponibbli.
2. Tagħmir meħtieġ u kitt mediku fl-Istabbiliment
Iva/Le
Diżinfettant/wajps ġermiċidi għat-tindif
tal-uċuħ.
Il-viżieri għandhom jitnaddfu regolarment blalkoħol. Maskri tal-wiċċ li jintremew wara l-użu

Kummenti

jistgħu jintużaw darba biss.
Ingwanti (li jintremew wara l-użu).
Fardal protettiv (li jintrema wara l-użu).
Ġagaga twila bil-kmiem twal.

Borża tal-iskart ta’ periklu bijoloġiku li
tintrema wara l-użu.
3. Servizzi tekniċi u tal-manutenzjoni
L-ISTABBILIMENTI JRIDU JIPPREŻENTAW DOKUMENTI TA’ MANUTENZJONI U TALITTESTJAR RELATATI MAL-ANALIŻI MIKROBIJOLOĠIKA U KIMIKA TAL-ILMA U
JIPPREŻENTAW REKORDS TA’ PROĊEDURI TA’ MANUTENZJONI U OPERAT GĦAL
TAGĦMIR TAL-ĦASIL TAL-PLATTI U TAL-ĦASIL TAL-ĦWEJJEĠ U MANUTENZJONI TATTAGĦMIR TAL-ARJA KKUNDIZZJONATA.
Iva/Le
L-ilma għall-użu pubbliku huwa
ddiżinfettat.
It-tagħmir tal-ħasil tal-platti u t-tagħmir talħasil tal-ħwejjeġ jaħdmu kif suppost:
It-temperatura operattiva hija ssettjata
għal 60 grad Celsius u qed jiġi applikat iddożaġġ korrett ta’ kimiċi għat-tindif u
għad-diżinfettar.
Arja kkundizzjonata: Il-kundizzjoni tal-filtri
ċċekkjati kull ġimgħa u tinżamm ir-rata tattibdil xieraq tal-arja ta’ ġewwa. Ilfunzjonament xieraq tat-tagħmir talventilazzjoni, tal-iskambju tal-arja, u taddehumidifikazzjoni huwa kkontrollat kull
ġimgħa. Għandu jinżamm reġistru filkamra.
Dispenser tal-alkoħol fl-entratura u
f’żoni pubbliċi oħra. Dispensers
awtomatiċi huma rrakkomandati.
Dispenser tal-alkoħol fl-entratura/ħruġ millkċina.
Id-dispensers jiġu ċċekkjati mill-anqas kull
siegħa biex jiġi żgurat li qed jaħdmu sew. Iddispensers jinkludu dispensers tas-sapun u
ta’ soluzzjonijiet diżinfettanti, tagħmir li
jnixxef l-idejn, dispensers tat-tessuti li
jintremew wara l-użu, u apparat simili.
Installa unitajiet għad-distribuzzjoni ta’ ġel
diżinfettant
fiż-żoni
differenti
talistabbiliment, inklużi l-kmamar tal-banju
pubbliċi użati mill-mistednin u millpersunal.

Kummenti

4. Żoni Pubbliċi
Iva/Le

Kummenti

Diżinfettar anti-virali ddokumentat kull
siegħa ta’ żoni ta’ kuntatt għoli tal-idejn
(pumi tal-bibien, poġġamani, buttuni tallift, telefowns pubbliċi, eċċ.).
Huwa rrakkomandat li l-kontenituri taliskart ikunu jitħaddmu bil-pedala u jitbattlu
ta’ spiss.
Tkun infurzata d-distanza soċjali fil-lift
(distanza ta’ 2 metri bejn kull persuna).
Tabella fl-entratura tal-lift li turi li nies talistess grupp biss għandhom jużaw il-lift
flimkien.
M’għandux ikun hemm tagħmir li jnixxef
bil-fluss tal-arja jew xugamani tad-drapp
li jduru. Xugamani tal-karti li
jintremew wara l-użu biss (idealment
minn dispenser awtomatiku)
L-għamara, l-attrezzaturi u t-tagħmir
ippożizzjonati b’tali mod biex iħarsu ddistanza soċjali u r-rekwiżiti tal-iġjene.
L-istandards relevanti għandhom ikunu
osservati fiż-żoni tal-logħob tat-tfal3
M’għandux ikun hemm iffullar fiż-żoni
komuni bħal kmamar tat-tibdil u tojlits. Illatrini pubbliċi u l-kmamar tat-tibdil
għandhom jiġu diżinfettati kull siegħa u
limitati għal massimu ta’ persuna waħda
għal kull 4 metri kwadri inkluż il-persunal
fi kwalunkwe ħin. Għandha tinżamm
dokumentazzjoni fuq il-post tarreġistrazzjoni tal-ħinijiet tad-diżinfettar
kull siegħa.

3

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Documents/mitigation-conditions-andguidances/Guidance_For_Entities_Responsible_For_Outdoor_Children_Playing_Fields.pdf

4. Servizz ta’ Ikel u Xorb
Iva/Le
Il-ħwienet tal-ikel kollha għandhom
jingħalqu bejn il-ħinijiet tal-11: 00 p.m. u l-5:
00 a.m. tal-għada filgħodu.
Protokoll tal-iġjene personali tal-persunal
disponibbli għar-ristoranti ta’ fuq barra,
servizzi ta’ kolazzjon u tal-ikel. Servizz fuq
barra biss u bilqiegħda mal-imwejjed.
Meta jidħlu fi u joħorġu miż-żona tal-ikel ilmistednin imfakkra biex jiddiżinfettaw
idejhom b'ġel diżinfettant li jinsab flentratura ta’ dawk il-faċilitajiet.
Is-servizzi tal-buffet jistgħu jiġu offruti fuq ilbażi tal-prinċipju li m’għandux ikun hemm
manipulazzjoni u intervent tal-klijent. Isservizz tal-buffet offrut għandu jkun
kompletament assistit, jiġifieri l-persunal
jimla l-platti minn wara skrins sħaħ akriliċi
jew tal-ħġieġ ittemprat. L-ikel offrut filbuffets għandu jkun ukoll kollu wara skrins
akriliċi jew tal-ħġieġ ittemprat. Il-persunal
tal-imwejjed tal-buffet għandu dejjem jilbes
maskri/viżieri adegwati u jsegwi prattiċi
stabbiliti f’termini taż-żamma ta’ distanzi
soċjali, partikolarment kontroll tal-kjuwijiet
ta’ klijenti li qed jistennew li jiġu servuti fuq
l-imwejjed tal-buffet.
L-ebda servizz mill-bar minbarra kunsinna
mal-mejda.
Għandhom jintużaw biss kondimenti li
jintremew wara l-użu u oġġetti li jintużaw
darba biss minflok fliexken u kontenituri
(inkluż żejt, ħall, zlazi, melħ, bżar, zokkor u
aġenti li jagħtu l-ħlewwa)
Ħin ta’ servizz estiż biex ikun evitat l-iffullar
tal-klijenti.
M’għandux ikun hemm dispensers
awtomatiċi jew self-service ġewwa u barra listabbiliment.

Kummenti

Il-platti, il-pożati u t-tazzi kollha użati fuq kull
mejda bin-nies iridu jinħaslu, u jiġu
ddiżinfettati f'magna tal-ħasil tal-platti,
inklużi oġġetti li ma ntużawx. Dvalji u srievet
għandhom jinbidlu kull darba wara li jinbidlu
n-nies mal-mejda.
Fil-każ ta’ ħasil bl-idejn, jeżisti proċess ta’ ħasil,
diżinfettar, u tlaħliħ. L-ixxottar isir bl-użu ta’
xugamani tal-karti li jintremew wara l-użu. Dvalji
u srievet jinħaslu bil-mod tas-soltu.
GĦAL POSTIJIET TAL-IKEL FUQ BARRA: Il-

postijiet tal-ikel għandhom jilqgħu n-numru
massimu ta’ persuni kif stabbilit misSuprintendent tas-Saħħa Pubblika, jiġifieri
o
kull persuna għandha toqgħod
mill-inqas 2 metri bogħod mill-oħrajn

L-imwejjed għandhom ikunu limitati għal
gruppi ta’ mhux aktar minn 10 persuni jew
persuni
mill-istess
dar.
L-imwejjed
għandhom ikunu ppożizzjonati b'tali mod li
d-distanza minn quddiem ta’ siġġu wieħed
għal quddiem tas-siġġu ta’ warajh għandha
tkun 2m ’il bogħod u d-distanza bejn iddahar ta’ siġġu wieħed u d-dahar ta’ ieħor
għandha tkun ta’ 1m.

GĦAL POSTIJIET TAL-IKEL FUQ ĠEWWA: Ilpostijiet tal-ikel għandhom jilqgħu n-numru
massimu ta’ persuni kif stabbilit misSuprintendent tas-Saħħa Pubblika, jiġifieri
o kull persuna għandha toqgħod
mill-inqas 2 metri bogħod milloħrajn
o għandu jkun hemm klijent wieħed
għal kull 4 metri kwadri fi spazji
definiti, inkluż il-persunal
L-imwejjed għandhom ikunu limitati għal gruppi
ta’ mhux aktar minn 10 persuni. L-imwejjed
għandhom ikunu ppożizzjonati b'tali mod li ddistanza minn quddiem ta’ siġġu wieħed għal
quddiem tas-siġġu ta’ warajh għandha tkun 3m
’il bogħod u d-distanza bejn id-dahar ta’ siġġu
wieħed u d-dahar ta’ ieħor għandha tkun ta’ 2m.

Għandu jkun hemm materjal mill-inqas fuq limwejjed tal-mistednin għal diżinfettar effettiv.
L-imwejjed u s-siġġijiet għandhom jiġu
diżinfettati wara kull użu.
Il-persunal għandu jilbes il-maskri u/jew il-viżieri.
Magni tal-bejgħ tas-sigaretti huma permessi
skont il-liġijiet applikabbli. Madankollu, tagħmir
tad-diżinfettar tal-idejn għandu jitqiegħed ħdejn
il-magna tal-bejgħ bl-istruzzjonijiet għall-użu
kemm qabel kif ukoll wara l-użu.
Ibdel il-menus u l-listi tal-inbid b’oħrajn li
jintużaw darba biss

Mhux permess tipjip fuq ġewwa. Ilklijenti għandhom iżommu d-distanza
soċjali meta jpejpu barra.
Id-dettalji tal-kuntatt (Isem u numru talkuntatt) ta’ persuna waħda minn kull grupp
għandhom jinżammu għall-gruppi kollha
skont id-data u l-ħin taż-żjara, u jmorru lura
4 ġimgħat

5. Disponibilità ta’ materjali
L-ISTABBILIMENTI GĦANDHOM IŻOMMU U JIPPROVDU SKEDI TAL-ATTENDENZA FFIRMATI
MILL-MEMBRI TAL-PERSUNAL LI NGĦATAW ISTRUZZJONI JEW ĠEW IMĦARRĠA GĦAL DIN
IL-KONTINĠENZA
Iva/Le

Kummenti

Il-persunal tat-tindif ġie mħarreġ dwar l-użu
ta’ u pprovdut b’tagħmir tal-protezzjoni
personali
kif elenkat hawn taħt:
Ingwanti.
Ġagagi li jintremew wara l-użu.
Żraben magħluqa.
Protezzjoni tal-wiċċ (ilqugħ talwiċċ u fradal impermeabbli) għal proċeduri li
jiġġeneraw titjir (eż. waqt li qed jinħaslu
l-uċuħ).
Aċċess għal soluzzjonijiet diżinfettanti
suffiċjenti u provvisti oħra.

GĦALL-UŻU UFFIĊJALI MILL-UFFIĊJAL TAL-MTA LI JWETTAQ L-ISPEZZJONI/KONTROLL FUQ ILPOST:
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Isem l-Uffiċjal:

Firma tal-Uffiċjal

Data:
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NOTA TEKNIKA DWAR IS-SISTEMI TAL-ILMA FL-ISTABBILIMENT
Dawn li ġejjin huma r-rekwiżiti legali li għandhom jitwettqu fuq is-sistemi tal-ilma qabel il-post
ikun jista’ jerġa’ jiftaħ:
1. Wettaq diżinfezzjoni tas-sistema sħiħa tas-sistema tal-ilma kiesaħ, billi tifflaxxja
mill-ħruġ kollha biex tikseb 50mg/l ta’ kloru liberu għal mill-inqas siegħa billi
tivverifika li dan il-livell jinkiseb fl-iktar ħruġ ’il bogħod. Dan jista’ jinkiseb ukoll blużu, eż. 5mg/l għal 10 sigħat (dan kollu jiddependi fuq il-kundizzjoni tas-sistema talpajpijiet tal-ilma). Importanti li terġa’ timla meta jkun meħtieġ matul dan il-proċess;

2. Battal u erġa’ imla s-sistema biex tilħaq livelli massimi ta’ diżinfettar normali taloperat (ekwivalenti għal mill-inqas 0.2mg/l kloru liberu);
3. Erġa’ imla u wettaq xokk termali billi tgħolli t-temperatura tal-kontenut kollu tal-ħiter talħażna tal-misħun minn 70oC għal 80oC imbagħad iċċirkola dan l-ilma fis-sistema kollha sa
tliet ijiem. Biex tkun effettiva, il-kapaċità u t-temperatura tal-ħiter tal-ħażna tal-misħun
għandhom ikunu biżżejjed biex jiżguraw li t-temperaturi fil-viti u l-apparat ma jaqgħux taħt
il-65oC. Kull vit u apparat għandu jitħaddem b’mod sekwenzjali għal mill-inqas

4.

5.

6.

7.

ħames minuti bit-temperatura massima, waqt li jittieħdu prekawzjonijiet xierqa
biex jitnaqqas ir-riskju li tinstamat;
Immonitorja t-temperaturi u l-livelli ta’ bijoċidi fejn applikabbli, aġġusta fejn
meħtieġ, għal mill-inqas 48-72 siegħa u mbagħad ħu kampjuni ta’ Leġjonella millħruġ tas-sentinella (kampjuni mikrobijoloġiċi meħuda qabel 48 siegħa wara ddiżinfettar jistgħu jagħtu riżultati negattivi foloz);
Kun żgur li żżomm id-dokumentazzjoni kollha għall-ispezzjoni mill-Awtorità
Kompetenti, inklużi r-reviżjoni u l-aġġornament tal-manwal tal-valutazzjoni tarriskju inkluża dejta ta’ monitoraġġ, eċċ., b’evidenza ta’ min wettaq il-monitoraġġ,
żid il-ħin, id-data u l-firma;
Ir-riżultati tal-laboratorju għall-analiżi tal-Leġjonella li għandhom isiru f’laboratorju
akkreditat, flimkien mad-dokumentazzjoni kollha meħtieġa msemmija fil-punt 5
t’hawn fuq u dikjarazzjoni minn konsulent privat tal-ilma li taħtu sar dan ittrattament tas-sistema tal-ilma għandhom jintbagħtu lit-Taqsima dwar irRegolazzjoni u l-Verifika tal-Ilma fid-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali qabel jerġa’
jiftaħ l-istabbiliment;
Ladarba jinstab li s-sistemi tiegħek tal-ilma sħun u kiesaħ huma taħt kontroll
imbagħad l-istabbiliment ikun jista’ jerġa’ jiftaħ.
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NOTI U REFERENZI ADDIZZJONALI GĦALL-ISTABBILIMENTI KOLLHA
L-OPERATURI TAL-ISTABBILIMENTI HUMA MĦEĠĠIN JIFFAMILJARIZZAW RUĦHOM MANNOTI, IL-GWIDA U L-OBBLIGI LEGALI LI ĠEJJIN U JSEGWU L-BIDLIET U L-AĠĠORNAMENTI LI
JISTGĦU JITĦABBRU MILL-AWTORITAJIET MINN ŻMIEN GĦAL ŻMIEN.

1. Kollegament għal dokument ta’ gwida dwar il-maskri u l-viżiera
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/healthpromotion/Documents/Guidance%20on%20the%20Use%20of%20Face%20Masks%20for%20decreas
ing%20COVID-19%20Transmission%20in%20the%20Community.pdf
Biex tilbes il-viżiera:
Pass numru 1: Aħsel idejk sew
Pass numru 2: Ilbes il-viżiera b’idejn nodfa
Pass numru 3: Neħħi l-viżiera billi tiġbed iċ-ċinga minn wara

Pass numru 4: Tindif
Kif għandek tieħu ħsieb il-viżiera tal-wiċċ? L-ilqugħ tal-wiċċ/viżiera tiegħek għandhom jitnaddfu
wara kull użu. Iddiżinfetta b’wajps bl-alkoħol, biċċiet bid-diżinfettant, sprej diżinfettant jew biċċiet
ġermiċidi. Imbagħad naddaf bis-sapun u bl-ilma u ħallihom jinxfu qabel terġa’ tużahom. L-ilqugħ
tal-wiċċ/viżiera li jintremew wara l-użu jistgħu jintużaw sakemm jibqgħu jżommu l-għamla
tagħhom u jibqgħu intatti.

2. Regolamenti tal-2006 dwar il-Kontroll tal-Leġjonella AL 5 tal-2006
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=16567&l=1

3. Regolamenti tal-2005 dwar is-Swimming Pools AL 129 tal-2005
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http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=16966&l=1
kif emendat bl-AL 135 tal-2008
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=20584&l=1

4. Att dwar il-Kontroll tat-Tipjip tat-Tabakk
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8791&l=1
AL 22 tal-2010 Regolamenti tal-2010 dwar il-Kontroll ta’ Prodotti u Rekwiżiti għat-Tipjip li Jixbħu
Sigarretti jew Tabakk
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=21128&l=1
AL 67 tal-2016 Regolamenti tal-2016 dwar il-Manifattura, Preżentazzjoni u Bejgħ tat-Tabakk u Prodotti
Relatati
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27447&l=1
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TAQSIMA 4:
STABBILIMENTI TA’ FUQ BARRA REĠISTRATI INKLUŻI LIDOS,
SWIMMING POOLS U ŻONI TA’ DIVERTIMENT FUQ BARRA
[MINBARRA SPAS U ĠINNASJI]
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Standards għal Stabbilimenti ta’ Fuq Barra Reġistrati inklużi Lidos,
Swimming Pools u Żoni ta’ Divertiment fuq Barra
L-istandards li ġejjin inħarġu taħt l-Att dwar is-Saħħa Pubblika Kapitolu 465 tal-Liġijiet
ta’ Malta u l-Att dwar Servizzi tal-Ivvjaġġar u tat-Turiżmu Għal Malta Kapitolu 409 talLiġijiet ta’ Malta u jeħtieġu osservanza stretta.
Standards li għandhom jiġu osservati fl-Istabbilimenti ta’ Fuq Barra inklużi Lidos,
Swimming Pools u Żoni ta’ Divertiment fuq Barra
Is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika b’dan tordna li l-Istabbilimenti ta’ Fuq Barra
Reġistrati kollha inklużi Lidos, Swimming Pools u Żoni ta’ Divertiment fuq Barra
għandhom jimplimentaw l-istandards elenkati fil-Lista ta’ Kontroll mehmuża.
Linji gwida għall-applikazzjoni tal-istandards tal-COVID-19 fl-Istabbilimenti ta’ Fuq
Barra Reġistrati inklużi Lidos, Swimming Pools u Żoni ta’ Divertiment fuq Barra
L-istabbilimenti kollha msemmija hawn fuq qed jiġu avżati biex joperaw skont listandards għal prattika tajba inklużi f’dan id-dokument. L-operaturi ta’ stabbilimenti
kollha huma avżati wkoll li huma responsabbli biex jiżguraw li kwalunkwe laqgħa u
avveniment li jsir fl-istabbiliment tagħhom isegwi wkoll id-dispożizzjonijiet legali, listandards u l-gwida applikabbli għal laqgħat u avvenimenti.
Dawn l-istabbilimenti ġeneralment jinvolvu l-bejgħ ta’ oġġetti jew servizzi lill-pubbliku.
Dawn il-postijiet tal-bejgħ jinkludu ż-żewġ żoni fejn il-ħaddiema jinteraġixxu malklijenti u żoni magħluqa bħal imħażen jew ċentri tad-distribuzzjoni li jistgħu jinvolvu
biss kuntatt wiċċ imb wiċċ minimu mal-klijenti, persuni tal-kunsinna tal-katina talprovvista jew ħaddiema kollegi.
Prinċipji għall-kontinwità tan-negozju
Waqt li jirrikonoxxu li l-pandemija tal-COVID-19 hija każ ta’ emerġenza għas-saħħa
pubblika u l-kontinwità tan-negozju fir-rigward tal-COVID-19 għandha tkun imsejsa fuq
parir espert dwar is-saħħa pubblika u djalogu kostruttiv, għandhom japplikaw ilprinċipji li ġejjin:
 Il-ħaddiema kollha, irrispettivament mix-xogħol tagħhom jew kif inhuma
ingaġġati, għandhom id-dritt għal ambjent tax-xogħol b'saħħtu u sikur.
 Il-pandemija tal-COVID-19 teħtieġ approċċ iffokat fuq is-saħħa u s-sigurtà
fuq il-post tax-xogħol skont kif japplika għal stabbilimenti fuq barra.
 Biex l-istabbilimenti jinżammu b'saħħithom u sikuri, min iħaddem għandu,
b’konsultazzjoni mal-ħaddiema u r-rappreżentanti tagħhom, jivvaluta lmod kif se jaħdmu sabiex jidentifikaw, jifhmu u jikkwantifikaw ir-riskji u
jimplimentaw u jirrevedu miżuri ta’ kontroll biex jindirizzaw dawk ir-riskji.
 Matul it-transizzjoni tal-COVID-19, min iħaddem u l-ħaddiema jridu jaħdmu
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flimkien biex jadattaw u jippromwovu prattiċi tax-xogħol sikuri konsistenti
mal-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika u biex jiżguraw li listabbilimenti ta’ fuq barra huma ppreparati għad-distanza soċjali u għallmiżuri eżemplari tal-iġjene li huma kritiċi għas-suċċess tat-transizzjoni.

 Min iħaddem u l-ħaddiema għandhom jagħmlu kontrolli b’mod attiv kontra
t-trażmissjoni tal-COVID-19 waqt li jkunu fuq ix-xogħol, skont il-pariri
aġġornati tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika.
 Min iħaddem u l-ħaddiema jridu jippreparaw għall-possibbiltà li jkun hemm
każijiet tal-COVID-19 fuq il-post tax-xogħol u jkunu ppreparati biex jieħdu
azzjoni immedjatament, kif suppost, b’mod effettiv u effiċjenti, u skont irrakkomandazzjonijiet speċifiċi tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika.
Kif jinfirex il-COVID-19
Il-COVID-19 tippreżenta sogħla jew għatis li jirrilaxxaw qtar ta’ fluwidu infettat. Ħafna
minn dawn il-qtar jistgħu jaqgħu fuq uċuħ u oġġetti fil-viċin - bħal uċuħ tal-bankijiet,
oġġetti għall-wiri, skrivaniji, imwejjed, makkinarju jew telefowns. Uċuħ oħra li
jintmissu ta’ spiss bħal pumi tal-bibien, trolis, interkoms, buttuni tal-lift huma wċuħ
oħra li jintmissu ta’ spiss jintmessu mill-klijenti u mill-impjegati u jistgħu jiġu
kkontaminati. In-nies jistgħu jiġu infettati bil-COVID-19 meta jmissu wċuħ jew oġġetti
kkontaminati - u mbagħad imissu għajnejhom, imneħirhom jew ħalqhom. Meta tkun
inqas minn żewġ metri ‘l bogħod minn persuna bil-COVID-19 għal żmien twil, tista’
tieħu l-infezzjoni billi tibla’ l-qtar mis-sogħla jew min-nifs tagħhom. Fi kliem ieħor, ilCOVID-19 jinfirex b’mod simili bħall-influwenza. Ħafna mill-persuni infettati bil-COVID19 jesperjenzaw sintomi ħfief u jgħaddilhom. Madankollu, xi wħud jispiċċaw
jesperjenzaw mard aktar serju u jistgħu jeħtieġu kura fl-isptar. Ir-riskju ta’ mard serju
jiżdied aktar ma jkollok età. Nies b'sistemi immuni dgħajfa u nies b'kundizzjonijiet
bħad-dijabete, mard tal-qalb u tal-pulmun huma wkoll aktar vulnerabbli għal mard
serju.

Dmirijiet ta’ min iħaddem u tal-ħaddiema
Min iħaddem mistenni li jieħu ħsieb is-saħħa, is-sigurtà u l-benesseri tal-ħaddiema,
inklużi tagħhom stess u tal-persunal l-ieħor kollu, inklużi kuntratturi u persuni talkunsinna, konsumaturi u klijenti tal-istabbilimenti. Dan jinkludi l-provvista u ż-żamma
ta’ ambjent tax-xogħol li jimminimizza r-riskju għas-saħħa u s-sigurtà, il-provvista ta'
faċilitajiet adegwati u aċċessibbli għall-benesseri tal-ħaddiema biex iwettqu
xogħolhom u l-monitoraġġ tas-saħħa tal-ħaddiema u l-kundizzjonijiet tal-post taxxogħol bil-għan li jippreveni mard jew korriment. Min iħaddem għandu jimminimizza
r-riskju ta’ espożizzjoni għall-COVID-19 tal-ħaddiema u għall-klijenti billi jieħu miżuri
raġonevoli u prattiċi biex inaqqas ir-riskju.
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Il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskju ta’ espożizzjoni għall-COVID-19 tista’ tinkludi,
pereżempju:
 Il-bżonn li l-ħaddiema jipprattikaw id-distanza soċjali
 Il-bżonn li l-ħaddiema jipprattikaw iġjene tajba (eż., permezz ta’ politiki fuq
il-post tax-xogħol u li jiżguraw aċċess għal faċilitajiet ta’ iġjene adegwati u
fornuti sew bil-provvisti)
 Il-bżonn li l-ħaddiema jibqgħu d-dar meta jkunu morda
 It-tindif regolari u sew tal-post tax-xogħol
 L-Implimentazzjoni ta’ arranġamenti tax-xogħol mid-dar għal dawk l-aspetti
tan-negozju fejn jistgħu jiġu applikati arranġamenti bħal dawn
Min iħaddem għandu jieħu azzjonijiet biex jiżgura li l-istabbilimenti jimminimizzaw irriskji li l-konsumaturi, il-klijenti, il-kuntratturi u l-persuni tal-kunsinna jiġu infettati bilCOVID-19. Din il-protezzjoni mir-riskju ta’ espożizzjoni għall-COVID-19 tista’ tinkludi,
pereżempju:
 Il-bżonn li jipprattikaw id-distanza soċjali, inkluż permezz ta’ kunsinni u
pagamenti mingħajr kuntatt
 Il-bżonn li jipprattikaw iġjene tajba, u
 Il-bżonn li ħaddieħor joqgħod ’il bogħod mill-post tax-xogħol, sakemm mhux
essenzjali, eż., bħal familja, ħbieb u viżitaturi.
Min iħaddem għandu jżomm ambjent tax-xogħol sikur fl-istabbilimenti, pereżempju
permezz ta’:
 It-tindif regolari u sew tal-post tax-xogħol.
 Ir-ristrutturar tat-tqassim tal-post tax-xogħol biex jippermetti d-distanzi
soċjali,
 Jillimita n-numru ta’ nies fi stabbilimenti ta’ barra fi kwalunkwe ħin
partikolari,
 Jeżerċita d-dritt li jirrifjuta d-dħul ta’ klijenti u persunal fl-istabbiliment jekk
jidhru ma jifilħux jew għandhom sintomi respiratorji inklużi sogħla, deni,
qtugħ ta’ nifs, imnieħer iqattar jew uġigħ fil-griżmejn.
 Jipprovdi faċilitajiet adegwati biex jipproteġi lill-ħaddiema, kemm jista’ jkun
milli jiġu infettati bil-COVID-19 bħal:
o Faċilitajiet tat-tojlit inkluż provvista adegwata ta’ sapun, ilma u
xugamani tal-karti
o Diżinfettanti tal-idejn madwar il-post tax-xogħol kollu, fejn mhux
possibbli għall-ħaddiema jaħslu idejhom,
o Kmamar tal-persunal (fejn applikabbli) li jitnaddfu regolarment u li
jippermettu d-distanzi soċjali,
 Li l-ħaddiema jingħataw pawżi regolari biex jużaw faċilitajiet sanitarji,
partikolarment biex jippermettu lill-ħaddiema jaħslu idejhom, jew biex
jaċċessaw diżinfettant tal-idejn fejn dan ma jkunx possibbli,
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 Il-provvista ta’ informazzjoni, taħriġ, istruzzjoni u superviżjoni li jistgħu
jinkludu:
o gwida dwar kif taħsel idejk sew
o taħriġ dwar kif tilbes u tuża kwalunkwe tagħmir protettiv personali
(PPE) meħtieġ
o taħriġ dwar prattiċi adegwati ta’ tindif matul il-ġurnata kollha
o istruzzjonijiet dwar kif tirranġa post tax-xogħol fid-dar sikur għal
dawk li jaħdmu mid-dar, u
 Provvista ta’ istruzzjonijiet għall-ħaddiema biex jibqgħu d-dar jekk ikunu
morda.
Min iħaddem għandu d-dmir li jikkonsulta mal-ħaddiema dwar kwistjonijiet ta’ saħħa
u sigurtà relatati mal-COVID-19. Min iħaddem għandu jagħti lill-ħaddiema lopportunità li jesprimu l-opinjonijiet tagħhom u jqajmu t-tħassib tagħhom. Ilħaddiema x’aktarx ikunu jafu dwar ir-riskji ta’ xogħolhom. L-involviment tagħhom jgħin
biex jinbena impenn għal kwalunkwe bidla li min iħaddem jeħtieġ jimplimenta. Min
iħaddem għandu javża r-riżultat tal-konsultazzjoni lill-ħaddiema. L-adattament talistabbilimenti biex jiġi kkontrollat u jitnaqqas ir-riskju ta’ espożizzjoni għall-COVID-19
jeħtieġ valutazzjoni tar-riskju bir-reqqa. Dawn il-linji gwida jipprovdu
kunsiderazzjonijiet li jrid jikkunsidra min iħaddem meta jiddeċiedi dwar il-miżuri ta’
kontroll bħal restrizzjonijiet ġewwa l-istabbilimenti biex jippermettu d-distanzi soċjali,
l-adegwatezza ta’ faċilitajiet għal iġjene xierqa personali, arranġamenti għat-tindif,
arranġamenti tax-xogħol mid-dar, u bidliet oħra li jistgħu jaffettwaw is-saħħa u ssigurtà tal-ħaddiema. Il-konsultazzjoni ma teħtieġx kunsens jew ftehim, iżda min
iħaddem huwa rrakkomandat ħafna li jippermetti lill-ħaddiema jkunu parti millproċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet għal kwistjonijiet relatati mal-COVID-19.
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LISTA TA’ KONTROLL GĦALL-ISTABBILIMENTI TA’ FUQ
BARRA REĠISTRATI INKLUŻI LIDOS, SWIMMING POOLS U
ŻONI TA’ DIVERTIMENT TA’ FUQ BARRA
Isem l-Istabbiliment:
Lista ta’ Kontroll imtliet minn: (Isem)
Data:

(Pożizzjoni)

DIN IL-LISTA TA’ KONTROLL QED TIĠI SOTTODIVIŻA APPOSTA F’OQSMA
DIFFERENTI TA’ OPERAT MINĦABBA L-FATT LI L-ISTRATEĠIJA NAZZJONALI TA’
TRANSIZZJONI TISTA’ TIDDEĊIEDI GĦALL-INTRODUZZJONI GRADWALI U
PARZJALI TA’ SERVIZZI DIFFERENTI TAL-LUKANDI. META TIMLA DIN IL-LISTA TA’
KONTROLL, IT-TAQSIMA(IJIET) RELEVANTI GĦAS-SERVIZZI LI GĦADHOM MA
RĊEVEWX L-APPROVAZZJONI TAL-AWTORITAJIET TAS-SAĦĦA BIEX JIBDEW
JOPERAW SAD-DATA TAL-KOMPLETAZZJONI GĦANDHOM JIMTLEW BĦALA N/A
(MHUX APPLIKABBLI)
FIL-KAŻ TAL-ISTABBILIMENTI KOLLHA: (ARA N-NOTA TEKNIKA FL-AĦĦAR TA’
DAN ID-DOKUMENT)
Iva/Le

Data taċ-Ċertifikazzjoni

Stabbiliment iċċertifikat li m’għandux
Leġjonella.
Ir-riżultati tat-testijiet u ċ-ċertifikazzjoni
disponibbli.

1. Reception u Front Desk: Disponibbiltà tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni lillKlijenti
Iva/Le

Kummenti

Il-persunal tar-Reception jipprattika ddistanza fiżika u s-sanitizzazzjoni regolari talidejn.
Għandu jitwaħħal ilqugħ akriliku jew talħġieġ ittemprat fiż-żoni tar-reception b’għoli
ta’ mill-inqas 2m mill-art.
Il-persunal tar-Reception jilbes il-maskra
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u/jew il-viżiera
Tar-Reception għandhom in-numri tattelefown tal-awtoritajiet tas-saħħa, talisptarijiet u taċ-ċentri mediċi, tal-isptarijiet
pubbliċi u privati biex jużawhom kull meta
jkun hemm il-possibbiltà li mistieden jista’
jkun marid.
Metodi tal-Ħlas Mingħajr Kuntatt disponibbli.

2. Tagħmir meħtieġ u kitt mediku fl-Istabbiliment
Il-viżieri għandhom jitnaddfu regolarment blalkoħol. Maskri tal-wiċċ li jintremew wara lużu jistgħu jintużaw darba biss.
Diżinfettant/wajps ġermiċidi għat-tindif
tal-uċuħ. Tixjus.
Ingwanti (li jintremew wara l-użu).
Fardal protettiv (li jintrema wara l-użu).
Ġagaga twila bil-kmiem twal.
Borża tal-iskart ta’ periklu bijoloġiku li
tintrema wara l-użu.

Iva/Le

Kummenti

3. Servizzi tekniċi u tal-manutenzjoni
STABBILIMENTI JRIDU JIPPREŻENTAW DOKUMENTI TA’ MANUTENZJONI U TALITTESTJAR RELATATI MAL-ANALIŻI MIKROBIJOLOĠIKA U KIMIKA TAL-ILMA U
JIPPREŻENTAW REKORDS TA’ PROĊEDURI TA’ MANUTENZJONI U OPERAT GĦAL
TAGĦMIR TAL-ĦASIL TAL-PLATTI U TAL-ĦASIL TAL-ĦWEJJEĠ U MANUTENZJONI TATTAGĦMIR TAL-ARJA KKUNDIZZJONATA
Iva/Le

Kummenti

L-ilma jiġi diżinfettat: ilma għall-konsum u
fil-pixxini.
It-tagħmir tal-ħasil tal-platti u t-tagħmir talħasil tal-ħwejjeġ jaħdmu kif suppost:
It-temperatura operattiva hija ssettjata
għal 60 grad Celsius u qed jiġi applikat iddożaġġ korrett ta’ kimiċi għat-tindif u ddiżinfettar.
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Arja kkundizzjonata: Il-kundizzjoni tal-filtri
ċċekkjati kull ġimgħa u tinżamm ir-rata tattibdil xieraq tal-arja ta’ ġewwa. Ilfunzjonament xieraq tat-tagħmir talventilazzjoni, tal-iskambju tal-arja, u taddehumidifikazzjoni huwa kkontrollat kull
ġimgħa. Għandu jinżamm reġistru
disponibbli.
Dispenser tal-alkoħol fl-entratura u
pubbliċi oħra oħra. Dispensers awtomatiċi
huma rrakkomandati
Id-dispensers jiġu ċċekkjati mill-anqas kull
siegħa biex jiġi żgurat li qed jaħdmu sew.
Id-dispensers jinkludu dispensers tassapun u ta’ soluzzjonijiet diżinfettanti,
dispensers tat-tessuti li jintremew wara lużu, u apparat simili.

4. Żoni Pubbliċi
Iva/Le

Kummenti

Diżinfettar anti-virali ddokumentat kull
siegħa ta’ żoni ta’ kuntatt għoli tal-idejn
(pumi tal-bibien, poġġamani, buttuni tallift, telefowns pubbliċi, eċċ.).
Huwa rrakkomandat li l-kontenituri taliskart ikunu jitħaddmu bil-pedala u jitbattlu
ta’ spiss.
M’għandux ikun hemm tagħmir li jnixxef
bil-fluss tal-arja jew xugamani tad-drapp
li jduru. Xugamani tal-karti li jintremew
wara l-użu biss (idealment minn
dispenser awtomatiku)
Tkun infurzata d-distanza soċjali fil-lift
(distanza ta’ 2 metri bejn kull persuna).
Tabella fl-entratura tal-lift li turi li nies talistess grupp biss għandhom jużaw il-lift
flimkien.
L-istandards relevanti għandhom ikunu
osservati fiż-żoni tal-logħob tat-tfal4

4
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L-għamara, l-attrezzaturi u t-tagħmir
ippożizzjonati b’tali mod biex iħarsu ddistanza soċjali u r-rekwiżiti tal-iġjene

5. Proċeduri Ġenerali fuq il-Post
Iva/Le

Kummenti

Iva/Le

Kummenti

Il-persunal għandu jilbes maskri/viżiera
protettivi
Meta l-klijenti jitilqu, l-imwejjed, issiġġijiet, id-dekċers u l-umbrelel
għandhom jitnaddfu u jiġu diżinfettati
Id-dispensers tad-diżinfettanti għandhom
jitqiegħdu f’post prominenti għall-użu
mill-klijenti
Il-kjuwijiet kollha għandhom iħarsu ddistanza soċjali ta’ 2 metri
It-tojlits kollha, il-kmamar tat-tibdil, ilkontenituri tal-iskart, iż-żoni komuni, lapparat u faċilitajiet oħra għandhom
jitnaddfu u jiġu diżinfettati mill-anqas kull
siegħa.
Ilimita n-numru ta’ viżitaturi għat-tojlits fi
kwalunkwe ħin

6. Żona Madwar il-Pixxina

Dispensers tad-diżinfettanti
(preferibbilment awtomatiċi), sapun
likwidu u xugamani tal-karti li
jintremew wara l-użu huma pprovduti.
Il-kapaċità tkun limitata għal 50% tannumru massimu ta’ għawwiema kif
stipulat fl-Iskeda IV tal-AL 129 tal-2005

guidances/Guidance_For_Entities_Responsible_For_Outdoor_Children_Playing_Fields.pdf
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Il-persunal ħdejn il-pixxina għandu jilbes ilmaskra jew il-viżiera.
L-umbrelel, dekċers, siġġijiet u
tagħmir ieħor għandhom jiġu
diżinfettati wara li jitlaq kull viżitatur.
M’għandux ikun hemm iffullar fiż-żoni
komuni bħal kmamar tat-tibdil u tojlits. Illatrini pubbliċi u l-kmamar tat-tibdil
għandhom jiġu diżinfettati kull siegħa. Iżżoni ta’ maġenb il-pixxina (inklużi tojlits u
kmamar tat-tibdil) għandhom ikunu limitati
għal massimu ta’ persuna waħda għal kull
4 metri kwadri inkluż il-persunal fi
kwalunkwe ħin. Għandha tinżamm
dokumentazzjoni fuq il-post tarreġistrazzjoni tal-ħinijiet tad-diżinfettar kull
siegħa.
Distanza ta’ 2 metri f'kull direzzjoni bejn
kull umbrella/2 unitajiet ta’ dekċers fiżżona miftuħa madwar il-pixxini. Persuna
waħda biss għal kull dekċer.
Kwalunkwe tagħmir relatat malattrazzjonijiet tal-ilma għandu jiġi
diżinfettat regolarment. Mhumiex permessi
attivitajiet li jinvolvu kuntatt dirett tan-nies
sakemm l-individwi ma jkunux mill-istess
dar.

7. Żoni tal-Ikel
Iva/Le

Kummenti

Il-ħwienet tal-ikel kollha għandhom ikunu
magħluqa bejn il-ħinijiet tal-11: 00 p.m. u l5: 00 a.m. tal-għada filgħodu.
Protokoll tal-iġjene personali tal-persunal
disponibbli għar-ristoranti u s-servizzi talikel. Servizz fuq barra biss u bilqiegħda malimwejjed.
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Meta jidħlu fi u joħorġu miż-żona tal-ikel ilmistednin imfakkra biex jiddiżinfettaw
idejhom b'ġel diżinfettant li jinsab flentratura ta’ dawk il-faċilitajiet.
Servizz tal-buffet mhux offrut.
L-ebda servizz mill-bar minbarra kunsinna
mal-mejda.
Użu ta’ kondimenti li jintremew wara l-użu u
oġġetti li jintużaw darba biss minflok fliexken
u kontenituri. (inkluż żejt, ħall, zlazi, melħ u
bżar) Inkella, porzjonijiet singoli fi
skutella.
Ħin ta’ servizz estiż biex ikun evitat l-iffullar
tal-klijenti. L-aħħar ordni m’għandhiex issir
wara l-11 ta’ billejl.
Il-platti, il-pożati u t-tazzi kollha użati fuq kull
mejda bin-nies iridu jinħaslu, u jiġu
ddiżinfettati f'magna tal-ħasil tal-platti,
inklużi oġġetti li ma ntużawx. Dvalji u srievet
għandhom jinbidlu kull darba wara li jinbidlu
n-nies mal-mejda.
M’għandux ikun hemm dispensers
awtomatiċi jew self-service la ġewwa u
lanqas barra l-istabbiliment.
Magni tal-bejgħ tas-sigaretti huma permessi
skont il-liġijiet applikabbli. Madankollu,
tagħmir tad-diżinfettar tal-idejn għandu
jitqiegħed ħdejn il-magna tal-bejgħ blistruzzjonijiet għall-użu kemm qabel kif ukoll
wara l-użu.
Fil-każ ta’ ħasil bl-idejn, jeżisti proċess ta’
ħasil, diżinfettar, u tlaħliħ. L-ixxottar isir blużu ta’ xugamani tal-karti li jintremew wara
l-użu. Dvalji u srievet jinħaslu bil-mod
tas-soltu.
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GĦAL POSTIJIET TAL-IKEL FUQ BARRA: Ilpostijiet tal-ikel għandhom jilqgħu n-numru
massimu ta’ persuni kif stabbilit misSuprintendent tas-Saħħa Pubblika, jiġifieri
o
kull persuna għandha toqgħod
mill-inqas 2 metri bogħod mill-oħrajn

L-imwejjed għandhom ikunu limitati għal
gruppi ta’ mhux aktar minn 10 persuni jew
persuni
mill-istess
dar.
L-imwejjed
għandhom ikunu ppożizzjonati b'tali mod li
d-distanza minn quddiem ta’ siġġu wieħed
għal quddiem tas-siġġu ta’ warajh għandha
tkun 2m ’il bogħod u d-distanza bejn iddahar ta’ siġġu wieħed u d-dahar ta’ ieħor
għandha tkun ta’ 1m.

GĦAL POSTIJIET TAL-IKEL FUQ ĠEWWA: Ilpostijiet tal-ikel għandhom jilqgħu n-numru
massimu ta’ persuni kif stabbilit misSuprintendent tas-Saħħa Pubblika, jiġifieri
o kull persuna għandha toqgħod
mill-inqas 2 metri bogħod milloħrajn
o għandu jkun hemm klijent
wieħed għal kull 4 metri kwadri
fi spazji definiti, inkluż ilpersunal
L-imwejjed għandhom ikunu limitati għal
gruppi ta’ mhux aktar minn 10 persuni. Limwejjed għandhom ikunu ppożizzjonati
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b'tali mod li d-distanza minn quddiem ta’
siġġu wieħed għal quddiem tas-siġġu ta’
warajh għandha tkun 3m ’il bogħod u ddistanza bejn id-dahar ta’ siġġu wieħed u ddahar ta’ ieħor għandha tkun ta’ 2m.

Il-persunal għandu jilbes il-viżiera jew ilmaskra.
Għandu jkun hemm materjal mill-inqas fuq limwejjed tal-mistednin għal diżinfettar
effettiv. L-imwejjed u s-siġġijiet għandhom
jiġu diżinfettati wara kull użu.
Ibdel il-menus u l-listi tal-inbid b’oħrajn li
jintużaw darba biss
Il-klijenti għandhom iżommu d-distanza
soċjali meta jpejpu barra.
Id-dettalji tal-kuntatt (Isem u numru talkuntatt) ta’ persuna waħda minn kull grupp
għandhom jinżammu għall-gruppi kollha
skont id-data u l-ħin taż-żjara, u jmorru lura
4 ġimgħat

8. Disponibbiltà ta’ materjali f’każ ta’ persuna infettata
L-ISTABBILIMENTI GĦANDHOM IŻOMMU U JIPPROVDU SKEDI TAL-ATTENDENZA FFIRMATI
MILL-MEMBRI TAL-PERSUNAL LI NGĦATAW ISTRUZZJONI JEW ĠEW IMĦARRĠA GĦAL DIN
IL-KONTINĠENZA
Iva/Le

Kummenti

Il-persunal tat-tindif ġie mħarreġ dwar l-użu ta’
u pprovdut b’tagħmir tal-protezzjoni personali
kif elenkat hawn taħt:
Ingwanti.
Ġagagi li jintremew wara l-użu.
Żraben magħluqa.
Protezzjoni tal-wiċċ (face shield u fradal
impermeabbli) għal proċeduri li
jiġġeneraw titjir (eż. waqt li qed jinħaslu l-uċuħ).
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Aċċess għal soluzzjonijiet diżinfettanti
suffiċjenti u provvisti oħra.
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GĦALL-UŻU UFFIĊJALI MILL-UFFIĊJAL TAL-MTA LI JWETTAQ L-ISPEZZJONI/KONTROLL FUQ ILPOST:

Isem l-Uffiċjal:

Firma tal-Uffiċjal

Data:
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NOTA TEKNIKA DWAR IS-SISTEMI TAL-ILMA FL-ISTABBILIMENT
Dawn li ġejjin huma r-rekwiżiti legali li għandhom jitwettqu fuq is-sistemi tal-ilma qabel ilpost ikun jista’ jerġa’ jiftaħ:
1. Wettaq diżinfezzjoni tas-sistema sħiħa tas-sistema tal-ilma kiesaħ, billi tifflaxxja
mill-ħruġ kollha biex tikseb 50mg/l ta’ kloru liberu għal mill-inqas siegħa billi
tivverifika li dan il-livell jinkiseb fl-iktar ħruġ ’il bogħod. Dan jista’ jinkiseb ukoll blużu, eż. 5mg/l għal 10 sigħat (dan kollu jiddependi fuq il-kundizzjoni tas-sistema talpajpijiet tal-ilma). Importanti li terġa’ timla meta jkun meħtieġ matul dan il-proċess;

2. Battal u erġa’ imla s-sistema biex tilħaq livelli massimi ta’ diżinfettar normali taloperat (ekwivalenti għal mill-inqas 0.2mg/l kloru liberu);
3. Erġa’ imla u wettaq xokk termali billi tgħolli t-temperatura tal-kontenut kollu tal-ħiter talħażna tal-misħun minn 70oC għal 80oC imbagħad iċċirkola dan l-ilma fis-sistema kollha sa
tliet ijiem. Biex tkun effettiva, il-kapaċità u t-temperatura tal-ħiter tal-ħażna tal-misħun
għandhom ikunu biżżejjed biex jiżguraw li t-temperaturi fil-viti u l-apparat ma jaqgħux taħt
il-65oC. Kull vit u apparat għandu jitħaddem b’mod sekwenzjali għal mill-inqas

4.

5.

6.

7.

ħames minuti bit-temperatura massima, waqt li jittieħdu prekawzjonijiet xierqa
biex jitnaqqas ir-riskju li tinstamat;
Immonitorja t-temperaturi u l-livelli ta’ bijoċidi fejn applikabbli, aġġusta fejn
meħtieġ, għal mill-inqas 48-72 siegħa u mbagħad ħu kampjuni ta’ Leġjonella millħruġ tas-sentinella (kampjuni mikrobijoloġiċi meħuda qabel 48 siegħa wara ddiżinfettar jistgħu jagħtu riżultati negattivi foloz);
Kun żgur li żżomm id-dokumentazzjoni kollha għall-ispezzjoni mill-Awtorità
Kompetenti, inklużi r-reviżjoni u l-aġġornament tal-manwal tal-valutazzjoni tarriskju inkluża dejta ta’ monitoraġġ, eċċ., b’evidenza ta’ min wettaq il-monitoraġġ,
żid il-ħin, id-data u l-firma;
Ir-riżultati tal-laboratorju għall-analiżi tal-Leġjonella li għandhom isiru f’laboratorju
akkreditat, flimkien mad-dokumentazzjoni kollha meħtieġa msemmija fil-punt 5
t’hawn fuq u dikjarazzjoni minn konsulent privat tal-ilma li taħtu sar dan ittrattament tas-sistema tal-ilma għandhom jintbagħtu lit-Taqsima dwar irRegolazzjoni u l-Verifika tal-Ilma fid-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali qabel jerġa’
jiftaħ l-istabbiliment;
Ladarba jinstab li s-sistemi tiegħek tal-ilma sħun u kiesaħ huma taħt kontroll
imbagħad l-istabbiliment ikun jista’ jerġa’ jiftaħ.
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NOTI U REFERENZI ADDIZZJONALI GĦALL-ISTABBILIMENTI KOLLHA
L-OPERATURI TAL-ISTABBILIMENTI HUMA MĦEĠĠIN JIFFAMILJARIZZAW RUĦHOM MANNOTI, IL-GWIDA U L-OBBLIGI LEGALI LI ĠEJJIN U JSEGWU L-BIDLIET U L-AĠĠORNAMENTI LI
JISTGĦU JITĦABBRU MILL-AWTORITAJIET MINN ŻMIEN GĦAL ŻMIEN.

1. Kollegament għal dokument ta’ gwida dwar il-maskri u l-viżiera
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/healthpromotion/Documents/Guidance%20on%20the%20Use%20of%20Face%20Masks%20for%20decreas
ing%20COVID-19%20Transmission%20in%20the%20Community.pdf
Biex tilbes il-viżiera:
Pass numru 1: Aħsel idejk sew
Pass numru 2: Ilbes il-viżiera b’idejn nodfa
Pass numru 3: Neħħi l-viżiera billi tiġbed iċ-ċinga minn wara

Pass numru 4: Tindif
Kif għandek tieħu ħsieb il-viżiera tal-wiċċ? L-ilqugħ tal-wiċċ/viżiera tiegħek għandhom jitnaddfu
wara kull użu. Iddiżinfetta b’wajps bl-alkoħol, biċċiet bid-diżinfettant, sprej diżinfettant jew biċċiet
ġermiċidi. Imbagħad naddaf bis-sapun u bl-ilma u ħallihom jinxfu qabel terġa’ tużahom. L-ilqugħ
tal-wiċċ/viżiera li jintremew wara l-użu jistgħu jintużaw sakemm jibqgħu jżommu l-għamla
tagħhom u jibqgħu intatti.

2. Regolamenti tal-2006 dwar il-Kontroll tal-Leġjonella AL 5 tal-2006
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=16567&l=1

3. Regolamenti tal-2005 dwar is-Swimming Pools AL 129 tal-2005
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http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=16966&l=1
kif emendat bl-AL 135 tal-2008
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=20584&l=1

4. Att dwar il-Kontroll tat-Tipjip tat-Tabakk
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8791&l=1
AL 22 tal-2010 Regolamenti tal-2010 dwar il-Kontroll ta’ Prodotti u Rekwiżiti għat-Tipjip li Jixbħu
Sigarretti jew Tabakk
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=21128&l=1
AL 67 tal-2016 Regolamenti tal-2016 dwar il-Manifattura, Preżentazzjoni u Bejgħ tat-Tabakk u Prodotti
Relatati
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27447&l=1
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TAQSIMA 5:
BAJJIET, STABBILIMENTI TAL-BAJJIET U KONĊESSJONIJIET TAL-BAJJIET
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Standards għall-Bajjiet, Stabbilimenti tal-Bajjiet u Konċessjonijiet talBajjiet
L-istandards li ġejjin inħarġu taħt l-Att dwar is-Saħħa Pubblika Kapitolu 465 tal-Liġijiet
ta’ Malta u l-Att dwar Servizzi tal-Ivvjaġġar u tat-Turiżmu Għal Malta Kapitolu 409 talLiġijiet ta’ Malta u jeħtieġu osservanza stretta.
Standards li għandhom ikunu osservati fil-Bajjiet, Stabbilimenti tal-Bajjiet u
Konċessjonijiet tal-Bajjiet
Is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika b’dan tordna li l-Bajjiet, Stabbilimenti tal-Bajjiet
Reġistrati u l-Konċessjonijiet tal-Bajjiet kollha għandhom jimplimentaw l-istandards
elenkati fil-Lista ta’ Kontroll mehmuża.
Linji gwida għall-applikazzjoni tal-istandards tal-COVID-19 fil-Bajjiet, Stabbilimenti
tal-Bajjiet Reġistrati u Konċessjonijiet tal-Bajjiet
L-istabbilimenti kollha msemmija hawn fuq qed jiġu avżati biex joperaw skont listandards għal prattika tajba inklużi f’dan id-dokument. L-operaturi tal-istabbilimenti
kollha huma avżati wkoll li huma responsabbli biex jiżguraw li kwalunkwe laqgħa u
avveniment li jsir fl-istabbiliment tagħhom isegwi wkoll id-dispożizzjonijiet legali, listandards u l-gwida applikabbli għal laqgħat u avvenimenti.
Dawn l-istabbilimenti ġeneralment jinvolvu l-bejgħ ta’ oġġetti jew servizzi lill-pubbliku.
Dawn il-postijiet tal-bejgħ jinkludu ż-żewġ żoni fejn il-ħaddiema jinteraġixxu malklijenti u żoni magħluqa bħal kċejjen jew żoni tal-ħażna li jistgħu jinvolvu biss kuntatt
wiċċ imb wiċċ minimu mal-klijenti, persuni tal-kunsinna tal-katina tal-provvista jew
ħaddiema kollegi.
Prinċipji għall-kontinwità tan-negozju
Waqt li jirrikonoxxu li l-pandemija tal-COVID-19 hija każ ta’ emerġenza għas-saħħa
pubblika u l-kontinwità tan-negozju fir-rigward tal-COVID-19 għandha tkun imsejsa fuq
parir espert dwar is-saħħa pubblika u djalogu kostruttiv, għandhom japplikaw ilprinċipji li ġejjin:
 Il-ħaddiema kollha, irrispettivament mix-xogħol tagħhom jew kif inhuma
ingaġġati, għandhom id-dritt għal ambjent tax-xogħol b'saħħtu u sikur.
 Il-pandemija tal-COVID-19 teħtieġ approċċ iffokat fuq is-saħħa u s-sigurtà
fuq il-post tax-xogħol skont kif japplika għall-bajjiet, stabbilimenti tal-bajjiet
u konċessjonijiet tal-bajjiet.
 Biex il-bajjiet, stabbilimenti tal-bajjiet u konċessjonijiet tal-bajjiet jinżammu
b’saħħithom u sikuri, min iħaddem għandu, b’konsultazzjoni mal-ħaddiema
u r-rappreżentanti tagħhom, jivvaluta l-mod kif se jaħdmu sabiex
jidentifikaw, jifhmu u jikkwantifikaw ir-riskji u jimplimentaw u jirrevedu
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miżuri ta’ kontroll biex jindirizzaw dawk ir-riskji.
 Matul it-transizzjoni tal-COVID-19, min iħaddem u l-ħaddiema jridu jaħdmu
flimkien biex jadattaw u jippromwovu prattiċi tax-xogħol sikuri konsistenti
mal-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika u biex jiżguraw li l-bajjiet,
stabbilimenti tal-bajjiet u konċessjonijiet tal-bajjiet huma ppreparati għaddistanza soċjali u għall-miżuri eżemplari tal-iġjene li huma kritiċi għassuċċess tat-transizzjoni.
 Min iħaddem u l-ħaddiema għandhom jagħmlu kontrolli b’mod attiv kontra
t-trażmissjoni tal-COVID-19 waqt li jkunu fuq ix-xogħol, skont il-pariri
aġġornati tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika.
 Min iħaddem u l-ħaddiema jridu jippreparaw għall-possibbiltà li jkun hemm
każijiet tal-COVID-19 fuq il-post tax-xogħol u jkunu ppreparati biex jieħdu
azzjoni immedjatament, kif suppost, b’mod effettiv u effiċjenti, u skont irrakkomandazzjonijiet speċifiċi tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika.
Kif jinfirex il-COVID-19
Il-COVID-19 tippreżenta sogħla jew għatis li jirrilaxxaw qtar ta’ fluwidu infettat. Ħafna
minn dawn il-qtar jistgħu jaqgħu fuq uċuħ u oġġetti fil-viċin - bħal uċuħ tal-bankijiet,
oġġetti għall-wiri, skrivaniji, imwejjed, makkinarju jew telefowns. Uċuħ oħra li
jintmissu ta’ spiss bħal pumi tal-bibien, trolis, interkoms, buttuni tal-lift huma wċuħ
oħra li jintmissu ta’ spiss jintmessu mill-klijenti u mill-impjegati u jistgħu jiġu
kkontaminati. In-nies jistgħu jiġu infettati bil-COVID-19 meta jmissu wċuħ jew oġġetti
kkontaminati - u mbagħad imissu għajnejhom, imneħirhom jew ħalqhom. Meta tkun
inqas minn żewġ metri ‘l bogħod minn persuna bil-COVID-19 għal żmien twil, tista’
tieħu l-infezzjoni billi tibla’ l-qtar mis-sogħla jew min-nifs tagħhom. Fi kliem ieħor, ilCOVID-19 jinfirex b’mod simili bħall-influwenza. Ħafna mill-persuni infettati bil-COVID19 jesperjenzaw sintomi ħfief u jgħaddilhom. Madankollu, xi wħud jispiċċaw
jesperjenzaw mard aktar serju u jistgħu jeħtieġu kura fl-isptar. Ir-riskju ta’ mard serju
jiżdied aktar ma jkollok età. Nies b'sistemi immuni dgħajfa u nies b'kundizzjonijiet
bħad-dijabete, mard tal-qalb u tal-pulmun huma wkoll aktar vulnerabbli għal mard
serju.

Dmirijiet ta’ min iħaddem u tal-ħaddiema
Min iħaddem mistenni li jieħu ħsieb is-saħħa, is-sigurtà u l-benesseri tal-ħaddiema,
inklużi tagħhom stess u tal-persunal l-ieħor kollu, inklużi kuntratturi u persuni talkunsinna, konsumaturi u klijenti tal-bajjiet, stabbilimenti tal-bajjiet u konċessjonijiet
tal-bajjiet. Dan jinkludi l-provvista u ż-żamma ta’ ambjent tax-xogħol li jimminimizza rriskju għas-saħħa u s-sigurtà, il-provvista ta' faċilitajiet adegwati u aċċessibbli għallbenesseri tal-ħaddiema biex iwettqu xogħolhom u l-monitoraġġ tas-saħħa talOffice of the Superintendent of Public Health
Out-Patients Dept. Level 1, St Luke’s Hospital Gwardamangia
t +356 25953302/3 e sph.mhec@gov.mt

ħaddiema u l-kundizzjonijiet tal-post tax-xogħol bil-għan li jippreveni mard jew
korriment. Min iħaddem għandu jimminimizza r-riskju ta’ espożizzjoni għall-COVID-19
tal-ħaddiema u għall-klijenti billi jieħu miżuri raġonevoli u prattiċi biex inaqqas ir-riskju.

Il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskju ta’ espożizzjoni għall-COVID-19 tista’
tinkludi, pereżempju:
 Il-bżonn li l-ħaddiema jipprattikaw id-distanza soċjali
 Il-bżonn li l-ħaddiema jipprattikaw iġjene tajba (eż., permezz ta’ politiki fuq
il-post tax-xogħol u li jiżguraw aċċess għal faċilitajiet ta’ iġjene adegwati u
fornuti sew bil-provvisti)
 Il-bżonn li l-ħaddiema jibqgħu d-dar meta jkunu morda
 It-tindif regolari u sew tal-post tax-xogħol
 L-Implimentazzjoni ta’ arranġamenti tax-xogħol mid-dar għal dawk l-aspetti
tan-negozju fejn jistgħu jiġu applikati arranġamenti bħal dawn
Min iħaddem għandu jieħu azzjonijiet biex jiżgura li l-bajjiet, stabbilimenti tal-bajjiet
reġistrati u konċessjonijiet tal-bajjiet jimminimizzaw ir-riskji li l-konsumaturi, il-klijenti,
il-kuntratturi u l-persuni tal-kunsinna jiġu infettati bil-COVID-19. Din il-protezzjoni mirriskju ta’ espożizzjoni għall-COVID-19 tista’ tinkludi, pereżempju:
 Il-bżonn li jipprattikaw id-distanza soċjali, inkluż permezz ta’ kunsinni u
pagamenti mingħajr kuntatt
 Il-bżonn li jipprattikaw iġjene tajba, u
 Il-bżonn li ħaddieħor joqgħod ’il bogħod mill-post tax-xogħol, sakemm
mhux essenzjali, eż., bħal familja, ħbieb u viżitaturi.
Min iħaddem għandu jżomm ambjent tax-xogħol sikur fil-bajjiet, stabbilimenti talbajjiet u konċessjonijiet tal-bajjiet, pereżempju permezz ta’:
 It-tindif regolari u sew tal-post tax-xogħol.
 Ir-ristrutturar tat-tqassim tal-post tax-xogħol biex jippermetti d-distanzi
soċjali,
 Jillimita n-numru ta’ nies fil-bajjiet, stabbilimenti tal-bajjiet u
konċessjonijiet tal-bajjiet fi kwalunkwe ħin partikolari,
 Jeżerċita d-dritt li jirrifjuta d-dħul ta’ klijenti u persunal fl-istabbiliment jekk
jidhru ma jifilħux jew għandhom sintomi respiratorji inklużi sogħla, deni,
qtugħ ta’ nifs, imnieħer iqattar jew uġigħ fil-griżmejn.
 Jipprovdi faċilitajiet adegwati biex jipproteġi lill-ħaddiema, kemm jista’ jkun
milli jiġu infettati bil-COVID-19 bħal:
o Faċilitajiet tat-tojlit inkluż provvista adegwata ta’ sapun, ilma u
xugamani tal-karti
o Diżinfettanti tal-idejn madwar il-post tax-xogħol kollu, fejn mhux
possibbli għall-ħaddiema jaħslu idejhom,
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o Kmamar tal-persunal (fejn applikabbli) li jitnaddfu regolarment u li
jippermettu d-distanzi soċjali,
 Li l-ħaddiema jingħataw pawżi regolari biex jużaw faċilitajiet sanitarji,
partikolarment biex jippermettu lill-ħaddiema jaħslu idejhom, jew biex
jaċċessaw diżinfettant tal-idejn fejn dan ma jkunx possibbli,
 Il-provvista ta’ informazzjoni, taħriġ, istruzzjoni u superviżjoni li jistgħu
jinkludu:
o gwida dwar kif taħsel idejk sew
o taħriġ dwar kif tilbes u tuża kwalunkwe tagħmir protettiv personali
(PPE) meħtieġ
o taħriġ dwar prattiċi adegwati ta’ tindif matul il-ġurnata kollha
o istruzzjonijiet dwar kif tirranġa post tax-xogħol fid-dar sikur għal
dawk li jaħdmu mid-dar, u
 Provvista ta’ istruzzjonijiet għall-ħaddiema biex jibqgħu d-dar jekk ikunu
morda.
Min iħaddem għandu d-dmir li jikkonsulta mal-ħaddiema dwar kwistjonijiet ta’ saħħa
u sigurtà relatati mal-COVID-19. Min iħaddem għandu jagħti lill-ħaddiema lopportunità li jesprimu l-opinjonijiet tagħhom u jqajmu t-tħassib tagħhom. Ilħaddiema x’aktarx ikunu jafu dwar ir-riskji ta’ xogħolhom. L-involviment tagħhom jgħin
biex jinbena impenn għal kwalunkwe bidla li min iħaddem jeħtieġ jimplimenta. Min
iħaddem għandu javża r-riżultat tal-konsultazzjoni lill-ħaddiema. L-adattament talbajjiet, stabbilimenti tal-bajjiet reġistrati u konċessjonijiet tal-bajjiet biex jiġi
kkontrollat u jitnaqqas ir-riskju ta’ espożizzjoni għall-COVID-19 jeħtieġ valutazzjoni tarriskju bir-reqqa. Dawn il-linji gwida jipprovdu kunsiderazzjonijiet li jrid jikkunsidra min
iħaddem meta jiddeċiedi dwar il-miżuri ta’ kontroll bħal restrizzjonijiet fil-bajjiet,
stabbilimenti tal-bajjiet u konċessjonijiet tal-bajjiet biex jippermettu d-distanzi soċjali,
l-adegwatezza ta’ faċilitajiet għal iġjene xierqa personali, arranġamenti għat-tindif,
arranġamenti tax-xogħol mid-dar, u bidliet oħra li jistgħu jaffettwaw is-saħħa u ssigurtà tal-ħaddiema. Il-konsultazzjoni ma teħtieġx kunsens jew ftehim, iżda min
iħaddem huwa rrakkomandat ħafna li jippermetti lill-ħaddiema jkunu parti millproċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet għal kwistjonijiet relatati mal-COVID-19.

Office of the Superintendent of Public Health
Out-Patients Dept. Level 1, St Luke’s Hospital Gwardamangia
t +356 25953302/3 e sph.mhec@gov.mt

LISTA TA’ KONTROLL GĦALL-BAJJIET, STABBILIMENTI TAL-BAJJIET U
KONĊESSJONIJIET TAL-BAJJIET
Isem tal-Bajja u l-Istabbiliment
Lista ta’ Kontroll imtliet minn: (Isem)
Data:

(Pożizzjoni)

DIN IL-LISTA TA’ KONTROLL QED TIĠI SOTTODIVIŻA APPOSTA F’OQSMA
DIFFERENTI TA’ OPERAT TAL-ISTABBILIMENT MINĦABBA L-FATT LI LISTRATEĠIJA NAZZJONALI TA’ TRANSIZZJONI TISTA’ TIDDEĊIEDI GĦALLINTRODUZZJONI GRADWALI U PARZJALI TA’ SERVIZZI DIFFERENTI. META TIMLA
DIN IL-LISTA TA’ KONTROLL, IT-TAQSIMA(IJIET) RELEVANTI GĦAS-SERVIZZI LI
GĦADHOM MA RĊEVEWX L-APPROVAZZJONI TAL-AWTORITAJIET TAS-SAĦĦA
BIEX JIBDEW JOPERAW SAD-DATA TAL-KOMPLETAZZJONI GĦANDHOM JIMTLEW
BĦALA N/A (MHUX APPLIKABBLI)

FIL-KAŻ TA’ BAJJA PRIVATA LI TAQA’ ĠEWWA L-KONFINI TAL-LUKANDA U LISTABBILIMENTI TAL-BAJJIET: (ARA N-NOTA TEKNIKA FL-AĦĦAR TA’ DAN IDDOKUMENT)
Iva/Le

Data taċ-Ċertifikazzjoni

Stabbiliment iċċertifikat li m’għandux
Leġjonella.
Ir-Riżultati tat-Testijiet u ċ-Ċertifikazzjoni
disponibbli.

1. Uffiċċju tas-Superviżuri tal-Bajja/Klinika tal-Ewwel Għajnuna/Uffiċċju u Torrijiet talPersunal tas-Salvataġġ
Iva/Le

Kummenti

Il-persunal jipprattika d-distanza fiżika u ddiżinfettar regolari tal-idejn
Il-persunal jilbes il-maskri u/jew il-viżieri.
Il-viżieri għandhom jitnaddfu regolarment blalkoħol. Maskri tal-wiċċ li jintremew wara lużu jistgħu jintużaw darba biss.
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Il-persunal tal-uffiċċji għandhom in-numri
tat-telefown tal-awtoritajiet tas-saħħa, talisptarijiet u taċ-ċentri mediċi, tal-isptarijiet
pubbliċi u privati biex jużahom kull meta jkun
hemm il-possibbiltà li mistieden jista’ jkun
marid.
2. Tagħmir meħtieġ u kitt mediku fl-Uffiċċju tas-Superviżuri
Iva/Le

Kummenti

Diżinfettant/wajps ġermiċidi għat-tindif
tal-uċuħ.
Il-viżieri għandhom jitnaddfu regolarment
bl-alkoħol. Maskri tal-wiċċ li jintremew wara
l-użu jistgħu jintużaw darba biss.
Fardal protettiv (li jintrema wara l-użu).
Dispenser bl-alkoħol mal-entratura.
Dispensers awtomatiċi huma rrakkomandati
Ġagaga twila bil-kmiem twal.
Borża tal-iskart ta’ periklu bijoloġiku li
tintrema wara l-użu.

3. Servizzi tekniċi u tal-manutenzjoni fl-Istabbilimenti tal-Bajjiet
L-ISTABBILIMENTI JRIDU JIPPREŻENTAW DOKUMENTI TA’ MANUTENZJONI U TALITTESTJAR RELATATI MAL-ANALIŻI MIKROBIJOLOĠIKA U KIMIKA TAL-ILMA U
JIPPREŻENTAW REKORDS TA’ PROĊEDURI TA’ MANUTENZJONI U OPERAT GĦAL
TAGĦMIR TAL-ĦASIL TAL-PLATTI U TAL-ĦASIL TAL-ĦWEJJEĠ U MANUTENZJONI TATTAGĦMIR TAL-ARJA KKUNDIZZJONATA
Iva/Le
Id-dispensers jiġu ċċekkjati mill-anqas kull
siegħa biex jiġi żgurat li qed jaħdmu sew. Iddispensers jinkludu dispensers tas-sapun u
ta’ soluzzjonijiet diżinfettanti, tagħmir li
jnixxef l-idejn, dispensers tat-tessuti li
jintremew wara l-użu, u apparat simili.
Installa unitajiet għad-distribuzzjoni ta’ ġel
diżinfettant
(preferibbilment
b’distribuzzjoni
awtomatika)
fiż-żoni
differenti tal-istabbiliment, inklużi lkmamar tal-banju pubbliċi użati millmistednin u mill-persunal, u żoni oħra ta’
interess (eż. id-dħul għaż-żona tal-ikel u

Kummenti
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restoranti).

4. Żoni Pubbliċi
Iva/Le

Kummenti

Diżinfettar anti-virali ddokumentat kull
siegħa ta’ żoni ta’ kuntatt għoli tal-idejn
(poġġamani, buttuni tal-lift, telefowns
pubbliċi, eċċ.).
Huwa rrakkomandat li l-kontenituri taliskart ikunu jitħaddmu bil-pedala u jitbattlu
ta’ spiss.
M’għandux ikun hemm tagħmir li
jnixxef bil-fluss tal-arja jew xugamani
tad-drapp li jduru. Xugamani tal-karti
li jintremew wara l-użu biss idealment
minn dispenser awtomatiku)
L-istandards relevanti għandhom ikunu
osservati fiż-żoni tal-logħob tat-tfal5
L-għamara, l-attrezzaturi u t-tagħmir
ippożizzjonati b’tali mod biex iħarsu ddistanza soċjali u r-rekwiżiti tal-iġjene.

5. Speċifiċi għall-Bajjiet
Iva/Le

Kummenti

Tindif tal-bajjiet għandu jsir kuljum u llaned tal-iskart għandhom jitbattlu
darbtejn kuljum segwit minn tindif u
diżinfettar tar-reċipjenti.

5

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Documents/mitigation-conditions-andguidances/Guidance_For_Entities_Responsible_For_Outdoor_Children_Playing_Fields.pdf
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M’għandhomx jintużaw tojlits
portabbli u doċċi. M’għandux ikun
hemm iffullar barra t-tojlits. Il-latrini
pubbliċi għandhom jiġu diżinfettati
kull siegħa u limitati għal 4 persuni
inkluż il-persunal fi kwalunkwe ħin.
Għandha tinżamm dokumentazzjoni
fuq il-post tar-reġistrazzjoni talħinijiet tad-diżinfettar kull siegħa.
Installazzjoni ta’ Bords tal-Informazzjoni
dwar l-imġiba fuq il-bajja u informazzjoni
dwar is-Saħħa u l-Iġjene f'intervalli
regolari.
Diżinfettar kuljum tal-Uffiċċju tasSuperviżuri, Postijiet tal-Ewwel Għajnuna
u tal-Persunal tas-Salvataġġ.
Il-persunal kollha tal-bajja għandu jilbes ilviżiera jew il-maskri
Għandha tiġi nfurzata d-distanza
soċjali ta’ 2 metri għall-kjuwijiet
kollha
Il-kontenituri kollha tal-iskart
għandhom jitbattlu u jiġu diżinfettati
mill-anqas kull siegħa.

6. Servizzi ta’ ristoranti u tal-ikel (Servizz ta' fuq barra biss/Servizz ta’ fuq ġewwa
biss fejn mhux possibbli servizz fuq barra)
Iva/Le

Kummenti

Il-ħwienet tal-ikel kollha għandhom ikunu
magħluqa bejn il-ħinijiet tal-11: 00 p.m. u l5: 00 a.m. tal-għada filgħodu.
Protokoll tal-iġjene personali tal-persunal
disponibbli għar-ristorant u s-servizzi tal-ikel.
Servizz fuq barra biss
Meta jidħlu fi u joħorġu miż-żona tal-ikel ilmistednin imfakkra biex jiddiżinfettaw
idejhom b'ġel diżinfettant li jinsab flentratura ta’ dawk il-faċilitajiet.
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L-ebda servizz mill-bar minbarra kunsinna
mal-mejda.
Is-servizzi tal-buffet jistgħu jiġu offruti fuq ilbażi tal-prinċipju li m’għandux ikun hemm
manipulazzjoni u intervent minimizzat talklijent. Is-servizz tal-buffet offrut għandu
jkun kompletament assistit, jiġifieri lpersunal jimla l-platti individwali minn wara
skrins sħaħ akriliċi jew tal-ħġieġ ittemprat. Likel offrut fil-buffets għandu jkun ukoll kollu
wara skrins akriliċi jew tal-ħġieġ ittemprat. Ilpersunal mal-imwejjed tal-buffet għandu
dejjem jilbes maskri/viżieri adegwati u
jsegwi prattiċi stabbiliti f’termini taż-żamma
ta’ distanzi soċjali, partikolarment kontroll
tal-kjuwijiet ta’ klijenti li qed jistennew biex
jiġu servuti fuq l-imwejjed tal-buffet.
Użu ta’ kondimenti li jintremew wara l-użu u
oġġetti li jintużaw darba biss minflok fliexken
u kontenituri. (inkluż żejt, ħall, zlazi, melħ u
bżar) Inkella, porzjonijiet singoli fi skutella.
Il-platti, il-pożati u t-tazzi kollha użati fuq kull
mejda bin-nies iridu jinħaslu, u jiġu
ddiżinfettati f'magna tal-ħasil tal-platti,
inklużi oġġetti li ma ntużawx. Dvalji u srievet
għandhom jinbidlu kull darba wara li jinbidlu
n-nies mal-mejda.
M’għandux ikun hemm dispensers
awtomatiċi jew self-service la ġewwa u
lanqas barra l-istabbiliment.
Magni tal-bejgħ tas-sigaretti huma permessi
skont il-liġijiet applikabbli. Madankollu,
tagħmir tas-sanitizzazzjoni tal-idejn għandu
jitqiegħed ħdejn il-magna tal-bejgħ blistruzzjonijiet għall-użu kemm qabel kif ukoll
wara l-użu.
Fil-każ ta’ ħasil bl-idejn, jeżisti proċess ta’
ħasil, diżinfettar, u tlaħliħ. L-ixxottar isir blużu ta’ xugamani tal-karti li jintremew wara
l-użu. Dvalji u srievet jinħaslu bil-mod tassoltu.
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GĦAL POSTIJIET TAL-IKEL FUQ BARRA: Ilpostijiet tal-ikel għandhom jilqgħu n-numru
massimu ta’ persuni kif stabbilit misSuprintendent tas-Saħħa Pubblika, jiġifieri
o
kull persuna għandha toqgħod
mill-inqas 2 metri bogħod mill-oħrajn

L-imwejjed għandhom ikunu limitati għal
gruppi ta’ mhux aktar minn 10 persuni jew
persuni
mill-istess
dar.
L-imwejjed
għandhom ikunu ppożizzjonati b'tali mod li
d-distanza minn quddiem ta’ siġġu wieħed
għal quddiem tas-siġġu ta’ warajh għandha
tkun 2m ’il bogħod u d-distanza bejn iddahar ta’ siġġu wieħed u d-dahar ta’ ieħor
għandha tkun ta’ 1m.
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GĦAL POSTIJIET TAL-IKEL FUQ ĠEWWA: Ilpostijiet tal-ikel għandhom jilqgħu n-numru
massimu ta’ persuni kif stabbilit misSuprintendent tas-Saħħa Pubblika, jiġifieri
o kull persuna għandha toqgħod
mill-inqas 2 metri bogħod milloħrajn
o għandu jkun hemm klijent
wieħed għal kull 4 metri kwadri
fi spazji definiti, inkluż ilpersunal
L-imwejjed għandhom ikunu limitati għal gruppi
ta’ mhux aktar minn 10 persuni. L-imwejjed
għandhom ikunu ppożizzjonati b'tali mod li ddistanza minn quddiem ta’ siġġu wieħed għal
quddiem tas-siġġu ta’ warajh għandha tkun 3m
’il bogħod u d-distanza bejn id-dahar ta’ siġġu
wieħed u d-dahar ta’ ieħor għandha tkun ta’ 2m.

Il-persunal għandu jilbes il-maskri u/jew il-viżieri
Għandu jkun hemm materjal mill-inqas fuq limwejjed tal-mistednin għal diżinfettar effettiv.
L-imwejjed u s-siġġijiet għandhom jiġu
diżinfettati wara kull użu.

Mhux permess tipjip fuq ġewwa.
Ilklijenti għandhom iżommu d-distanza
soċjali meta jpejpu barra.
Ibdel il-menus u l-listi tal-inbid b’oħrajn li
jintużaw darba biss
7. Żoni tal-Konċessjoni
Iva/Le

Kummenti

Dispensers tad-diżinfettanti, sapun
likwidu u xugamani tal-karti li
jintremew wara l-użu għandhom jiġu
pprovduti.
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Il-persunal għandu jilbes il-viżiera jew ilmaskra.
L-umbrelel, dekċers, siġġijiet u tagħmir
ieħor għandhom jiġu diżinfettati wara li
jitlaq kull viżitatur.
M’għandux ikun hemm iffullar fiż-żoni
komuni bħal kmamar tat-tibdil u tojlits. Illatrini pubbliċi u l-kmamar tat-tibdil
għandhom jiġu diżinfettati kull siegħa u
limitati għal massimu ta’ persuna waħda
għal kull 4 metri kwadri inkluż il-persunal
fi kwalunkwe ħin. Għandha tinżamm
dokumentazzjoni fuq il-post tarreġistrazzjoni tal-ħinijiet tad-diżinfettar
kull siegħa.
L-istandards relevanti għandhom ikunu
osservati fiż-żoni tal-logħob tat-tfal6

Distanza ta’ 2 metri f'kull direzzjoni bejn
kull umbrella/2 unitajiet ta’ dekċers.
Persuna waħda biss għal kull dekċer.
Kwalunkwe tagħmir relatat malattrazzjonijiet tal-ilma għandu jiġi
diżinfettat regolarment. Mhumiex
permessi attivitajiet li jinvolvu kuntatt
dirett tan-nies sakemm l-individwi ma
jkunux mill-istess dar.
Id-dettalji tal-kuntatt (Isem u numru talkuntatt) ta’ persuna waħda minn kull
grupp għandhom jinżammu għall-gruppi
kollha skont id-data u l-ħin taż-żjara, u
jmorru lura 4 ġimgħat

6

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Documents/mitigation-conditions-andguidances/Guidance_For_Entities_Responsible_For_Outdoor_Children_Playing_Fields.pdf
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8. Disponibbiltà ta’ materjali f’każ ta’ persuna infettata
L-ISTABBILIMENTI GĦANDHOM IŻOMMU U JIPPROVDU SKEDI TAL-ATTENDENZA FFIRMATI
MILL-MEMBRI TAL-PERSUNAL LI NGĦATAW ISTRUZZJONI JEW ĠEW IMĦARRĠA GĦAL DIN
IL-KONTINĠENZA
Iva/Le

Kummenti

Il-persunal tat-tindif ġie mħarreġ dwar l-użu
ta’ u pprovdut b’tagħmir tal-protezzjoni
personali kif elenkat hawn taħt:
Ingwanti.
Ġagagi li jintremew wara l-użu.
Żraben magħluqa.
Protezzjoni tal-wiċċ (ilqugħ tal-wiċċ
u fradal impermeabbli) għal proċeduri li
jiġġeneraw titjir (eż. waqt li qed jinħaslu
l-uċuħ).
Aċċess għal soluzzjonijiet diżinfettanti
suffiċjenti u provvisti oħra.
9. Gabbani ta’ mal-Bajja
Għandhom isegwu r-regolamenti maħruġa mill-Awtoritajiet tas-Saħħa f’termini ta’ operat,
distanzi u diżinfettar/iġjene.

GĦALL-UŻU UFFIĊJALI MILL-UFFIĊJAL TAL-MTA LI JWETTAQ L-ISPEZZJONI/KONTROLL FUQ ILPOST:
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Isem l-Uffiċjal:

Firma tal-Uffiċjal

Data:
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NOTA TEKNIKA DWAR IS-SISTEMI TAL-ILMA FL-ISTABBILIMENT
Dawn li ġejjin huma r-rekwiżiti legali li għandhom jitwettqu fuq is-sistemi tal-ilma qabel il-post
ikun jista’ jerġa’ jiftaħ:
1. Wettaq diżinfezzjoni tas-sistema sħiħa tas-sistema tal-ilma kiesaħ, billi tifflaxxja
mill-ħruġ kollha biex tikseb 50mg/l ta’ kloru liberu għal mill-inqas siegħa billi
tivverifika li dan il-livell jinkiseb fl-iktar ħruġ ’il bogħod. Dan jista’ jinkiseb ukoll blużu, eż. 5mg/l għal 10 sigħat (dan kollu jiddependi fuq il-kundizzjoni tas-sistema talpajpijiet tal-ilma). Importanti li terġa’ timla meta jkun meħtieġ matul dan il-proċess;

2. Battal u erġa’ imla s-sistema biex tilħaq livelli massimi ta’ diżinfettar normali taloperat (ekwivalenti għal mill-inqas 0.2mg/l kloru liberu);
3. Erġa’ imla u wettaq xokk termali billi tgħolli t-temperatura tal-kontenut kollu tal-ħiter talħażna tal-misħun minn 70oC għal 80oC imbagħad iċċirkola dan l-ilma fis-sistema kollha sa
tliet ijiem. Biex tkun effettiva, il-kapaċità u t-temperatura tal-ħiter tal-ħażna tal-misħun
għandhom ikunu biżżejjed biex jiżguraw li t-temperaturi fil-viti u l-apparat ma jaqgħux taħt
il-65oC. Kull vit u apparat għandu jitħaddem b’mod sekwenzjali għal mill-inqas

4.

5.

6.

7.

ħames minuti bit-temperatura massima, waqt li jittieħdu prekawzjonijiet xierqa
biex jitnaqqas ir-riskju li tinstamat;
Immonitorja t-temperaturi u l-livelli ta’ bijoċidi fejn applikabbli, aġġusta fejn
meħtieġ, għal mill-inqas 48-72 siegħa u mbagħad ħu kampjuni ta’ Leġjonella millħruġ tas-sentinella (kampjuni mikrobijoloġiċi meħuda qabel 48 siegħa wara ddiżinfettar jistgħu jagħtu riżultati negattivi foloz);
Kun żgur li żżomm id-dokumentazzjoni kollha għall-ispezzjoni mill-Awtorità
Kompetenti, inklużi r-reviżjoni u l-aġġornament tal-manwal tal-valutazzjoni tarriskju inkluża dejta ta’ monitoraġġ, eċċ., b’evidenza ta’ min wettaq il-monitoraġġ,
żid il-ħin, id-data u l-firma;
Ir-riżultati tal-laboratorju għall-analiżi tal-Leġjonella li għandhom isiru f’laboratorju
akkreditat, flimkien mad-dokumentazzjoni kollha meħtieġa msemmija fil-punt 5
t’hawn fuq u dikjarazzjoni minn konsulent privat tal-ilma li taħtu sar dan ittrattament tas-sistema tal-ilma għandhom jintbagħtu lit-Taqsima dwar irRegolazzjoni u l-Verifika tal-Ilma fid-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali qabel jerġa’
jiftaħ l-istabbiliment;
Ladarba jinstab li s-sistemi tiegħek tal-ilma sħun u kiesaħ huma taħt kontroll
imbagħad l-istabbiliment ikun jista’ jerġa’ jiftaħ.
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APPENDIĊI 1:
NOTI U REFERENZI ADDIZZJONALI GĦALL-ISTABBILIMENTI KOLLHA
L-OPERATURI TAL-ISTABBILIMENTI HUMA MĦEĠĠIN JIFFAMILJARIZZAW RUĦHOM MANNOTI, IL-GWIDA U L-OBBLIGI LEGALI LI ĠEJJIN U JSEGWU L-BIDLIET U L-AĠĠORNAMENTI LI
JISTGĦU JITĦABBRU MILL-AWTORITAJIET MINN ŻMIEN GĦAL ŻMIEN.

1. Kollegament għal dokument ta’ gwida dwar il-maskri u l-viżiera
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/healthpromotion/Documents/Guidance%20on%20the%20Use%20of%20Face%20Masks%20for%20decreas
ing%20COVID-19%20Transmission%20in%20the%20Community.pdf
Biex tilbes il-viżiera:
Pass numru 1: Aħsel idejk sew
Pass numru 2: Ilbes il-viżiera b’idejn nodfa
Pass numru 3: Neħħi l-viżiera billi tiġbed iċ-ċinga minn wara

Pass numru 4: Tindif
Kif għandek tieħu ħsieb il-viżiera tal-wiċċ? L-ilqugħ tal-wiċċ/viżiera tiegħek għandhom jitnaddfu
wara kull użu. Iddiżinfetta b’wajps bl-alkoħol, biċċiet bid-diżinfettant, sprej diżinfettant jew biċċiet
ġermiċidi. Imbagħad naddaf bis-sapun u bl-ilma u ħallihom jinxfu qabel terġa’ tużahom. L-ilqugħ
tal-wiċċ/viżiera li jintremew wara l-użu jistgħu jintużaw sakemm jibqgħu jżommu l-għamla
tagħhom u jibqgħu intatti.

2. Regolamenti tal-2006 dwar il-Kontroll tal-Leġjonella AL 5 tal-2006
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=16567&l=1

3. Regolamenti tal-2005 dwar is-Swimming Pools AL 129 tal-2005
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http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=16966&l=1
kif emendat bl-AL 135 tal-2008
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=20584&l=1

4. Att dwar il-Kontroll tat-Tipjip tat-Tabakk
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8791&l=1
AL 22 tal-2010 Regolamenti tal-2010 dwar il-Kontroll ta’ Prodotti u Rekwiżiti għat-Tipjip li Jixbħu
Sigarretti jew Tabakk
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=21128&l=1
AL 67 tal-2016 Regolamenti tal-2016 dwar il-Manifattura, Preżentazzjoni u Bejgħ tat-Tabakk u Prodotti
Relatati
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27447&l=1
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