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LEAVE GĦAL KWARANTINA RELATAT MAL-CORONA VIRUS 

 

B’referenza għaċ-Ċirkolarijiet P&SD 01/202 u 02/2020 qed tinġieb għall-attenzjoni tal-impjegati l-lista 

aġġornata tal-pajjiżi u reġjuni bi trażmissjoni sostanzjali, kif indikat mis-Supretendent tas-Saħħa 

Pubblika: Italja, Franza, Ġermanja, Żvizzera, Spanja, Ċina (inkluż Hong Kong), Korea t’Isfel, Ġappun, 

Singapore, u Iran.  Jista’ jkun hemm aġġornamenti ulterjuri kif indikat mill-awtoritajiet tas-saħħa. 

 

Il-miżuri l-ġodda kif imposti mill-awtoritajiet tas-saħħa issa se jkunu qed japplikaw: 

1. Kwarantina mandatorja għal dawn il-pajjiżi ġodda mill-11 ta’ Marzu 2020 għal kull min ġie 

Malta minn Franza, Ġermanja, Żvizzera u Spanja; 

2. Awto-Kwarantina personali għal min ġie Malta mill-pajjiżi msemmija hawn fuq fl-14-il jum ta’ 

qabel il-11 ta’ Marzu; 

3. Kwarantina mandatorja għal kull min ġie Malta mill-Italja, Ċina (inkluż Hong Kong), Korea 

t’Isfel, Ġappun, Singapor, u l-Iran f’dawn l-aħħar 14-il jum u għall-jiem li ġejjin; 

4. Impożizzjoni ta’ €1,000 għal kull darba li tinkiser il-kwarantina; 

5. L-ivvjaġġar mhux essenzjali lejn żoni bi trasmissjoni lokali mhuwiex irrakkomandat.    

Bħalma diġà ġie avżat fiż-żewġ ċirkolarijiet preċedenti l-impjegati huma eliġibbli biex japplikaw għal-

leave tal-Kwarantina għal 14-il jum mid-data li l-aħħar kienu esposti kif indikat fil-miżuri ġodda elenkati 

hawn fuq. L-eliġibilità għal Leave għal Kwarantina tapplika għal dawk li jkunu vjaġġaw lejn il-pajjiżi li 

għadhom kif ġew miżjuda qabel it-12 ta’ Marzu. 

 



Dawk li jsiefru wara t-12 ta’ Marzu xorta waħda se jkunu obligati li jsegwu il-miżuri l-ġodda  tal-

Kwarantina mandatorja ta’ 14-il jum malli jirritornaw, kif applikabbli bil-liġi, madankollu mhux se 

jibbenefikaw mil-leave tal-kwarantina sakemm mhux għal vjaġġar urġenti approvat.  F'każ ta’ dijanjosi 

pożittiva, il-Leave għal Kwarantina jieqaf u l-Leave għall-Mard jibda japplika. 

 

L-impjegati li vvjaġġaw lejn il-pajjiżi/reġjuni affettwati huma mfakkra li għandhom jippreżentaw prova 

tal-vjaġġ lid-Direttur tal-People Management tal-Ministeru rispettiv, għal verifika neċessarja mas-

Supratendent tas-Saħħa Pubblika. 

 

Il-maniġment għandu l-prerogattiva li jżur id-djar tal-impjegati biex jivverifika li dawn baqgħu d-dar 

waqt il-perjodu tal-Leave għal Kwarantina, dan minbarra ż-żjarat minn uffiċjali tal-infurzar fuq parir 

mill-Awtoritajiet tas-Saħħa. 

Il-kontenut ta’ din iċ-ċirkolari għandu jinġieb għall-attenzjoni tal-uffiċjali pubbliċi kollha kif ukoll tal-

entitajiet pubbliċi kollha li jaqgħu taħt r-responsabbiltà tagħkom. 
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