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DAĦLA
Kull anzjan u anzjana għandhom id-dritt li jgħixu ħajja serena, ta’ kwalità u 
mingħajr ebda piżijiet jew strapazz żejjed. Qed ngħixu fi żminijiet fejn kważi 
kwart tal-popolazzjoni tagħna għandha ’l fuq minn 65 sena, b’din il-prelevanza 
mistennija tkompli tikber fi ftit tas-snin oħra.
 
Ilkoll konxji dwar l-isfidi kollha marbuta mal-anzjanità, speċjalment fejn tidħol 
dipendenza għolja u li jinkludu kundizzjonijiet kroniċi.

Ħafna drabi dawn il-persuni jkollhom bżonn assistenza speċjalizzata, mhux 
biss fuq bażi medika, iżda anke minn l-att psikosoċjali. Hawnhekk huwa fejn 
jidħol l-impenn tagħna li nistabilixxu Standards li għandom jiġu applikati f’kull 
residenza, u f’kull servizz li jingħata lill-anzjani tagħna.

Huwa għalhekk illi ddeċidejna li nintroduċu dawn l-iStandards wara li rajnihom 
jiffunzjonaw f’oqsma oħra, bħal residenzi tat-tfal f’kura alternattiva u diversi 
oqsma oħra. Irridu li kull persuna tgħix f’soċjetà ugwali, fejn l-aċċessibilità għal 
servizzi tal-għola Standards hija l-istess għal kulħadd. Huwa irrelevanti x’inhi 
l-qagħda tal-individwu, kulħadd jixraqlu l-aqwa trattament. 

Permezz tal-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali, qed inżidu l-preżenza 
tagħna, anki permezz ta’ żjarat frekwenti f’kull residenza li tipprovdi servizzi ta’ 
ħarsien soċjali. Ninsabu wkoll kommessi, li nkomplu nsaħħu l-iStandards tas-
servizzi offruti, filwaqt li nistabilixxu oħrajn ġodda.

L-anzjani tagħna huma prijorità, u l-ħidma tal-Gvern f’dan il-qasam se tkompli 
b’rittmu mgħaġġel. Dan kollu hu rifless fiż-żieda kontinwa fil-pensjonijiet, 
miżuri li jippromwovu l-anzjanità attiva, kif ukoll titjib  u rinovazzjoni ta’ 
residenzi tal-anzjani.

Ejja flimkien nagħtu ħajja xierqa lill-anzjani tagħna li tant ħadmu biex għandna 
dak li ksibna llum!
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SILVIO 
PARNIS

Dawn l-iStandards Soċjali Regolatorji għal Servizzi ta’ Kura għal Anzjani 
b’Kundizzjonijiet Kroniċi u b’Dipendenza Għolja jimmarkaw riforma kbira li 
bla dubju qed twassal għal era ġdida fil-qasam tas-settur tal-ħarsien soċjali. 
Dawn l-iStandards qed jiġu stabbiliti bil-fehim li kull min jagħmel użu minn 
dawn is-servizzi jkollu dritt għal ħarsien ta’ kwalità. Dan għandu jkun ibbażat 
fuq dawn il-prinċipji bażiċi – dinjità, privatezza, dritt għall-għażla, sigurtà, 
twettiq tal-potenzjal, ugwaljanza, individwalità u diversità. Dawn l-iStandards 
għalhekk ma jiffukawx biss fuq is-saħħa fiżika tal-anzjani, iżda jiffukaw ukoll fuq 
is-saħħa mentali, soċjali u personali. Dawn l-iStandards huma mħarsa mil-Liġi u 
għaldaqstant min jipprovdi dawn is-servizzi huwa obbligat li jsegwihom. Barra 
minn hekk l-Awtorità għall-iStandards se tkun qed tħares u tassigura li dawn 
is-servizzi jkunu qed jingħataw bl-aħjar standards sabiex b’hekk nibqgħu dejjem 
ngħollu l-livell ta’ servizz ta’ kwalità offrut lill-anzjani.

Il-viżjoni tal-Gvern hija li naraw li l-anzjani jkollhom kwalità ta’ ħajja dejjem aħjar 
u li s-servizzi offruti lilhom ikomplu jitjiebu. Dawn huwa wkoll l-iskop ewlieni ta’ 
dawn l-istandards. Dawn l-istandards se jkomplu jgħinu sabiex l-anzjani jkunu 
jistgħu jgħixu ħajja aħjar u b’iżjed dinjità.

SEGRETARJU 
PARLAMENTARI
GĦALL-ANZJANITÀ 
ATTIVA U L-PERSUNI 
B’DIŻABILITÀ



KAP EŻEKUTTIV
AWTORITÀ 
TA’ STANDARDS  
TA’ ĦARSIEN SOĊJALI

MATTHEW 
VELLA

Illum qed niktbu paġna oħra fl-istorja tal-qasam tal-ħarsien soċjali, fejn għall-
ewwel darba qed jiġu mnedija l-ewwel sett ta’ Standards Soċjali Regolatorji li 
l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali qed tippubblika fil-qasam tal-anzjani. 
Tajjeb li ngħidu li hekk kif l-Awtorità ħadet f’idejha dan is-settur, għamlet analiżi 
ta’ x’kien qed jiġri u fasslet pjan strateġiku fit-tul ta’ kif kien bi ħsiebha topera 
sabiex tassigura titjieb fil-kwatlità tas-servizz fil-qasam tal-anzjanità attiva.

Għal dan il-għan, nidejna dawn is-sett ta’ Standards li huma mmirati għal 
anzjani b’kundizzjonijiet kroniċi u b’dipendenza għolja li qed jirċievu kura fit-
tul f’faċilitajiet li jagħtu din it-tip ta’ kura. Dawn l-iStandards ma jiffukawx biss 
fuq is-saħħa fiżika tal-anzjani, iżda jiffukaw ukoll fuq is-saħħa mentali, soċjali u 
personali. Il-prinċipji li fuqhom ġew żviluppati dawn l-iStandards huma dak tal-
privatezza, id-dinjità, u dritt tal-għażla.
 
Meta nitkellmu fuq dan is-settur, għandna dejjem inżommu f’moħħna li kull 
bniedem tul il-ħajja kollha tiegħu jkun qed jgħix il-ħolma ta’ ħajtu. U propju dawn 
l-iStandards li jassiguraw li anke meta l-persuni jkunu taw ħafna lis-soċjetà u 
jkunu qed jgħixu f’faċilita li toffri servizz b’kondizzjonijiet kronċi u dipendenza 
għolja, xorta waħda jibqgħalhom l-opportunità li jgħixu l-ħolma ta’ ħajjithom. 

Dawn l-iStandards qed jagħtu linja gwida ċara lill-professjonisti li jaħdmu 
f’dawn il-faċilitajiet ta’ kif għandhom iħarsu d-drittijiet tar-residenti, kif għandna 
tingħata l-kura tas-saħħa, dik soċjali u dik personali, tar-residenti. Qed issir enfażi 
importanti ħafna li għal kull resident ikun hemm pjan personali ta’ sapport li 
jkun rivedut skont il-bżonn u b’mod frekwenti, filwaqt li r-residenti stess ikunu 
parteċipi b’mod sħiħ f’kull deċizjoni li tittieħed fuq il-ħajja tagħhom. Barra 
minn hekk, ma’ dan is-sett ta’ Standards qed jiġi ppubblikat dokument miktub 
b’lingwa li tista’ tkun miftemha minn kulħadd, bl-iskop li kemm ir-residenti, kif 
ukoll il-qraba jkunu konxji x’għandhom jistennew mill-istess servizz.

Sabiex ġew stabiliti dawn l-iStandards, kellna proċess ta’ konsultazzjoni wiesgħa, 
fejn l-istakeholders kollha kellhom il-possibiltà jipparteċipaw b’mod sħiħ. Dan 
kollu sar għaliex din l-Awtorità temmen fid-djalogu u kollaborazzjoni kontinwa 
bħala l-unika triq sabiex verament ilkoll kemm aħna naħdmu flimkien bl-għan li 
nkomplu ntejbu l-kwalità tas-servizz offrut f’dan is-settur.
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INTRODUZZJONI

Dawn il-Linji Gwida speċifikament huma mmirati għal kura ta’ kundizzjonijiet kroniċi ta’ 
dipendenza għolja li tiffoka fuq il-klijent.  Kura ġerijatrika speċjalizzata għandha tiġi offruta 
f’ numru ta’ servizzi li huma mmirati li jkunu ta’ appoġġ għal kwalità ta’ ħajja tal-persuni li 
jagħmlu użu minn dawn is-servizzi.
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PRINĊIPJI LI FUQHOM HUMA BBAŻATI 
L-ISTANDARDS

Dawn l-iStandards Soċjali Regolatorji qed jiġu stabbiliti bil-fehim li kull min jagħmel użu minn 
dawn is-servizzi jkollu d-dritt għal ħarsien ta’ kwalità. Din għandha tkun ibbażata fuq dawn il-
prinċipji bażiċi: dinjità, privatezza, dritt għall-għażla, sigurtà, twettiq tal-potenzjal, ugwaljanza, 
individwalità u diversità. Madanakollu, dawn il-prinċipji għandhom jiġu mħarsa f’konformità 
mar-regoli u l-filosofija terapewtika tas-servizz u l-bżonnijiet ta’ ħarsien ta’ kull individwu.

Dan ifisser li  l-individwi kollha għandhom :

• jiġu ttrattati b’rispett f’kull ħin;

• ikollhom relazzjonijiet sinifikanti;

• ikollhom il-privatezza u l-propjetà tagħhom rispettati;

• jgħixu ħajjithom mingħajr indħil bla bżonn;

• jagħmlu l-għażliet tagħhom;

• jiksbu informazzjoni fuq kull għażla disponibbli għalihom;

• iħossuhom siguri f’ambjent mingħajr abbużi u diskriminazzjonijiet;

• jilħqu l-għanijiet u jagħmlu użu sħiħ minn riżorsi disponibbli;

• jiġu ttrattati b’mod ugwali bħall-oħrajn irrispettivament mill-isfond etniku, lingwa, kultura, 
orjentazzjoni sesswali, identità tal-ġeneru, abbiltà u twemmin; 

• jiġu apprezzati; 

• jiżviluppaw l-abbiltajiet tagħhom; u

• jilmentaw b’mod responsabbli mingħajr ma jiġu intimidati u/jew diskriminati.
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GLOSSARJU

“Att” tfisser l-Att dwar l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali.  

“Awtorità” tfisser l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali kif stabbilita 
permezz tal-artikolu 5  dwar l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien 
Soċjali (Kap. 582).  

“Drittijiet Ċivili” tfisser drittijiet mogħtija lil persuni mil-liġijiet ta’ Malta.

“Faċilità” tfisser post li nbena apposta jew kien addattat biex jakkomoda 
persuni anzjani b’kundizzjonijiet kroniċi u b’dipendenza għolja li 
għandhom bżonn kura fit-tul. Il-post għandu apparat speċifikament 
addattat għall-kura ħolistika tar-residenti u l-benesseri tagħhom. 

“Imġiba diffiċli” tfisser imġiba b’tali intensità, frekwenza u tul taż-żmien esebita 
mir-residenti li hi kkawżata minn fatturi intrinsiċi jew estrinsiċi, u 
li għandha l-potenzjal li tikkawża ħsara fiżika, emozzjonali u/jew 
psikoloġika lir-residenti stess jew lill-persuni oħra madwarhom. Din 
l-imġiba x’aktarx tillimita jew timpedixxi l-aċċess għal ċerti servizzi 
jew faċilitajiet mingħajr appoġġ adegwat. 

“Indikatur 
ta’ Kwalità”

tfisser stqarrija li tistipula r-rekwiżiti sabiex titwettaq il-konformità 
ma’ standard. 

“Indikatur 
ta’ Prestazzjoni”

tfisser deskrittur attiv ta’ x’għandhom jagħmlu l-provdituri tas-servizz 
biex jassiguraw ir-riżultati tas-servizz li jsostnu l-indikaturi ta’ kwalità.

“Maniġment” tfisser persuna li taġixxi f’isem il-provditur tas-servizz sabiex 
jipprovdu tmexxija lill-istaff u jissorveljaw u jikkontrollaw il-funzjonijiet 
tas-servizzi offruti lill-anzjani. 
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“Persuna anzjana” tfisser persuna ’l fuq minn sittin sena li għandha bżonn kura għal 
kundizzjonijiet kroniċi u b’dipendenza għolja li tista’ tkun megħjuna 
b’mod ħolistiku u fit-tul minn faċilità. 

“Persuna 
Kompetenti”

tfisser persuna li hija rikonoxxuta bħala kapaċi u, jew awtorizzata li 
twettaq attivitajiet speċifiċi skont il-leġislazzjoni nazzjonali, standards 
u direttivi maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti.

“Pjan personali 
ta’ sapport”

tfisser dokument li huwa bbażat fuq l-evalwazzjoni ħolistika tar-
resident li jispeċifika kif il-ħtiġijiet u l-aspirazzjonijiet tar-resident 
ser jintlaħqu u jinkludi wkoll ir-riżorsi meħtieġa biex jiġu sodisfatti 
l-bżonnijiet kontinwi u fit-tul tar-resident għall-ħtiġijiet ta’ kura 
kronika.

“Politiki 
u proċeduri”

tfisser dokumenti maħruġa mill-maniġment li jirregolaw kif il-faċilità 
għandha topera.

“Provditur 
tas-servizz”

tfisser persuna, jew organizzazzjoni, li jipprovdu u joperaw faċilità u 
servizzi assoċjati ma’ kura kronika fit-tul għal persuni anzjani. 

“Resident” tfisser persuna anzjana li tidħol fi ftehim ma’ provditur ta’ servizz 
sabiex tgħix fil-faċilità u tuża s-servizzi offruti mill-istess faċilità. 
Ir-residenti jistgħu jinnominaw persuni biex ikunu infurmati dwar 
l-affarijiet personali tar-residenti u sabiex jieħdu deċiżjonijiet jew 
jaġixxu f’isem ir-residenti. Dawn il-persuni ma jistgħux ikunu parti 
mill-maniġment jew staff tal-provditur tas-servizz, ħlief fir-rigward ta’ 
transazzjonijiet finanzjarji tar-residenti. Ir-residenti jistgħu wkoll jkunu 
assenjati persuna mill-Bord dwar il-Kustodja fejn f’dan il-każ uħud 
mid-deċiżjonijiet jittieħdu mill-persuna nominata skont il-Kodiċi Ċivili.    
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 “Servizzi għal 
kundizzjonijiet kroniċi 
b’dipendenza għolja”

tfisser il-provvista ta’ servizzi ta’ kura medika, funzjonali, psikoloġika, 
soċjali, ambjentali u spiritwali għal persuni anzjani li għandhom bżonn 
kura kontinwa u fit-tul għall-benesseri tagħhom. Kundizzjonijiet ta’ 
kura kronika huma multidimensjonali, interdipendenti, kumplessi 
u kontinwi u jeħtieġu kura tas-saħħa u soċjali interdixxiplinarja, 
li tinkludi kura medika speċjalizzata, infermerija, dentistrija, 
nutrizzjonali, farmaċewtika, ta’ podjatrija u servizzi terapewtiċi oħra 
fir-residenza.

“Staff” tfisser persuna mqabbda mill-provditur tas-servizz fejn waħda mir-
responsabbiltajiet tal-persuna hija li tipprovdi appoġġ għar-residenti, 
kura soċjali u/jew tas-saħħa, irrispettivament minn kif il-persuna tkun 
ikkumpensata.
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STANDARD 1:

ID-DRITTIJIET TAR-RESIDENTI 
U T-TEĦID TAD-DEĊIŻJONIJIET

STQARRIJA TA’ STANDARD:

Dan l-iStandard jippromwovi drittijiet li jassiguraw id-dinjità tar-residenti u jissapportjaw  
id-deċiżjonijiet u r-reazzjonijiet tagħhom filwaqt li jipprevjeni d-diskriminazzjoni. 

INDIKATURI TA’ KWALITÀ:

1. Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li l-privatezza tar-residenti tkun rispettata u li ma 
jkunux suġġetti għal indħil bla bżonn.

2. Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li r-residenti jeżerċitaw l-għażliet personali 
tagħhom u li jkollhom l-opportunità li jkunu attivi soċjalment.

3. Il-provditur tas-servizz għandu jimmassimizza l-kapaċità tar-residenti biex jeżerċitaw 
l-awtonomija u l-għażla personali. 

4. Il-provditur tas-servizz għandu jinkoraġġixxi lir-residenti biex jieħdu sehem fl-ippjanar u 
jipparteċipaw f’attivitajiet soċjali u rikreazzjonali. 

5. Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li meta jmutu, ir-residenti jkunu ttrattati b’dinjità, 
sensittività u rispett, u skont it-twemmin reliġjuż tagħhom.



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1 

1.0 Indikatur ta’ Kwalità:  Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li l-privatezza tar-residenti 
tkun rispettata u li ma jkunux suġġetti għal indħil bla bżonn. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:  

Il-provditur tas-servizz jassigura li: 

1.1 Il-maniġment u l-istaff għandhom jirrispettaw il-privatezza u d-dinjità tar-residenti meta 
jkunu qed jagħtu kura tas-saħħa, kura soċjali u kura personali u b’mod partikolari lil: 

1.1.1 L-istaff li jagħti l-kura personali li tinkludi, li jieħdu ħsieb lill-morda, il-ħasil, l-użu  
tat-toilet jew il-commode;

1.1.2 L-istaff li jidħol fil-kmamar tas-sodda, fit-toilets u fil-kmamar tal-banju; 

1.1.3 Residenti li jkunu qed jikkonsultaw, u qed jiġu eżaminati minn professjonisti  
tas-saħħa u l-kura soċjali; 

1.1.4 Residenti li jkunu qed jikkonsultaw konsulent legali jew finanzjarju; u

1.1.5 Residenti li jżommu kuntatti soċjali mal-qraba u l-ħbieb. 

1.2 L-istaff għandu jispjega lir-residenti l-eżamijiet mediċi u trattamenti li ser jingħataw qabel 
ma jkunu amministrati. 

1.3 L-istaff għandu jipprovdi eżamijiet mediċi u trattamenti fil-kmamar tar-residenti jew 
f’kamra oħra speċifika għal dan ix-xogħol.  

1.4 Il-maniġment għandu jipprovdi paraventu jew tqassim tal-kamra adekwat meta 
r-residenti jiddividu kamra bejniethom sabiex il-privatezza tagħhom ma tkunx mittiefsa 
meta jkunu qed jingħataw il-kura personali jew f’kull ħin ieħor. 
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2 

2.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li r-residenti qed 
jeżerċitaw l-għażliet personali tagħhom u li jkollhom l-opportunità li jkunu attivi 
soċjalment. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li: 

2.1 Il-maniġment għandu jassigura li r-residenti għandhom aċċess faċli għal telefown għall-
użu fil-privat, aċċess faċli għall-Internet, aċċess faċli għal konnessjoni tat-televixin u 
jirċievu l-posta magħluqa.

2.2 Il-maniġment għandu jkollu politika li tassigura ż-żamma sikura tal-ħwejjeġ tal-klijenti li 
tinkludi kif dawn jilbsu l-ħwejjeġ tagħhom.

2.3 Il-maniġment u l-istaff għandhom jintroduċu lilhom infushom mar-residenti li jkunu 
f’kuntatt magħhom u għandhom ikunu jafu kif dawn tal-aħħar jippreferu jiġu indirizzati. 

2.4 Il-maniġment għandu jkollu politika li tinkoraġġixxi lir-residenti jġibu affarijiet personali 
magħhom, liema kwantità tiġi maqbula u miktuba qabel id-dħul.  

2.5 Il-maniġment għandu jikkunsidra l-kompatibilità fiżika, soċjali u kulturali tar-residenti 
meta jsiru deċiżjonijiet dwar ir-residenti li jkunu ser jaqsmu kamra flimkien. 
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 3 

3.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jimmassimizza l-kapaċità tar-
residenti biex jeżerċitaw l-awtonomija u l-għażla personali. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

Il-provditur tas-servizz jassigura li: 

3.1 Il-maniġment għandu jagħti l-opportunità lir-residenti prospettivi li jżuru l-faċilità 
b’mod ippjanat minn tal-inqas darba. Waqt iż-żjara, ir-residenti prospettivi jistgħu jkunu 
megħjuna minn żewġ persuni li jafdaw. 

3.2 Il-maniġment u l-istaff għandhom jagħrfu li r-resident għandu d-dritt li jirrifjuta kull 
trattament jew approċċ ta’ kura. Kull rifjut għandu jkun dokumentat u ffirmat mir-
residenti. 

3.3 Il-maniġment u l-istaff għandhom jipprovdu lir-residenti bil-faċilitajiet u l-opportunità li 
jeżerċitaw l-għażla tagħhom f’:

3.3.1 Attivitajiet soċjali u ta’ ħin liberu; 

3.3.2 Interessi kulturali;

3.3.3 Xorb, ikel u ikliet;

3.3.4 Rutina fil-ħajja ta’ kuljum;

3.3.5 Relazzjonijiet personali u soċjali; u

3.3.6 Osservazzjonijiet reliġjużi.
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3.4 Il-maniġment u l-istaff għandhom jipprovdu lir-residenti b’informazzjoni dwar: 

3.4.1 L-assenjar ta’ persuna li tieħu ħsieb skont l-Att Fuq l-Età Maġġuri, il-Kustodja, 
l-Interdizzjoni u l-Inabilitazzjoni Att Nru. XXIV tal-2012;

3.4.2 L-appuntar ta’ rappreżentant; u

3.4.3 Il-preparazzjoni ta’ testment.

3.5 Il-maniġment u l-istaff għandhom jgħinu lir-residenti biex jipprattikaw id-drittijiet ċivili 
b’mod dirett u jipparteċipaw fil-proċess ċiviku jekk jixtiequ.

3.6 Il-maniġment u l-istaff għandhom iżommu nota dwar liema viżitaturi jixtiequ jilqgħu 
r-residenti u liema ma jixtiequx. 

3.7 Il-maniġment għandhom iħallu lir-residenti jaċċessaw ir-rekords personali tagħhom, skont 
il-Leġislazzjoni tal-Protezzjoni tad-Data1.

1 Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data (Kapitlu 586 tal-Liġijiet ta’ Malta) u Regolamenti 
Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (EU) 2016/679
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 4 

4.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jinkoraġġixxi lir-residenti biex jieħdu 
sehem fl-ippjanar u jipparteċipaw f’attivitajiet soċjali u rikreazzjonali. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li: 

4.1 L-istaff għandu jgħin lir-residenti biex jipparteċipaw f’attivitajiet addattati bl-għajnuna 
tal-istaff u permezz ta’ tagħmir u għajnuniet adattati. 

4.2 Il-maniġment għandu jipprovdi lir-residenti, li jkunu identifikati bħala f’riskju li jaqgħu, 
valutazzjoni u tagħmir addattat li huwa indikat minn terapista kwalifikata. 

4.3 Il-maniġment għandu jħalli lir-residenti jirċievu viżitaturi f’ħinijiet xierqa. 

4.4 L-istaff għandu jiżviluppa u jżomm kuntatti mal-komunità lokali skont il-preferenzi tar-
residenti.
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 5

5.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li meta jmutu, ir-residenti 
jkunu ttrattati b’dinjità, sensittività u rispett, u skont it-twemmin reliġjuż tagħhom. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li: 

5.1 Il-maniġment u l-istaff għandhom jagħtu l-kura u l-kumdità meħtieġa lir-residenti li jkunu 
qed imutu, u l-mewt tagħhom tiġi ttrattata b’dinjità u deċenza, u l-bżonnijiet spiritwali, 
ċerimonji u funzjonijiet huma osservati. 

5.2 L-istaff għandu jagħmel kull sforz biex jassigura li r-residenti jirċievu attenzjoni xierqa u 
serħan mill-uġigħ skont kif meħtieġ. 

5.3 Il-maniġment u l-istaff għandhom jippruvaw jiddeterminaw ix-xewqat tar-residenti dwar 
kura terminali u arranġamenti oħra wara l-mewt. 

5.4 Il-maniġment u l-istaff għandhom iżommu l-privatezza u d-dinjità tar-residenti li jkunu 
qed imutu filwaqt li jinkoraġġixxu żjarat mill-qraba u ħbieb intimi. 

5.5 Il-maniġment u l-istaff għandhom jgħinu lir-residenti jqattgħu l-aħħar ġranet tagħhom 
fil-kmamar tagħhom, bil-preżenza ta’ nies li huma important għalihom u bl-affarijiet 
personali tagħhom, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet mediċi li jwaqqfu dan. 

5.6 Il-maniġment u l-istaff għandhom jirrispondu b’mod pożittiv għax-xewqat tar-residenti li 
jmorru lura f’darhom fl-aħħar mumenti ta’ ħajjithom, meta dan huwa possibbli. 

5.7 Il-maniġment għandu iħalli lill-istaff u residenti oħra jfarrġu lil residenti li qed imutu bil-
kunsens tar-residenti stess. 
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5.8 Il-maniġment u l-istaff għandhom iħallu lil residenti u ħbieb tar-residenti li jkunu qed 
imutu biex jibqgħu magħhom it-tul ta’ ħin li jixtiequ, sakemm ir-residenti jagħmluha ċara 
li ma jriduhomx, jew jekk il-preżenza tagħhom qed ittellef lir-residenti li qed imutu jew 
residenti oħra.

5.9 L-istaff għandu jimmaniġġja l-ġisem tar-resident li jkun miet b’dinjità, u jingħata ħin lill-
familjari u l-ħbieb biex jibqgħu ftit ħdejh.
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STANDARD 2:

PJAN PERSONALI TA’ SAPPORT

STQARRIJA TA’ STANDARD:

Dan l-iStandard jippromwovi l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u r-reviżjoni tal-pjan personali ta’ 
sapport mar-residenti individwali sabiex jiġu stabbiliti l-kura u s-sapport meħtieġa u biex jiġu 
stabbiliti l-għanijiet li jissodisfaw il-ħtiġijiet tar-residenti.

INDIKATURI TA’ KWALITÀ:

1. Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li l-grupp interdixxiplinarju jinvolvi lir-resident 
prospettiv fil-proċess ta’ evalwazzjoni u fil-formulazzjoni u l-modifikazzjoni tal-pjan 
personali ta’ sapport.

2. Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li l-pjan personali ta’ sapport jinkludi informazzjoni 
dwar numru ta’ taqsimiet ewlenin relatati mal-ħtiġijiet fit-tul tar-residenti. 

3. Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li r-residenti għandu jkollhom aċċess f’waqtu għal 
servizzi ta’ kura fiżika u mentali.

4. Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li r-residenti jirċievu dieta sustanzjuża, sana, 
bilanċjata, varjata u adekwata.



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1 

1.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li l-grupp interdixxiplinarju 
jinvolvi lir-resident prospettiv fil-proċess ta’ evalwazzjoni u fil-formulazzjoni u 
l-modifikazzjoni tal-pjan personali ta’ sapport.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

1.1 Il-grupp interdixxiplinarju għandu jispjega lir-residenti d-dettalji tal-pjan personali ta’ 
sapport u kull modifika sinifikanti li hemm bżonn. 

1.2 Il-grupp interdixxiplinarju għandu jimmodifika l-pjan personali ta’ sapport skont il-
bżonnijiet li dejjem jinbidlu tar-residenti kif indikat fir-rapporti trimestrali jew wara fażi 
akuta.

1.3 Il-grupp interdixxiplinarju għandu jagħraf kull tibdil fil-bżonnijiet tar-residenti u 
jiddokumenta kif dawn ser jintleħqu. 

1.4 Il-grupp interdixxiplinarju għandu jassigura li l-bidliet fil-bżonnijiet tar-residenti jiġu 
kkomunikati lill-istaff u jagħti handover tajba fejn hemm bżonn. 

1.5 Il-maniġment għandu jassenja membru tal-istaff kuljum sabiex jassigura li l-bżonnijiet 
miktubin fil-pjan personali ta’ sapport tar-residenti jkunu implimentati.
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2 

2.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li l-pjan personali ta’ 
sapport jinkludi informazzjoni dwar numru ta’ taqsimiet ewlenin relatati mal-ħtiġijiet fit-
tul tar-residenti. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

2.1 Il-grupp interdixxiplinarju għandu jiżviluppa l-pjan personali ta’ sapport tar-residenti 
għall-ħajja ta’ kuljum u għanijiet aktar fit-tul ibbażati fuq il-proċess ta’ valutazzjoni dwar 
il-ħiliet. 

2.2 Il-grupp interdixxiplinarju għandu jikteb fid-dettall fil-pjan personali ta’ sapport dak 
li għandu jagħmel l-istaff sabiex jassigura li l-aspetti kollha tal-bżonnijiet tas-saħħa, 
personali, spiritwali u ta’ kura tar-residenti jkunu milħuqa.

2.3 Il-grupp interdixxiplinarju għandu jiżviluppa l-pjan personali ta’ sapport skont dak li 
ħareġ mill-valutazzjoni tal-bidu u valutazzjoni oħra li ssir lir-residenti. 

2.4 Il-grupp interdixxiplinarju għandu jiddokumenta l-interessi tar-residenti fil-pjan personali 
ta’ sapport u jidentifika opportunitajiet fejn jista’ jistimola lir-residenti waqt il-ħin liberu 
u attivitajiet rikreattivi kemm ġol-faċilità u anke barra, u jipprovdi effetti pożittivi għall-
bżonnijiet, il-preferenzi u l-kapaċitajiet tar-residenti. 
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 3

3.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li r-residenti għandu 
jkollhom aċċess f’waqtu għal servizzi ta’ kura fiżika u mentali. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

3.1 Uffiċjal mediku b’esperjenza relevanti fil-ġerjatrija għandu jagħmel valutazzjoni fit-tul 
tar-resident li jiddaħħal fil-faċilità. Il-valutazzjoni hija parti integrali mill-pjan personali ta’ 
sapport.

3.2 Uffiċjal mediku għandu jagħmel eżami mediku mad-dħul u valutazzjoni oħra meta jkun 
hemm każ akut jew kif indikat mir-residenti.

3.3 Ġerjatra għandu jiġi assenjat lil kull resident u dan ikun iddokumentat fil-pjan personali 
ta’ sapport. 

3.4 L-istaff għandu jikkunsidra l-identifikazzjoni ta’ ġrieħi tas-sodda bħala każ akut u 
jiddokumenta kull osservazzjonijiet, pjanijiet tal-maniġment u effetti dwar ir-residenti li 
żviluppaw il-ġrieħi tas-sodda fil-pjan personali ta’ sapport.  

3.5 L-istaff għandu jassessja lil dawk ir-residenti li żviluppaw il-ġrieħi tas-sodda b’mod 
regolari, u jiġu implimentati miżuri addattati. 

3.6 L-istaff għandu isegwi l-progress tar-residenti dwar it-trattament tal-ġrieħi tas-sodda bl-
użu ta’ għodda standardizzata addattata. 

3.7 Uffiċjal mediku għandu jirrevedi l-użu tal-medikazzjoni kollha mill-inqas darba kull 
tliet xhur u jara li l-użu tagħhom huwa medikament ġustifikat u ddokumentat fil-pjan 
personali ta’ sapport. 

3.8 L-istaff għandu jiddokumenta avvenimenti fejn ir-residenti jirrifjutaw kull trattament 
imniżżel fil-pjan personali ta’ sapport. Kull rifjut għandu jiġi ffirmat mir-resident.
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 4

4.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li r-residenti jirċievu dieta 
sustanzjuża, sana, bilanċjata, varjata u adekwata. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

4.1 Il-grupp interdixxiplinarju għandu jagħmel test nutrizzjonali meta r-resident jidħol fid-dar 
u wara, l-istess test isir darba kull tnax-il xahar jew qabel jekk ikun hemm bżonn.  

4.2 Il-grupp interdixxiplinarju għandu jiddokumenta dak li jieklu r-residenti li qegħdin f’riskju, 
inkluż iż-żieda jew it-tnaqqis fil-piż, u x’azzjoni għandha tittieħed fil-pjan personali ta’ 
sapport tar-residenti.

4.3 L-istaff għandu jipprovdi lir-residenti dieti/ikliet terapewtiċi meta jkunu mgħarrfa li 
jagħmlu dan minn staff li jieħu ħsieb id-dieta tar-residenti. 

4.4 L-istaff għandu jieħu ħsieb il-bżonnijiet djetetiċi skont il-kultura u r-reliġjon kif maqbul 
fid-dħul u ddokumentat fil-pjan personali ta’ sapport.
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STANDARD 3:

IL-KURA TAS-SAĦĦA, SOĊJALI 
U PERSONALI TAR-RESIDENTI

STQARRIJA TA’ STANDARD:

Dan l-iStandard jippromwovi n-natura ħolistika tas-servizzi meħtieġa biex ikun sostnut  
il-benesseri mentali, fiżiku u soċjali tar-residenti.

INDIKATURI TA’ KWALITÀ:

1. Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li s-servizzi tas-saħħa offruti mill-faċilità 
jissapportjaw il-benesseri tar-residenti.

2. Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li l-medikazzjoni tkun preskritta, ippreparata 
u amministrata b’mod iddokumentat li jkun konformi mal-leġislazzjoni lokali u l-aħjar 
prattika. 

3. Il-provditur tas-servizz għandu jħeġġeġ lir-residenti biex jipparteċipaw b’mod attiv 
f’attivitajiet soċjali u rikreazzjonali. 

4. Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li l-kura personali tkun ipprovduta b’mod sensittiv 
u dinjituż.



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1

1.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li s-servizzi tas-saħħa 
offruti mill-faċilità jissapportjaw il-benesseri tar-residenti. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

1.1 Il-maniġment għandu jipprovdi lir-residenti aċċess għal servizzi mediċi speċjalizzati fir-
residenza, dawn jinkludu servizzi ta’ infermiera, dentist, nutrizzjonista, spiżjar, podologu 
u anke servizzi terapewtiċi oħra, u aċċess għall-isptar u servizzi tas-saħħa fil-komunità 
skont il-bżonn tar-residenti. 

1.2 Il-maniġment għandu jipprovdi lir-residenti aċċess għal servizzi għal testijiet tas-smigħ u 
tal-vista, u servizzi oħra li jipprovdu għajnuniet addattati, skont il-bżonnijiet tagħhom.

1.3 Il-maniġment għandu jipprovdi sodod li jistgħu jitranġaw u saqqijiet speċjali għar-
residenti li qegħdin jirċievu l-kura.

1.4 Il-maniġment għandu jipprovdi t-tagħmir neċessarju għall-promozzjoni ta’ tissue viability 
u l-prevenzjoni u t-trattament tal-ġrieħi tas-sodda lir-residenti li qegħdin f’riskju li jbatu 
mill-ġrieħi tas-sodda.

1.5 Il-maniġment għandu ifittex u jimxi fuq pariri professjonali dwar il-promozzjoni tal-
kontinenza u għajnuniet, u t-tagħmir li hemm bżonn jingħata lir-residenti.

1.6 Il-maniġment għandu jassigura li s-servizzi speċjalizzati kollha li huma offruti (eż. servizzi 
għall-persuni bid-dimensja jew insuffiċjenza konjittiva, insuffiċjenza sensorja, diżabilità 
fiżika, kura temporanja) se jkunu bbażati fuq prattika tajba u jirriflettu gwida klinika u 
speċjalizzata. 

1.7 Il-maniġment u l-istaff għandhom jassiguraw aċċess għal servizzi tas-saħħa fil-ħin meta 
jkun hemm bżonn.
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2

2.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li l-medikazzjoni tiġi 
preskritta, ippreparata u amministrata b’mod iddokumentat li jkun konformi mal-
leġislazzjoni lokali u l-aħjar prattika.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

2.1 L-istaff għandu jiddokumenta l-mediċini kollha miktuba lir-residenti.  

2.2 L-istaff għandu jiddokumenta l-għoti ta’ kull mediċina mogħtija lir-residenti filwaqt li 
jindika ċar il-ħin meta ngħatat u l-istaff li taha. 

2.3 Il-maniġment għandu jipprovdi istruzzjonijiet ċari lill-istaff dwar l-identifikazzjoni ta’ dawk 
ir-residenti li jistgħu jieħdu l-mediċina huma.

2.4 L-infermiera għandhom jagħtu l-mediċini kollha, inkluż imma mhux ristrett għal dawk 
il-mediċini kontrollati, sakemm dawk ir-residenti identifikati jagħżlu li jieħdu l-mediċina 
huma. 

2.5 L-istaff għandu ifittex informazzjoni u pariri mingħand spiżjar jew uffiċjal mediku dwar 
kull mistoqsija li jista’ jkun hemm dwar il-mediċina ta’ xi resident. 

2.6 L-istaff għandu josserva l-kundizzjoni tar-residenti li qegħdin jieħdu l-mediċina u jibgħat 
għall-uffiċjal mediku li kiteb l-istess mediċina jekk hemm xi bidla fil-kundizzjoni tar-
residenti li tista’ tkun ikkawżata minn din il-mediċina. 

2.7 L-istaff għandu jagħmel kull sforz biex jassigura li r-resident jirċievi l-attenzjoni meħtieġa 
u l-mediċina biex inaqqas l-uġigħ kif hemm bżonn.
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 3

3.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jħeġġeġ lir-residenti biex 
jipparteċipaw b’mod attiv f’attivitajiet soċjali u rikreazzjonali.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

3.1 Il-maniġment u l-istaff għandhom iħeġġu lir-residenti jagħmlu l-attivitajiet bażiċi fil-ħajja 
ta’ kuljum u attivitajiet indipendenti fil-ħajja ta’ kuljum sakemm saħħithom tkun tajba biex 
jagħmlu dan. 

3.2 Il-maniġment u l-istaff għandhom jipprovdu opportunitajiet għall-eżerċizzju u attivitajiet 
fiżiċi ta’ kuljum skont il-bżonnijiet u l-abbiltajiet tar-residenti. 

3.3 Il-maniġment u l-istaff għandhom jipprovdu attivitajiet ta’ pjaċir bi skop, u addattati 
skont l-età u l-kultura filwaqt li jżommu f’moħħhom il-bżonnijiet kulturali, spiritwali u ta’ 
mistrieħ tar-residenti.

3.4 Il-maniġment u l-istaff għandhom jipprovdu attivitajiet li jippromwovu ħajja b’saħħitha, 
huma flessibli u jwieġbu għall-bżonnijiet li dejjem jinbidlu tar-residenti u jiffaċilitaw 
l-inklużjoni soċjali fl-avvenimenti tal-komunità.

3.5 Il-maniġment u l-istaff għandhom iżommu f’moħħhom il-bżonnijiet u l-abbiltajiet tar-
residenti li jipparteċipaw meta jippjanaw it-tul ta’ kull attività u l-pjan ta’ kuljum. 
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 4

4.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li l-kura personali tkun 
ipprovduta b’mod sensittiv u dinjituż. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

4.1 L-istaff għandu jassigura li l-iġjene personali u orali tar-residenti huma miżmuma tajjeb. 

4.2 L-istaff għandu jaħsel jew inaddaf lir-residenti fis-sodda jew fix-shower ta’ kuljum u/jew 
skont il-bżonnijiet tar-residenti u skont il-preferenzi tagħhom f’limitu ta’ ħin raġjonevoli. 

4.3 Il-grupp interdixxiplinarju għandu jeżamina l-bżonnijiet li dejjem jinbidlu tar-residenti 
għal għajnuna personali jew għajnuniet tekniċi jekk il-kundizzjoni tagħhom tiddeterjora u 
jassigura li dawn jintlaħqu ta’ malajr sabiex ir-resident iżomm il-kontroll kollu.

4.4 L-istaff għandu joffri assistenza lir-resident biex jiekol meta hemm bżonn, b’mod diskret, 
sensittiv u individwali filwaqt li jinkoraġġixxi li r-resident jiekol b’mod indipendenti 
sakemm jista’. 

4.5 Il-maniġment għandu jikkonsulta ma’ Occupational Therapist u/jew Speech and 
Language Pathologist jekk ikun hemm diffikultajiet biex ir-resident jiekol jew jibla’ 
minħabba restrizzjonijiet fiżiċi jew oħrajn. Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet effettivi 
sabiex ikun hemm l-aħjar pożizzjoni biex jingħata l-ikel.

4.6 Il-maniġment għandu jipprovdi apparat speċjalizzat għat-tmigħ anormali (dysphagia 
cups, valve straws u auditory swallow prompters) fejn hemm bżonn.
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STANDARD 4:

PROTEZZJONI U SALVAGWARDJA 
TAR-RESIDENTI

STQARRIJA TA’ STANDARD:

Dan l-iStandard jippromwovi l-protezzjoni tar-residenti mill-abbuż kif ukoll is-sigurtà tagħhom.

INDIKATURI TA’ KWALITÀ:

1. Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li l-ilmenti jiġu segwiti mill-ewwel, b’mod effettiv 
u kunfidenzjali, jekk ikun mitlub.

2. Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li r-residenti huma salvagwardjati minn abbuż 
fiżiku, verbali, psikoloġiku jew sesswali.

3. Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li l-post u t-tqassim tal-faċilità (inkluż il-grounds) 
huma aċċessibbli, sikuri, miżmumin tajjeb u jissodisfaw il-ħtiġijiet tar-residenti.

4. Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li l-faċilità u t-tagħmir jinżammu nodfa u iġjeniċi.

5. Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li l-interessi finanzjarji tar-residenti huma 
salvagwardjati.



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1

1.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li l-ilmenti jiġu segwiti mill-
ewwel, b’mod effettiv u kunfidenzjali, jekk ikun mitlub.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

1.1 Il-maniġment għandu jispjega l-proċedura kif isiru l-ilmenti lir-residenti l-ġodda kollha u 
jagħtihom kopja tal-proċedura tal-ilmenti f’format tajjeb għalihom.

1.2 Darba fis-sena l-maniġment għandu jiġbor l-opinjoni tar-residenti dwar il-faċilità u 
jippreżentaha lir-residenti u lir-residenti prospettivi f’format li hu tajjeb għalihom jekk 
mitluba minnhom. 

1.3 Il-maniġment għandu jassigura li hemm proċedura tal-ilmenti faċli, ċara u aċċessibbli li 
tinkludi l-istadji u ż-żminijiet tal-proċess.  

1.4 Il-proċedura tal-ilmenti tal-maniġment għandha tispeċifika kif isiru l-ilmenti u min ser 
jieħu ħsiebhom, filwaqt li jkun assigurat li dawn ser ikunu mwieġba fi żmien adekwat.

1.5 Il-maniġment għandu iżomm iddokumentat l-ilmenti kollha li jsiru u d-dettalji kollha tal-
investigazzjonijiet flimkien ma’ kull azzjoni li tittieħed.

1.6 Il-maniġment għandu jipprovdi lir-residenti l-informazzjoni dwar kif jinfurmaw lill-
Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali bil-ħsibijiet li qed jinkwetawhom. 

1.7 Il-maniġment għandu jinforma lir-residenti b’ispezzjonijiet ippjanati tal-Awtorità ta’ 
Standards ta’ Ħarsien Soċjali. 
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2

2.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li r-residenti huma 
salvagwardjati minn abbuż fiżiku, verbali, psikoloġiku jew sesswali.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

2.1 Il-maniġment għandu jkollu proċeduri sabiex jieħu azzjoni f’każ ta’ suspett jew 
evidenza ta’ abbuż jew negliġenza (inkluż whistle blowing) sabiex jassigura s-sigurtà u 
l-protezzjoni tar-residenti. 

2.2 Il-maniġment għandu jinvestiga kull allegazzjoni u inċidenti ta’ abbuż suspettużi mill-
ewwel. 

2.3 Il-maniġment u l-istaff għandhom jieħdu ħsieb aggressjonijiet fiżiċi u/jew verbali mir-
residenti u restrizzjonijiet għandhom jintużaw bħala l-aħħar ħaġa.

2.4 Il-maniġment għandu jkollu politika ta’ restrizzjonijiet ċara u minima u l-istaff 
jiddokumenta meta, kif u għaliex ir-residenti ngħataw xi restrizzjoni.

33

STANDARD 4:  PROTEZZJONI U SALVAGWARDJA TAR-RESIDENTI 



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 3

3.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li l-post u t-tqassim tal-
faċilità (inkluż il-grounds) huma aċċessibbli, sikuri, miżmumin tajjeb u jissodisfaw il-
ħtiġijiet tar-residenti.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

3.1 Il-maniġment għandu jkollu programm iddokumentat ta’ rutina ta’ manutenzjoni u 
żamma tal-post. 

3.2 Il-maniġment għandu jqabbad persuna kompetenti biex tagħmel valutazzjoni tar-riskju 
tal-post mill-inqas darba kull sentejn u meta jsiru bidliet kbar fil-post.

3.3 Il-maniġment għandu jqabbad persuna kompetenti biex tagħmel rapport dwar in-nar u 
l-ventilazzjoni. 

3.4 Il-maniġment għandu jassigura li l-użu tal-kameras inluż is-CCTV huwa ristrett għall-
postijiet ta’ dħul, passaġġi, liftijiet u taraġ għal raġunijiet ta’ sigurtà biss u ma jfixklux 
il-ħajja ta’ kuljum tar-residenti. 

3.5 Il-maniġment għandu jassigura li r-residenti għandhom aċċess għal faċilitajiet siguri u 
komdi kemm ġewwa u anke barra.

3.5.1 Spazju komuni ġewwa għandu jinkludi:

i. kamra/kmamar fejn jistgħu jsiru varjetà ta’ attivitajiet soċjali, kulturali, ta’ 
rikreazzjoni u reliġjużi, u fejn ir-residenti jistgħu jiltaqgħu mal-viżitaturi fil-privat; 
u  

ii. kamra/kmamar tal-ikel komdi għar-residenti kollha.  
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3.5.2 Spazju komuni barra għar-residenti għandu: 

i. jinkludi postijiet fejn ir-residenti jpoġġu bilqiegħda; u 

ii. jilħaq il-bżonnijiet tar-residenti inkluż insuffiċjenzi fiżiċi, sensorji u konjittivi.

3.6 Il-maniġment għandu jassigura li l-faċilitajiet tat-toilet, u tal-ħasil jilħqu l-bżonnijiet tar-
residenti kollha.

3.7 Il-maniġment għandu jassigura li t-toilets huma aċċessibbli għar-residenti, ikunu 
mmarkati sew, u qrib il-kmamar tal-ikel. 

3.8 Il-maniġment għandu jqabbad occupational therapist ikkwalifikat, b’għarfien speċjalizzat 
dwar il-gruppi tar-residenti li qed jieħu ħsieb, sabiex jagħmel valutazzjoni tal-post u 
l-faċilitajiet u jirrakkomanda l-apparat li hemm bżonn jiġi pprovdut, jikkonferma li l-post 
huwa aċċessibbli għal kulħadd u jirrakomanda adattar ambjentali ieħor li hemm bżonn isir 
sabiex jintleħqu l-bżonnijiet tar-residenti.  

3.9 Il-maniġment għandu jassigura li l-għajnuniet, għodda tal-irfigħ (hoist) u toilets assistiti u 
banjijiet kapaċi jilħqu l-bżonnijiet tar-residenti.

3.10 Il-maniġment għandu jassigura li l-faċilitajiet, inkluż l-għajnuniet komunikattivi u sinjali 
huma pprovduti biex jissodisfaw il-bżonnijiet tar-residenti kollha, billi jiġu kkunsidrati 
pereżempju l-bżonnijiet ta’ min għandu problemi fis-smigħ, fil-viżta, problemi biex 
jitgħallem jew dimensja jew problemi konjittivi, fejn hemm bżonn.

3.11 Il-maniġment għandu jassigura li l-kmamar tar-residenti għandhom madum li ma jiżloqx 
jew ekwivalenti. 

3.12 Il-maniġment għandu jassigura li kull resident għandu spazju fejn ipoġġi l-affarijiet tiegħu, 
bħal flus u affarijiet ta’ valur, li jissakkar u jingħata ċavetta, li r-resident jista’ jżomm 
(sakemm ir-raġuni biex ma jagħmilx dan hija spjegata fil-pjan personali ta’ sapport).  

3.13 Il-maniġment għandu jassigura li l-faċilità għandha ġeneratur li jipprovdi provvista li ma 
tinqatax u li hi suffiċjenti biex tipprovdi d-dawl, kontroll ambjentali u servizzi essenzjali.

3.14 Il-maniġment għandu jagħmel polza tal-assigurazzjoni komprensiva għall-faċilità u 
l-operazzjonijiet kollha tagħha. 

35

STANDARD 4:  PROTEZZJONI U SALVAGWARDJA TAR-RESIDENTI 



3.15 Il-maniġment għandu jkollu politika komprensiva għal rilokazzjoni f’każ li s-servizz 
jitwaqqaf u din għandha tikkunsidra l-bżonnijiet tar-residenti.

3.16 L-istaff għandu juri l-proċeduri tas-sigurtà u jispjegahom lir-residenti, f’formati li huma 
faċli biex jinftehmu u jikkunsidra l-bżonnijiet ta’ komunikazzjoni tar-residenti.

3.17 L-istaff għandu jiddokumenta u jirraporta l-aċċidenti, il-korrimenti u meta jkun hemm 
mard u l-maniġment jinvestiga l-każijiet.
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 4

4.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li l-faċilità u t-tagħmir 
jinżammu nodfa u iġjeniċi. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

4.1 L-istaff għandu jżomm il-faċilità nadifa, iġjenika u mingħajr irwejjaħ offensivi u mhux xierqa.

4.2 Il-maniġment għandu jkollu sistemi li jikkontrollaw il-firxa ta’ infezzjonijiet, skont  
il-leġislazzjonijiet relevanti u gwida professjonali ppubblikata. 

4.3 Il-maniġment għandu jkollu sistemi biex jarmi ħrieqi maħmuġin mill-ewwel. 

4.4 Il-maniġment għandu jassigura li hemm faċilitajiet għall-ħasil tal-idejn f’postijiet fejn jidhru 
fejn hemm materjal infettiv u/jew materjal kliniku għar-rimi. 

4.5 Il-maniġment għandu jassigura li l-faċilità għandha sistema minn fejn jgħaddi l-ilma u 
l-faċilità biex tiġi disinfettata. 

4.6 Il-maniġment għandu jassigura li l-bibien tal-kamra minn fejn jgħaddi l-ilma jinżammu 
magħluqa fil-ħinijiet kollha. 

4.7 Il-maniġment għandu jassigura li l-art tal-kamra tal-ħasil ma jgħaddi l-ebda fluwidu 
minnha u l-kisi tal-ħitan jista’ jitnaddaf mill-ewwel.

4.8 Il-maniġment u l-istaff għandhom jassiguraw li ħwejjeġ maħmuġin ħafna jinħaslu 
f’temperaturi addattati biex ikunu nodfa u jiġi kkontrollat ir-riskju ta’ infezzjoni. 

4.9 Il-maniġment għandu jassigura li l-magni tal-ħasil għandhom l-abbiltà għall-programmi 
tal-ħasil biex jilħqu l-istandards ta’ diżinfezzjoni.

4.10 L-istaff għandu jissepara l-ħwejjeġ maħmuġin ħafna mill-ħwejjeġ nodfa. 

4.11 Il-maniġment għandu jkollu sistemi li oġġetti kollha li jintbagħtu għall-ħasil imorru lura 
għand sidhom.
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 5

5.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li l-interessi finanzjarji tar-
residenti huma salvagwardjati. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

5.1 Il-maniġment għandu jassigura li r-residenti jikkontrollaw il-flus u l-assi tagħhom minbarra 
meta jispeċifikaw li ma jridux jew meta jkun hemm kundizzjonijiet legali li jispeċifikaw 
mod ieħor. 

5.2 L-istaff għandu jiddokumenta u jżomm id-dokumenti kollha flimkien mal-irċevuti ta’ kull 
transazzjoni finanzjarja li ssir f’isem ir-resident.

5.3 Il-maniġment għandu jassigura li meta jieħdu ħsieb il-flus ta’ resident individwali, 
l-allowances personali tar-residenti ma jingħaqdux flimkien. 

5.4 Il-maniġment għandu jkollu politiki u proċeduri dwar il-flus tar-residenti u l-affarijiet 
finanzjarji tagħhom li jassiguraw li r-residenti għandhom aċċess għad-dokumenti 
finanzjarji personali tagħhom. 

5.5 Il-maniġment għandu jipprekludi staff milli jkun involut jew jassisti fit-twettiq jew 
jibbenefika minn testment tar-residenti. 

5.6 Il-maniġment għandu jipprovdi faċilitajiet siguri għaż-żamma sigura tal-flus u affarijiet ta’ 
valur f’isem ir-residenti.

5.7 L-istaff għandu iżomm iddokumentat bil-miktub u joħroġ irċevuti għall-affarijiet kollha 
tar-residenti mogħtija biex jinżammu f’post sigur.
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STANDARD 5:

IL-PROVVISTA TAS-SERVIZZ

STQARRIJA TA’ STANDARD:

Dan l-iStandard jippromwovi aċċess formali għar-residenti u l-użu tas-servizz li jissodisfa 
l-esiġenzi u l-preferenzi tar-residenti.

INDIKATURI TA’ KWALITÀ:

1. Il-provditur tas-servizz u r-residenti għandhom jidħlu fi ftehim bil-miktub li jkopri 
l-kundizzjonijiet u l-ispejjeż tas-servizzi u l-livell ta’ kura offruta. 

2. Il-provditur tas-servizz għandu joffri servizzi f’oqsma ewlenin lir-residenti.



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1

1.0 Indikatur ta’ Kwalità:  Il-provditur tas-servizz u r-residenti għandhom jidħlu fi ftehim  
bil-miktub li jkopri l-kundizzjonijiet u l-ispejjeż tas-servizzi u l-livell ta’ kura offruta. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

1.1 Il-maniġment għandu jagħti lir-residenti prospettivi dokument dwar l-ispejjeż finanzjarji 
relatati mal-użu tas-servizzi offruti mill-faċilità lir-residenti.

1.2 Il-maniġment għandu jagħti lir-residenti prospettivi dokument komprensiv dwar id-
drittijiet u r-responsabbiltajiet tar-resident meta juża s-servizzi tal-faċilità. 

1.3 Il-maniġment għandu jassigura li l-ftehim ikun iffirmat minn dawk involuti u jinkludi:

1.3.1 Id-data meta l-ftehim ġie magħluq; 

1.3.2 Id-data minn meta r-residenti bdew jużaw is-servizzi tal-faċilità; u

1.3.3 Jekk japplika, il-perjodu li dan il-ftehim huwa validu. 

1.4 Il-maniġment għandu jagħlaq il-ftehim mar-residenti qabel jew dakinhar li r-residenti 
jibdew jużaw is-servizzi tal-faċilità. 

1.5 Il-maniġment għandu jispjega b’mod verbali l-kontenut tad-dokumenti kollha lir-residenti.

1.6 Il-maniġment għandu jagħti kopji tad-dokumenti kollha lir-residenti f’format li faċilment 
jiġi aċċessat minnhom. 
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2

2.0 Indikatur ta’ Kwalità:  Il-provditur tas-servizz għandu joffri servizzi f’oqsma ewlenin lir-
residenti. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

2.1 L-istaff għandu jagħmel programmi dwar l-anzjanità attiva b’mod regolari skont il-
bżonnijiet tar-residenti. 

2.2 L-istaff għandu jagħmel programmi b’mod regolari dwar il-benesseri mentali, fiżiċi u 
emozzjonali skont il-bżonnijiet tar-residenti.

2.3 Il-maniġment għandu jkollu pjan ta’ kontinġenza sabiex l-istaff ikopri u jissapportja 
komunikazzjoni alternattiva f’każ li jitħassar xi apparat jew emerġenzi oħra. 

2.4 L-istaff għandu jassisti lir-residenti biex jaċċessa kura alternattiva jew għajnuna f’każ li 
l-bżonnijiet tagħhom ma jistgħux jintleħqu mis-servizzi tal-faċilità. 
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STANDARD 6:

IMMANIĠĠJAR TA’ KWALITÀ

STQARRIJA TA’ STANDARD:

L-iStandard jippromwovi maniġment ta’ kwalità tas-servizz ibbażat fuq titjib kontinwu  
fl-operat tas-servizz u t-taħriġ u l-iżvilupp tal-istaff.

INDIKATURI TA’ KWALITÀ:

1. Il-provditur tas-servizz għandu jimplimenta strateġiji ta’ mmaniġġjar sabiex itejjeb 
kontinwament is-servizz mogħti lir-residenti.

2. Il-provditur tas-servizz għandu jimplimenta strateġiji ta’ reklutaġġ trasparenti u jippjana 
għat-taħriġ u l-iżvilupp kontinwu tal-istaff.



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1

1.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jimplimenta strateġiji ta’ 
mmaniġġjar sabiex itejjeb kontinwament is-servizz mogħti lir-residenti. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

1.1 Il-maniġment għandu jiżviluppa manwal ta’ proċeduri li jispjega kif l-istaff għandu 
jinteraġixxi mar-residenti. Huwa faċli biex jinftiehem u jintuża minn dawk li għandhom 
bżonn jirreferu għalih. Il-maniġment jirrevedi l-manwal b’mod regolari u jaġġornah kif 
hemm bżonn. 

1.2 L-istaff għandu jagħmel xogħlu skont il-Kodiċi tal-Etika u l-Prattika tal-professjoni tiegħu 
u l-Kodiċi tal-Etika li jagħmel u jadotta l-maniġment tal-faċilità. 

1.3 Il-maniġment għandu jorganizza b’mod regolari u jiddokumenta s-superviżjoni tal-istaff. 

1.4 Il-maniġment għandu jimplimenta sistema ta’ titjib ta’ kwalità, ibbażata fuq l-evalwazzjoni 
tas-servizzi tal-faċilità u informazzjoni mogħtija mir-residenti. 

1.5 Il-maniġment għandu jżomm kuntatt dirett mar-residenti mill-inqas darba kull sitt xhur.

1.6 Il-maniġment għandu jimplimenta sistema effiċjenti biex iżomm u jaqsam informazzjoni 
skont il-ħtiġijiet legali.
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2 

2.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jimplimenta strateġiji ta’ reklutaġġ 
trasparenti u jippjana għat-taħriġ u l-iżvilupp kontinwu tal-istaff.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:  

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

2.1 Il-maniġment għandu jagħżel u jassenja lill-istaff xogħlijiet speċifiċi wara proċess ta’ 
reklutaġġ li jinkludi:

2.1.1 Verifikazzjoni tal-identità;

2.1.2 Verifikazzjoni tal-kwalifiki;

2.1.3 Verifikazzjoni taċ-ċertifikat tal-kondotta; u 

2.1.4 Reġistrazzjoni f’reġistri professjonali. 

2.2 Il-maniġment għandu jkollu proċedura ta’ żvilupp professjonali kontinwu u taħriġ 
kontinwu tal-istaff kollu, biex jadottaw metodi li jirriflettu għarfien aġġornat u l-aħjar 
prattika fil-qasam tagħhom. Dan it-taħriġ jinkludi imma mhux esklussiv għal: 

2.2.1 Proċeduri ta’ xogħol adekwati li jiżguraw li l-istaff jevita l-isterjotipi u preġudizzji 
relatati mal-orjentazzjoni sesswali, identità tal-ġeneru u l-isfond kulturali tar-
residenti waqt li joffru s-servizzi;

2.2.2 Taħriġ fl-ugwaljanza fid-diżabilità;

2.2.3 Kif iċaqilqu u jerfgħu lir-residenti b’mod sigur; 

2.2.4 Ċertifikazzjoni valida fl-immaniġġjar tal-ikel lill-istaff responsabbli mill-immaniġġjar 
tal-ikel; 
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2.2.5 Taħriġ fl-ewwel għajnuna; 

2.2.6 Taħriġ fl-ewwel għajnuna fis-saħħa mentali; u

2.2.7 L-għajnuna li tingħata f’każ ta’ emerġenza u x’jagħmlu f’każ ta’ emerġenza ta’ nar.
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1.0 POLITIKI U PROĊEDURI OPERATTIVI 

1.1 Politika ta’ kunfidenzjaliltà

1.2 Politika dwar il-Protezzjoni tad-Data:

1.2.1 Żamma ta’ dokumentazzjoni u 
aċċess għad-dokumentazzjoni;  

1.2.2 Rapporti dwar inċidenti

1.3 Dħul u eliġibilità 

1.4 Dħul u terminazzjoni 

1.5 Valutazzjoni inizjali u sussegwenti

1.6 Merħba lir-residenti ġodda

1.7 Terminazzjoni 

1.8 Pjan personali ta’ sapport:

1.8.1 Reviżjonijiet;

1.8.2 Saħħa u benesseri

1.9 Kontroll tal-imġiba: 

1.9.1 Immaniġġjar f’każ ta’ mġiba 
aggressiva;

1.9.2 Trażżin

ANNESS I
MANWAL TA’ POLITIKI U PROĊEDURI 

Il-maniġment jiżviluppa politiki u proċeduri li jkopru l-oqsma kollha tas-servizz tal-faċilità. Din 
ta’ hawn taħt hija lista mhux eżawrijenti ta’ politiki u proċeduri li għandhom jiġu inklużi fil-
manwal.

1.10 Allegazzjonijiet ta’ abbuż fil-kura

1.11 Allegazzjonijiet ta’ bbuljar fil-kura

1.12 Ugwaljanza 

1.13 Proċedura dwar ilmenti

1.14 Kontroll għall-għarrieda u sorveljanza

1.15 Finanzi u mmaniġġjar ta’ flus 

2.0 STAFF

2.1 Imġiba professjonali tal-istaff fil-
konfront tar-residenti u tal-impjegati 
l-oħra. 

2.2 Politika dwar sorveljanza

2.3 Grupp ta’ sapport

2.4 Reklutaġġ:

2.4.1 Kuntratt tax-xogħol;

2.4.2 Deskrizzjoni tal-impjieg

2.5 Evalwazzjoni tal-prestazzjoni

2.6 Taħriġ u żvilupp
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2.7 Laqgħat tal-istaff

2.8 Ilmenti mill-istaff

2.9 Politika dwar fastidju

2.10 Trasferiment ta’ xogħol bejn il-ħaddiema 

2.11 Proporzjon ta’ staff 

2.12 Żamma tad-dar 

3.0 SAĦĦA U SIGURTÀ

3.1 Korrimenti

3.2 Amministrazzjoni tal-mediċina

3.3 Proċeduri dwar tqandil manwali

3.4 Evalwazzjoni proprja tas-servizz

3.5 Evalwazzjoni u mmaniġġjar tar-riskji 

4.0 PROĊEDURI F’EMERĠENZA 

4.1 L-Ewwel għajnuna 

4.2 Immaniġġjar tal-emerġenza u 
evakwazzjoni 

4.3 Immaniġġjar tan-nirien 

4.4 Emerġenza medika 

5.0 PROĊEDURI DWAR IR-RESIDENZA  

5.1 Żoni komuni

5.2 Aċċessibilità għall-prjopjetà personali 

5.3 Telefown ċellulari, l-internet u l-medja 
elettronika

5.4 Assenza mingħajr permess 

5.5 Dħul u ħruġ mir-residenza 

5.6 Viżitaturi 

5.7 Trasport

5.8 Manutenzjoni u ċertifikazzjoni tat-
tagħmir tar-residenza

5.9 Annimali

5.10 Preparazzjoni u mmaniġġjar tal-ikel
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ANNESS II:
INFORMAZZJONI GĦAL RESIDENTI PROSPETTIVI 
DWAR L-AMBJENT FIŻIKU U S-SERVIZZI OFFRUTI 

Il-maniġment jagħti lir-residenti prospettivi informazzjoni dettaljata dwar l-ambjent fiżiku tal-
faċilità kif ukoll is-servizzi offruti u jinkludi, imma mhux limitat, l-informazzjoni li ġejja:

1. Il-lokalità fejn tinsab il-faċilità, x’jinsab madwar il-faċilità, l-istruttura u d-disinn tal-faċilità. 

2. Deskrizzjoni tal-faċilitajiet u l-ispazji komuni. 

3. In-numru massimu ta’ residenti li jistgħu jużaw is-servizzi tal-faċilità.

4. L-istqarrija tal-missjoni, l-għanijiet u l-valuri li jimxi magħhom dan is-servizz.

5. L-istruttura organizzattiva tal-faċilità. 

6. Is-servizzi kollha li toffri l-faċilità.  

7. Informazzjoni fuq il-vantaġġi, l-iżvantaġġi u l-isfidi li jista’ jkollu s-servizz tal-faċilità. 

8. Kif is-servizz tal-faċilità huwa addattat għar-residenti li jeħtieġu bidla. 

9. Attivitajiet li jistgħu jipparteċipaw fihom ir-residenti. 

10. Avvenimenti lokali, faċilitajiet u attivitajiet li r-residenti jistgħu jieħdu sehem fihom. 

11. Il-possibilità li r-residenti jkunu assistiti biex ikellmu lil rappreżentant indipendenti jew 
professjonali ta’ fiduċja.

12. Il-possibiltà li r-residenti jipparteċipaw f’ispezzjonijiet li jsiru mill-Awtorità ta’ Standards 
ta’ Ħarsien Soċjali.
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ANNESS III
INFORMAZZJONI GĦAL RESIDENTI PROSPETTIVI 
DWAR ID-DRITTIJIET U R-RESPONSABBILTAJIET 
FL-UŻU TAS-SERVIZZ 

Il-maniġment jagħti lir-residenti prospettivi dokument dwar id-drittijiet u r-responsabbiltajiet 
għall-użu tas-servizz. Il-maniġment jispjega l-kontenut ta’ dan id-dokument lir-residenti 
verbalment u jħallih disponibbli għar-residenti f’format li hu aċċessibbli għalihom. 
L-informazzjoni f’dan id-dokument  jinkludi, imma mhux limitat għal li ġej: 

1. Id-drittijiet u r-responsabbiltajiet ġenerali tar-residenti. 

2. Id-dritt tar-residenti li jkunu infurmati mill-ewwel jekk il-faċilità, jew parti mill-faċilità, tkun 
ser tagħlaq minħabba xi emerġenza.

3. Id-dritt li r-residenti jkunu infurmati mill-inqas sitt xhur qabel ma jkun ippjanat li tagħlaq 
il-faċilità jekk l-għeluq jeċċedi il-ħamest ijiem.

4. Regolamenti dwar l-aċċess għar-residenti fil-faċilità, fl-attivitajiet, mal-istaff u mal-
maniġment.

5. Regolamenti dwar il-parteċipazzjoni tar-residenti fl-attivitajiet u fil-ħajja ta’ kuljum.

6. Regolamenti u konsegwenzi għal imġiba inaċċettabli mir-residenti (imġiba li tirrelata ma’ 
diżabilità/kundizzjoni medika mhix ikkunsidrata bħala ‘inaċċettabbli’ sakemm ma tpoġġix 
lir-residenti jew persuni oħra f’riskju).

7. Ir-responsabbiltà tar-residenti lejn residenti oħra u l-istaff.

8. Informazzjoni dwar jekk hemmx annimali fil-faċilità.

9. Informazzjoni jekk jistgħux jinżammu annimali u x’tip ta’ annimali jistgħu jinżammu (kelb 
gwida huwa permess dejjem) kif ukoll ir-responsabbiltà tar-residenti.
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ANNESS IV
INFORMAZZJONI GĦAL RESIDENTI PROSPETTIVI 
DWAR L-ISPEJJEŻ FINANZJARJI GĦALL-UŻU  
TAS-SERVIZZ 

Il-maniġment jagħti lill-klijenti prospettivi dokument dwar l-ispejjeż finanzjarji għall-użu 
tas-servizz. Il-maniġment jispjega l-kontenut ta’ dan id-dokument lir-residenti verbalment u 
jħallih disponibbli għar-residenti f’format li hu aċċessibbli għalihom. L-informazzjoni f’dan id-
dokument tinkludi, imma mhix limitata għal li ġej:

1. Informazzjoni dwar il-ħlas bażiku u liema servizzi huma koperti f’dan il-ħlas. 

2. Servizzi oħra li jistgħu jiġu mogħtija bi ħlas addizzjonali. 

3. Meta u kif isir il-ħlas għal dawn is-servizzi.

4. Jekk jeżistux ċirkostanzi meta jingħataw il-flus lura. 

5. X’arranġamenti jsiru jekk il-flus tar-residenti jispiċċaw jew ma jkunx hemm biżżejjed. 

6. Id-dritt tar-residenti li jkunu infurmati mill-inqas xahrejn qabel jekk ikun hemm żieda jew 
varjazzjoni fil-ħlas jew xi bidliet fil-metodu tal-ħlas jew lil min irid isir il-ħlas.

7. Servizzi mogħtija wara l-ħinijiet normali bi ħlas miżjud (dan il-ħlas ikun speċifikat).

8. Xi penali għal ħlas li jsir tard jew ma jsirx (fejn japplika).
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ANNESS V
REKORD TAL-PROGRAMM PERSONALI 
TA’ SAPPORT

Il-maniġment jassigura li l-pjan personali ta’ sapport huwa ddokumentat u jinkludi imma mhux 
limitat għall-informazzjoni li ġejja:

1. L-ismijiet tal-membri tal-istaff li huma assenjati mar-residenti biex jgħinuhom fl-iżvilupp 
tal-pjan personali ta’ sapport. 

2. Nota fuq kif jixtiequ jiġu msejħa r-residenti f’kull ħin. 

3. Id-dettalji tal-persuni nominati mir-residenti biex jirrappreżentawhom u/jew jieħdu 
deċiżjonijiet f’isimhom u/jew ikunu infurmati mis-servizzi li qed jintużaw.

4. Id-dettalji tal-persuni nominati mir-residenti sabiex ikunu kkuntattjati f’każ ta’ emerġenza.  

5. Noti fuq informazzjoni u deċiżjonijiet miftehema mill-partijiet involuti.

6. Rapport dwar il-valutazzjoni tal-indipendenza tar-residenza tar-residenti f’attivitajiet 
varji.

7. Rapport dwar il-valutazzjoni tas-saħħa u l-limitazzjonijiet tar-residenti. 

8. Rapport dwar il-valutazzjoni dwar il-bżonnijiet individwali tar-residenti.

9. Il-pjan personali ta’ sapport għandu jinkludi dettalji dwar:

9.1 Il-kura bażika u l-assistenza f’attivitajiet tal-ħajja ta’ kuljum; u

9.2 Kura aktar speċjalizzata minn infermiera u kura medika li hi neċessarja.
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