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Is-sena li għaddiet uriet il-versatilità u 
s-saħħa li kibret fiha l-Awtorità ta’ Standards 
ta’ Ħarsien Soċjali sa mit-twelid tagħha. 
Dan il-korp regolatorju sostna x-xogħol 
tiegħu fl-ispezzjonar, inforzar, il-liċenzjar u 
r-regolazzjoni tas-servizzi ta’ ħarsien soċjali 
f’Malta. 

Permezz tat-tnedija tal-Viżjoni Strateġika 
tagħha, din l-Awtorità qiegħda timmira 
li tgħolli s-settur ta’ ħarsien soċjali lejn 
livelli ogħla, speċjalment meta niġu għall-
għarfien espert u taħriġ ta’ professjonisti 
li jaħdmu fi ħdanha u l-avvanzi teknoloġiċi 
biex ittejjeb is-simplifikazzjoni tal-proċessi. 
Konsegwentament, dawn l-avvanzi jkomplu 
mal-isforzi tal-Awtorità biex ikollha dawk 
li jużaw is-servizz fiċ-ċentru u tipprovdi 
r-rispons neċessarju u l-appoġġ lill-għeżież 
tagħhom. 

Aktar minn hekk, l-Awtorità ta’ Standards 
ta’ Ħarsien Soċjali uriet il-valuri u 
kollaborazzjonijiet b’saħħithom tagħha, 
fil-mod kif indirizzat l-isfidi li nġiebu mill-
pandemija. L-Awtorità kompliet ix-xogħol 
tagħha permezz ta’ djalogu u kollaborazzjoni 
flimkien ma’ diversi partijiet interessati 
kif ukoll ma’ provdituri tas-servizz biex 
tistabbilixxi f’posthom l-miżuri preventivi 
neċessarji, il-bżonnijiet ta’ taħriġ, proċeduri, 
u protokolli. Barra minn hekk, l-Awtorità 
għolliet l-aspettattivi permezz tal-proviżjoni 
tal-ittestjar neċessarju u contact tracing, kif 
ukoll bil-vaċċinazzjoni ta’ persuni vulnerabbli 
fis-soċjetà, tibda bl-anzjani.

Dawn l-isforzi ottimisti u robusti jawguraw 
tajjeb għal din l-Awtorità biex tkompli tkun 
il-vuċi ta’ kollaborazzjoni mal-partijiet 
interessati kollha, filwaqt li jkollha dawk li 
jagħmlu użu mis-servizz varji u l-għeżież 
tagħhom fil-qalba tal-pożizzjonijiet u 
azzjonijiet tagħha. 

Nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja 
lill-impjegati kollha tal-Awtorità talli għolew 
għall-okkażjoni waqt żminijiet bla preċedent. 

Il-pandemija qassret l-impenn tagħna biex 
nilħqu lill-pubbliku permezz ta’ konferenzi. 
Madankollu, aħna xorta qegħdin inkunu 
preżenti ħafna fuq il-midja soċjali, kif ukoll 
fuq ir-radju u fuq programmi televiżivi. Hu 
l-impenn tagħna li kontinwament ninformaw 
lill-pubbliku dwar ir-rwol tal-Awtorità. Jien 
nappella lill-pubbliku biex iżomm kuntatt 
magħna ħalli aħna lkoll inkunu front 
magħqud fil-kwistjoni tat-titjib tas-servizz. 
Dan jibqa’ l-qalb u r-ruħ ta’ din l-Awtorità. 

Aħna nħarsu ’l quddiem lejn l-2021, fejn 
bħala Awtorità, inkunu involuti sew biex 
ngħinu lil pajjiżna noħorġu mis-sitwazzjoni 
kkawżata mill-pandemija permezz tat-
tqassim tal-vaċċini. Dan se jippermetti 
lill-Awtorità biex tirkupra bil-mod u timxi lura 
lejn il-mandat oriġinali tagħha.

Messaġġ mill-Ministru għall-Anzjani 
u l-Anzjanità Attiva

Messaġġ miċ-Chairperson tal-
Awtorità 

Onorevoli Michael Farrugia Dott. Katya De Giovanni

Is-sena 2020 kienet waħda li ġabet 
magħha sfidi kbar. Għalkemm l-Awtorità ta’ 
Standards ta’ Ħarsien Soċjali għadha fil-bidu 
tagħha, xorta kellha xxammar il-kmiem u 
żżomm ruħha aġġornata mal-bidliet drastiċi 
li kien hemm bżonn biex jiġu indirizzati 
l-isfidi li ġabet magħha din il-pandemija. 

Ħafna mill-impjegati tagħna biddlu r-rwol 
tagħhom u kienu involuti sew fis-swabbing 
u l-contact tracing matul il-parti l-kbira 
tas-sena li għaddiet. Madankollu, ix-xogħol 
fuq aspetti oħra li jaqgħu taħt il-mandat 
tal-Awtorità, xorta ġie mwettaq. Li niżguraw 
l-ogħla standards ta’ kwalità għal dawk 
fil-popolazzjoni tagħna li huma vulnerabbli, 
hi u se tkompli tibqa’ r-responsabbiltà 
prinċipali tagħna. Bħala l-bord responsabbli 
mill-istrateġija u l-funzjonament tajjeb tal-
operat ta’ din l-Awtorità, aħna se nkomplu 
niżguraw li din tattira persunal ta’ kwalità 
għolja li huma kommessi għal dan l-isforz. 
Se tiżgura wkoll li l-impjegati kollha jmantnu 
l-ogħla prattiċi ta’ kwalita u jinvolvu lilhom 
infushom fi żvilupp professjonali kontinwu 
biex niġuraw li mmexxu b’eżempju.
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Messaġġ mill-Kap Eżekuttiv tal-
Awtorità 

Is-sena f’objettivi

Xempju ta’ djalogu u kollaborazzjoni

Is-Sur Matthew Vella

Spiss jingħad li wieħed ma jistax jiddefinixxi sfida mingħajr 
bidla. F’dan ir-rispett, il-pubblikazzjoni tat-tieni edizzjoni 
tar-Rapport Annwali tal-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien 
Soċjali hu distint biex ifakkar objettivi u kisbiet li saru fl-
2020. B’mod partikolari, f’sena bla preċedent, l-Awtorità 
qamet għall-okkażjoni u ħadet irwoli addizzjonali biex 
issostni s-settur ta’ ħarsien soċjali waqt il-pandemija tal-
Covid-19 mingħajr ma tfixkel il-proċessi tal-operat tagħha. 

L-2020 immarkat l-ewwel sena tal-
implimentazzjoni tal-Viżjoni Strateġika 
għas-seba’ snin li ġejjin. F’dan ir-rigward, 
l-operat tan-negozju tal-Awtorità ngħaqad fil-
formazzjoni ta’ tliet Direttorati, primarjament 
id-Direttorati tal-Operat, tal-Istrateġija u 
Intelliġenza Soċjali, u tal-Governanza u 
l-Assigurazzjoni. B’dan il-mod, l-Awtorità 
żgurat it-tkomplija ta’ proċessi u azzjonijiet 
omoġeni fi ħdan l-uffiċċji differenti. Din 
il-koeżjoni kompliet ukoll permezz tal-
istabbiliment tal-Uffiċċji tal-Inforzar u tal-
Inizjattivi u l-Proġetti fi ħdan l-Uffiċċju tal-
Kap Eżekuttiv. 

Permezz ta’ dawn l-uffiċċji, l-Awtorità tejbet 
l-għarfien espert tagħha permezz tal-
inklużjoni ta’ infermieri prattikanti u terapisti 
okkupazzjonali direttament mis-settur, kif 
ukoll l-implimentazzjoni ta’ Pjan Ġenerali 
għal Sistema Integrata tan-Nies. L-aħħar 
Pjan Ġenerali kien jiffoka l-enerġija tiegħu 
fuq is-simplifikazzjoni tal-proċess u għodod 
diġitali li għandhom jawtomatizzaw ħafna 
mill-proċessi tal-Awtorità. Bħala parti mill-
Viżjoni Strateġika, l-Awtorità nediet anke 
l-Gruppi Konsultattivi ta’ Persuni li Jużaw 
is-Servizz bil-għan li timplimenta aktar 
l-approċċ li jpoġġi lin-nies fiċ-ċentru tal-
proċeduri tagħha kollha.

Konsegwentament, permezz tal-istess 
Uffiċċju, l-Awtorità ħarġet ukoll ir-
rakkomandazzjonijiet neċessarji biex ittejjeb 
il-kwalità tas-servizz tal-proviżjoni ta’ servizzi 
ta’ ħarsien soċjali offrut lill-gruppi mmirati 
differenti.

F’sena ta’ sfidi għas-servizzi ta’ ħarsien 
soċjali, l-Uffiċċju tal-Ispettorat kien kruċjali 
biex jiżgura li servizzi ta’ ħarsien soċjali 
huma mmoniterjati biex jimplimentaw 
l-istandards neċessarji u l-indikaturi ta’ 
kwalità. F’dan ir-rigward, twettqu total ta’ 
2,904 żjarat, kemm fuq bażi fiżika jew inkella 
virtwali. Numru konsiderevoli ta’ żjarat saru 
wkoll b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju tal-
Inforzar minħabba għarfien espert tekniku 
mitlub f’rabta mal-kontroll tal-infezzjonijiet.
 
Filwaqt li ħafna mill-inizjattivi ta’ konferenzi 
ppjanati għall-2020, bħall-Konferenza 
Nazzjonali tal-Adozzjonijiet, il-Konferenza 
Nazzjonali dwar il-Kwalità u l-Konferenza 
Nazzjonali għall-Anzjani kellhom jiġu 
kkanċellati minħabba l-pandemija, l-Uffiċċju 
tal-Komunikazzjoni u l-Promozzjoni 
kkollaboraw mal-partijiet interessati 
internazzjonali biex isiru avvenimenti 
ppjanati b’mod virtwali. Wieħed min 
dawn l-avvenimenti sar bi ħsab mas-
Sħubija Ewropea għall-Organizzazzjonijiet 
Superviżorji fis-Servizzi tas-Saħħa u l-Kura 
Soċjali (EPSO). 

Permezz tal-Pjattaformi Kollaborattivi 
għas-setturi differenti, l-Awtorità kompliet 
iżżomm kuntatt mal-provdituri differenti tas-
servizz sabiex tiżgura ambjent ta’ djalogu u 
kollaborazzjoni minkejja ċ-ċirkostanzi. Dawn 
il-pjattaformi ppermettew lill-professjonisti 
u lil provdituri tas-servizz biex jiddiskutu 
u jaqsmu l-viżjonijiet tagħhom dwar 
kwistjonijiet li jaffettwawhom direttament fil-
qasam rispettiv tal-għarfien tagħhom. 

Konsegwentament, sa minn Mejju 2020, 
l-Awtorità ħadet irwol ieħor ta’ Swabbing 
Hub sabiex issostni gruppi vulnerabbli 
differenti fi żmien daqstant kritiku. L-objettiv 
ta’ dan l-eżerċizzju kien li jevita u jantiċipa 
kemm jista’ jkun kwalunkwe tifqigħat 
possibbli. 

Sal-aħħar tal-2020, ġew imqassmin total 
ta’ 55,000 swabs lil servizzi ta’ ħarsien 
soċjali differenti. Bħala parti minn dan 
il-proċess, il-ħaddiema membri tal-
Awtorità kienu mqassmin sabiex iwettqu 
d-dħul amministrattiv ta’ dejta, iqassmu, 
jikkonfermaw ir-riżultati, kif ukoll jagħmlu 
l-contact tracing neċessarju. Permezz tal-
Uffiċċju tal-Liċenzji tagħha, l-Awtorità anke 
ħarġet Liċenzji ta’ Emerġenza għal servizzi 
ta’ ħarsien soċjali li operaw f’dawn iċ-
ċirkostanzi ta’ emerġenza.

Sal-aħħar tal-2020, l-Awtorità ta’ Standards 
ta’ Ħarsien Soċjali ħadet ukoll irwol ċentrali 
fil-Programm ta’ Vaċċinazzjoni għal persuni 
vulnerabbli fil-mandat tagħha, fejn bdiet 
bir-residenti u ħaddiema fi ħdan id-djar 
residenzjali għall-anzjani. 

Fid-dawl ta’ dan, l-għaqda interna bejn it-
timijiet u l-alleanza bejn l-Uffiċċji kollha 
għandha tiġi mfaħħra għax żgurat li l-isforzi 
tal-Awtorità jsiru b’mod koerenti u effiċjenti 
sabiex tkompli tiddefendi l-aktar gruppi 
vulnerabbli tas-soċjetà matul dan il-perjodu. 

 

Iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali maħluqa mill-
pandemija tal-COVID-19 wasslu lill-Awtorità 
ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali mhux biss 
biex iżżid l-attivitajiet tagħha partikolarment 
b’rabta maż-żjarat neċessarji ta’ ispezzjoni 
u moniteraġġ, iżda anke biex tikkollabora 
f’diversi inizjattivi mill-partijiet interessati 
biex tippjana u timplimenta l-protokolli 
neċessarji għas-setturi differenti ta’ ħarsien 
soċjali b’kollaborazzjoni mal-Awtoritajiet tas-
Saħħa Pubblika. 

Barra minn hekk, permezz tal-Uffiċċju 
tar-Regolamenti u Standards, l-Awtorità 
ppubblikat Standards Soċjali Regolatorji 
għal servizzi residenzjali u bbażati fl-uffiċċju 
għal kura alternattiva, kif ukoll Standards 
Soċjali Regolatorji għal Servizzi għal Anzjani 
b’Dipendenza Għolja u Kura Kronika. 
Konsegwentement, ġew imnedija għal 
konsultazzjoni pubblika Standards Soċjali 
Regolatorji għal servizzi residenzjali għall-
anzjani u għal vittmi ta’ vjolenza domestika 
u bbażata fuq il-ġeneru. Permezz ta’ dan 
l-Uffiċċju, l-Awtorità anke mexxiet ’il quddiem 
ir-regolamenti għal djar residenzjali għall-
anzjani, għalkemm dawn ġew imdewma 
minħabba l-pandemija tal-COVID-19. F’dan 
ir-rigward, fi ħdan dan id-Direttorat ix-xogħol 
kompla bil-finalizzazzjoni tal-eżerċizzju ta’ 
Intelliġenza Soċjali li tikkonċerna l-adozzjoni, 
kif ukoll it-tkomplija ta’ azzjonijiet u 
miżuri fi ħdan l-Istrateġija Nazzjonali tal-
Adozzjonijiet. 

Permezz tal-Uffiċċju tal-Liċenzjar, l-Awtorità 
ħarġet total ta’ 240 liċenzja u akkreditazzjoni 
lis-servizzi differenti ta’ ħarsien soċjali fi 
ħdan is-setturi differenti fil-mandat tal-
Awtorità. 
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Uffiċċju tal-Kap Eżekuttiv  

Is-Sur Matthew Vella

Reżistenza u konsolidazzjoni

Inizjattivi u Proġetti Speċjali

Minn issa ’l quddiem, dawn il-kisbiet u 
avvenimenti mhux se jieqfu fl-2021, bl-
Awtorità tkompli timplimenta l-Viżjoni 
Strateġika għall-2020-2027 u kontinwazzjoni 
tar-rwol tagħha fil-Programm Nazzjonali 
tal-Vaċċinazzjoni. Dawn l-azzjonijiet 
jinkorporaw l-ispirtu ambizzjuż u li jista’ 
jintleħaq fi ħdan l-Awtorità li jimmira li 
jkompli jpoġġi lill-aktar gruppi vulnerabbli 
fis-soċjetà fiċ-ċentru. Din il-viżjoni timmira 
li tkompli taħseb l-investimenti tagħha fir-
riżors uman tal-Awtorità, kif ukoll li tiżgura 
li l-iżviluppi teknoloġiċi neċessarji jkunu 
f’posthom biex jiggarantixxu tmexxija aktar 
faċli tas-servizzi offruti. Barra minn hekk, din 
il-viżjoni strateġika għandha tissalvagwardja 
l-kollaborazzjoni ma’ dawk li jagħmlu użu 
mis-servizz u ma’ dawk li jipprovdu s-servizz 
sabiex tiżgura proviżjoni tal-ogħla kwalità.

Is-sena 2020 rat it-twaqqif ta’ żewġ fergħat 
ġodda fi ħdan l-Uffiċċju tal-Kap Eżekuttiv, 
primarjament l-Uffiċċju tal-Inizjattivi u 
Proġetti u l-Uffiċċju tal-Inforzar. Filwaqt 
li tal-ewwel ħa f’idejh l-implimentazzjoni 
ta’ diversi inizjattivi fi ħdan l-Awtorità ta’ 
Standards ta’ Ħarsien Soċjali partikolarment 
relatati ma’ teknoloġija, tal-aħħar kien 
strumentali biex iwassal għarfien f’taħriġ, 
moniteraġġ, u kontroll partikolarment relatat 
ma’ kontroll u prevenzjoni ta’ infezzjonijiet. 

Il-punti ewlenin ta’ referenza għall-Uffiċċju 
tal-Inizjattivi u Proġetti, skont l-Objettivi 
Strateġiċi 3 u 4 tal-Viżjoni Strateġika 2020-
2027, jallinjaw ma’ investimenti f’titjib 
teknoloġiku u r-restawr ta’ Istitut Vincenzo 
Bugeia li jilqa’ l-uffiċċji tal-Awtorità ta’ 
Standards ta’ Ħarsien Soċjali. 

Fl-2020, dan l-uffiċċju kompla jimmoniterja u 
jagħmel superviżjoni tax-xogħlijiet li qegħdin 
isiru b’rabta mal-proġett ta’ restawr li 
għaddej fil-bini li jilqa’ l-uffiċċju tal-Awtorità. 
Ir-rinnovar għaddej jaqbel mal-isforzi tal-
Awtorità filwaqt li jirrispetta l-istat storiku 
tal-binja nnifisha.

Bħalma deskritt fil-Viżjoni Strateġika, 
l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali 
hi kommessa li tinvesti bil-kbir fit-titjib tal-
infrastruttura teknoloġika tagħha sabiex 
tissimplifika l-proċessi tagħha u tnaqqas il-
burokrazija. Minn dan il-lat, ġie mfassal Pjan 
Ġenerali għal Sistema Integrata tan-Nies 
li jiddefinixxi l-proċessi differenti u t-triq ’il 
quddiem neċessarja sabiex jiġu diġitalizzati 
l-proċessi differenti fi ħdan l-Awtorità. Barra 
minn hekk, b’kollaborazzjoni mal-partijiet 
interessati neċessarji, partikolarment 
l-Uffiċċju tal-Kap Uffiċjal tal-Informazzjoni, 
dan l-Uffiċċju qiegħed jaħdem lejn 
l-inkorporazzjoni ta’ Blockchain, Intelliġenza 
Artifiċjali u sistema Superviżorja fi ħdan 
l-operat kummerċjali tiegħu. Dan l-Uffiċċju 
qiegħed ukoll jaħdem lejn l-użu ta’ eForms 
meta jingħata bidu għall-proċess tal-
liċenzjar, kif ukoll l-użu ta’ applikazzjoni 
diġitali b’rabta mal-proċess tar-rispons.

Meta nħares lura lejn dawn il-kisbiet pożittivi 
u l-isforzi ħabrieka, jien nixtieq nestendi 
l-apprezzament lill-Onorevoli Michael 
Falzon, Ministru għall-Ġustizzja Soċjali u 
Solidarjetà, il-Familja u Drittijiet tat-Tfal, 
l-eks-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità 
Attiva u Persuni b’Diżabilità, Onorevoli Silvio 
Parnis, il-Ministru kurrenti għall-Anzjani u 
l-Anzjanità Attiva, Onorevoli Michael Farrugia 
u s-Segretarju Permanenti, is-Sur Mark Musù 
għall-appoġġ matul is-sena. 

Jien nixtieq ukoll nuri l-gratitudni tiegħi mal-
Bord tad-Diretturi, it-tmexxija tal-maniġment, 
u l-ħaddiema għall-koperazzjoni tagħhom 
talli rnexxielhom jagħmlu dawn il-kisbiet. 
Fl-aħħarnett, jien nixtieq nirringrazzja lill-
partijiet kollha kkonċernati, professjonisti, 
dawk li jagħmlu użu mis-servizz u 
qrabathom li huma fiċ-ċentru tal-isforzi li 
jsiru mill-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien 
Soċjali biex tiżgura li s-servizzi ta’ ħarsien 
soċjali huma mmexxija bil-prinċipji ta’ 
kwalità u governanza tajba. 
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Uffiċċju tal-Inforzar 

Wara l-pubblikazzjoni tal-Avviż Legali 153 
tal-2020, l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien 
Soċjali stabbilixxiet l-Uffiċċju tal-Inforzar 
tagħha li jirrapporta lill-Uffiċċju tal-Kap 
Eżekuttiv. Minn hemm ’il quddiem, il-mira ta’ 
dan l-Uffiċċju kienet li jiżgura l-moniteraġġ 
neċessarju u l-inforzar tal-kwalità tas-
servizzi ta’ ħarsien soċjali kollha u li jiżgura 
li l-verifiki neċessarji ta’ Assigurazzjoni ta’ 
Kwalità jkunu qegħdin isiru. Fl-2020, dan 
l-Uffiċċju kien jikkonsisti f’żewġ infermiera 
prattikanti li jispeċjalizzaw fis-sigurtà tal-
pazjent u kontroll tal-infezzjonijiet u żewġ 
terapisti okkupazzjonali. 

L-Uffiċċju tal-Inforzar kien strumentali fl-
implimentazzjoni ta’ total ta’ 203 żjarat fis-
servizzi ta’ ħarsien soċjali kollha fil-mandat 
tal-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali, 
kif ukoll ta’ 155 żjara li saru b’mod konġunt 
mal-Uffiċċju tal-Ispettorat, partikolarment 
b’rabta mal-prevenzjoni u l-kontroll tal-
infezzjonijiet. Barra minn dan, dan l-Uffiċċju 
kien imperattiv fl-eżekuzzjoni ta’ diversi 
inizjattivi ta’ taħriġ biex tiżgura li s-servizzi 
ta’ ħarsien soċjali qegħdin jimplimentaw il-
protokolli neċessarji u pjani biex kemm jista’ 
jkun jiġu evitati tifqigħat.

Table 1: Number of Visits per month for Residential Services for Older Persons

Settembru

Ottubru

Novembru

Diċembru

10

27

48

44

TOTAL 129

XAHAR TOTAL TA’ ŻJARAT

Table 3: Number of Visits per month for Residential Services for Children in Alternative Care

September

October

November

17

2

28

TOTAL 47

XAHAR TOTAL TA’ ŻJARAT

Table 4: Number of Visits per month for Residential Services for Shelters

September

October

1

1

TOTAL 2

XAHAR TOTAL TA’ ŻJARAT

Table 2: Number of Visits per month for Residential Services for persons with Disability

October

November

December

8

14

3

TOTAL 25

XAHAR TOTAL TA’ ŻJARAT

Żjarat

12 13

Tabella 1: Numru ta’ Żjarat kull xahar għal Servizzi Residenzjali għall-Anzjani

Tabella 3: Numru ta’ Żjarat kull xahar għal Servizzi Residenzjali għal Tfal f’Kura Alternattiva Tabella 4: Numru ta’ Żjarat kull xahar għal Xelters

Tabella 2: Numru ta’ Żjarat kull xahar għal Servizzi Residenzjali għal Persuni b’Diżabilità

Anzjani

Tfal f’Kura Alternattiva

Persuni b’Diżabilità

Xelters



Table 5: Total number of joint visits per month

September

October

November

45

44

53

December 13

TOTAL 155

XAHAR TOTAL TA’ ŻJARAT

Table 8 : Number of Visits per month for Residential Services for Children in Alternative Care

November 4

TOTAL 4

XAHAR TOTAL TA’ ŻJARAT

Table 6 : Number of Visits per month for Residential Services for Older Persons

September

October

November

44

44

41

December 12

TOTAL 141

XAHAR TOTAL TA’ ŻJARAT Table 8 : Number of Visits per month for Shelters

November 1

TOTAL 1

XAHAR TOTAL TA’ ŻJARAT

Table 7 : Number of Visits per month for Residential Services for Persons with Disability

September

October

November

1

0

7

December 1

TOTAL 9

XAHAR TOTAL TA’ ŻJARAT

Żjarat Konġunti

14 15

Tabella 5: Numru totali ta’ żjarat konġunti kull xahar

Tabella 7: Numru ta’ Żjarat kull xahar għal Servizzi Residenzjali 
għal Persuni b’Diżabilità

Tabella 9: Numru ta’ Żjarat kull xahar għal Xelters

Tabella 6: Numru ta’ Żjarat kull xahar għal Servizzi Residenzjali għal Anzjani

Tabella 8: Numru ta’ Żjarat kull xahar għal Servizzi Residenzjali 
għal Tfal f’Kura Alternattiva

Numru totali ta’ żjarat

Persuni b’Diżabilità

Anzjani

Xelters

Tfal f’Kura Alternattiva



Direttorat tal-Operat

Is-Sur Michael Mizzi 

Ħarsa Ġenerali

COVID-19

Id-Direttorat tal-Operat ġie fformat fl-2020 permezz tal-
amalgamazzjoni tal-Uffiċċji eżistenti tas-Servizzi Korporattivi 
u tal-Finanzi, u ngħata wkoll responsabbiltà għall-funzjonijiet 
amministrattivi globali tal-Awtorità, li jinkludu:

L-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali 
ġiet fdata b’responsabbiltajiet addizzjonali 
matul l-2020 li jippermettulha biex tagħti 
l-appoġġ lill-isforzi tas-Saħħa Pubblika biex 
trażżan il-pandemija fil-faċilitajiet li jipprovdu 
servizzi u li huma lliċenzjati mill-Awtorità. 

Il-ħaddiema tal-Awtorità ta’ Standards ta’ 
Ħarsien Soċjali ħadu r-responsabbiltà li 
jikkoordinaw l-eżerċizzji tas-swabbing fid-
djar għall-anzjani, fosthom il-ħolqien ta’ 
skedi għas-swabbing għad-djar residenzjali 
u anke l-verifika tar-riżultati kollha tat-
testijiet. Biex ikun żgurat li l-appoġġ ikun 
disponibbli, ġew stabbiliti żewġ numri 
ddedikati tal-mobile, imħaddmin minn 
membri tal-maniġment tal-Awtorità fuq bażi 
24/7, li permezz tagħhom is-servizzi kollha 
pprovduti mill-istat u l-maniġment tad-djar 
residenzjali kollha setgħu jilħqu lill-Awtorità 
għal pariri u biex jikkoordinaw kwalunkwe 
swabbing ta’ emerġenza li kien hemm bżonn 
lil hinn minn dawk li kienu diġà skedati mill-
Awtorità.  

L-Awtorità xtrat ukoll u qassmet apparat 
mediku u ta’ protezzjoni personali għall-użu 
waqt l-ispezzjonijiet tad-djar residenzjali. 

L-istabiliment tal-Uffiċċju tal-Inforzar, li 
jħaddem żewġ Professjonisti tas-Saħħa 
Alleati u żewġ infermiera prattikanti wera 
li kien ta’ valur kbir billi pprovda l-għarfien 
espert neċessarju li kien hemm bżonn għar-
regolamenti kif ukoll biex jassisti lil dawk li 
jipprovdu s-servizz kif u meta kien hemm 
bżonn. 

Sabiex ikun żgurat li s-servizzi li kien hemm 
bżonn jibqgħu jingħataw, l-Awtorità kienet 
strumentali fil-pubblikazzjoni tal-Avviż Legali 
149/2020 li kienet tipprovdi li:

Sabiex tipprovdi l-appoġġ u l-gwida 
meħtieġa lill-provdituri tas-servizzi rispettivi 
u lir-residenti/dawk li jagħmlu użu mis-
servizz, ġiet introdotta skeda aktar flessibbli 
għall-impjegati tal-Awtorità. 

Servizzi Amministrattivi;

Trasport;

Xiri;

Faċilitajiet u Apparat;

Finanzi; u 

Riżorsi Umani.

Servizzi offruti lil individwi bi 
problemi relatati ma’ abbuż ta’ 
sustanzi u dipendenzi oħra, adulti, 
tfal f’kura alternattiva, persuni 
b’diżabilità, anzjani;

Servizzi ta’ respite għal persuni 
b’diżabilità; u

Xelter u akkomodazzjoni 
temporanja għal adulti, anzjani bid-
dimensja, u servizzi residenzjali 
għal vjolenza domestika se 
jkomplu jingħataw.  

Ġew ukoll ingaġġati numru ta’ studenti 
universitarji fuq bażi part-time biex inaqqsu 
ftit mix-xogħol żejjed. Dawn l-inizjattivi 
rriżultaw f’li l-Awtorità tkun operattiva għal 
13-il siegħa kull ġurnata, u li tkompli bil-
funzjonijiet Regolatorji tagħha, kif ukoll tieħu 
r-responsabbiltajiet ġodda. 

F’Mejju 2020, ġie introdott eżerċizzju tas-
swabbing fid-djar residenzjali kollha tal-
anzjani u għat-tfal f’kura alternattiva. L-għan 
wara dan l-eżerċizzju kien li nipprovaw 
nantiċipaw xi tip ta’ tifqigħa. Sal-aħħar 
tas-sena, ammont totali ta’ 55,000 swab 
ġew imqassmin lis-servizzi rispettivi. 
Dan l-eżerċizzju mhux biss kien jinvolvi 
d-distribuzzjoni tas-swabs, iżda wkoll it-tidħil 
tad-dejta li kien hemm bżonn. Wara s-swab 
innifsu, l-impjegati tal-Awtorità kienu wkoll 
mitluba li jiċċekkjaw u jinformaw lis-servizzi 
bir-riżultati, kif ukoll li jagħmlu l-contact 
tracing li kien hemm bżonn. 
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Uffiċċju tal-Finanzi

Id-Direttorat imantni wkoll Uffiċċju tal-
Finanzi separat, li hu mmexxi minn 
kontabilist. Il-funzjonijiet ċentrali tas-
Sezzjoni tal-Finanzi huma s-segwenti: 

Imantnu l-kotba tal-kontijiet tal-
Awtoritá;

Koordinazzjoni tal-aspett 
finanzjarju tal-Proġett ta’ 
Rikondizzjonar tal-Istitut Bugeia. 

Kumpilazzjoni u moniteraġġ tal-
Baġit Finanzjarju Annwali;

L-immaniġġjar tal-attivitajiet ta’ 
kontabilità fosthom it-tmexxija tal-
applikazzjoni tal-kontabilità;

Salarji tal-Awtorità;

Preparazzjoni u preżentazzjoni 
tar-rapporti finanzjarji statutorji u 
rapporti tal-immaniġġjar;

Funzjoni tal-Immaniġġjar tar-Riskji; u



Kisbiet Immaniġġjar tar-riskji Rapport ta’ progress

Fi Frar 2020, l-awditu tar-Rapporti Finanzjari 
tal-Awtorità għall-2019 ġew konklużi 
mill-awdituri esterni tal-Awtorità. Wara li 
sar l-awditu skont standards ta’ awditjar 
internazzjonali u leġiżlazzjoni applikabbli, 
inħareġ rapport tal-awditjar pożittiv. 

Matul is-sena, l-Uffiċċju tal-Finanzi rnexxielu 
jwettaq ir-responsabbiltajiet tiegħu fiż-
żminijiet stabbiliti, kemm internament 
permezz tal-preżentazzjoni tar-Rapporti tal-
Immaniġġjar u tal-Analiżi tal-Varjazzjoni fil-
Baġit u anke b’rispett  mas-sottomissjonijiet 
fix-xahar u trimestrali permezz tas-Sistema 
ta’ Rapportaġġ ta’ Dejta Finanzjarja (FDRS). 
Ir-rapporti finanzjarji ġew ippreżentati kull 
xahar lill-Kumitat tal-Immaniġġjar Finanzjarju 
u l-Moniteraġġ, li ġie mwaqqaf biex jevalwa 
r-riżultati finanzjarji, fosthom varjazzjonijiet 
fil-baġit u jagħti direzzjoni lill-Uffiċċju tal-
Finanzi għall-futur. 

L-Uffiċċju tal-Finanzi ssottometta r-rekwiżiti 
tal-baġit għall-2021 f’Lulju 2020. 

Is-sezzjonijiet segwenti jimmarkaw 
l-inizjattivi implimentati u r-riżultati miksubin 
mid-Direttorat matul l-2020. 

Matul l-ewwel kwart tal-2020, ġiet varata 
Sistema ta’ Reġistrazzjoni ta’ Dokumenti 
fl-Awtorità. Din is-sistema tinvolvi l-ittrimbrar 
tad-dokumentazzjoni kollha li tasal għand 
l-Awtorità sabiex tiċċertifika d-data li tkun 
irċevuta, u l-Uffiċjal tal-Awtorità ta’ Standards 
ta’ Ħarsien Soċjali li jkun irċieva d-dokument. 
Meta d-dokument jibdel l-idejn isiru aktar 
entrati, li jipprovdi d-dokumentazzjoni li 
tikkonferma l-individwi kollha li kellhom 
il-kustodja tad-dokument, u meta sar it-
trasferiment. Dan jippermetti lill-Awtorità 
biex tintraċċa malajr xi dokumentazzjoni u 
tipprovdi prova ta’ irċevuta u/jew kustodja 
jekk mitlub minn xi awtoritajiet pubbliċi. 
Il-ħaddiema kollha tal-Awtorità involuti 
fl-użu u l-manutenzjoni ta’ dan ir-reġistru 
ngħataw taħriġ qabel ma ġiet implimentata 
s-sistema. 

F’Ottubru 2020, ġiet introdotta sistema 
elettronika, konformi mal-GDPR, li 
timmoniterja l-ħin u l-attendenza, biex tieħu 
post folji tal-firem b’apparat li jiskennja 
l-cards. Barra milli naqqset l-użu tal-karti 
u hi rekord tas-sigħat maħduma li mhux 
falsifikabbli, din is-sistema kienet ukoll 
ikkonsidrata aktar sigura minn perspettiva 
ta’ saħħa, bl-impjegati tinħarġilhom il-card 
tagħhom minflok li jkun hemm bżonn li 
diversi impjegati jimmaniġġjaw l-istess folji 
ta’ karta u pinen. 

L-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali 
għandha l-intenzjoni li tikkumplimenta din 
is-sistema b’sistema diġitalizzata kollha 
tar-Riżorsi Umani li tippermetti applikazzjoni 
għal-leave għal btala, leave tal-mard, 
rekords ta’ taħriġ, kif ukoll għall-impjegati 
nfushom biex ikollhom aċċess sħiħ għall-
informazzjoni personali online. Dan se 
jifforma parti mill-programm strateġiku tar-
Riżorsi Umani tal-Awtorità ta’ Standards ta’ 
Ħarsien Soċjali. 

L-iskedi tax-xogħol tal-impjegati kollha 
ġew aġġustati b’mod temporanju sabiex 
jilħqu l-bżonnijiet tar-responsabbiltajiet 
tal-Awtorità b’rabta mal-COVID-19, li kienu 
jirrikjedu numru ta’ ħaddiema li jkunu 
disponibbli wara s-sigħat regolari tax-xogħol 
sabiex jipproċessaw ir-riżultati tas-swab 
tests, jikkomunikaw mal-ħaddiema tad-
djar residenzjali, u jtellqu xi contact tracing 
neċessarju. Il-ħaddiema ngħataw l-għażla 
bejn xiftijiet ta’ kmieni jew tard, u ngħataw 
ukoll l-opportunità, fuq bażi volontarja, li 
jagħmlu overtime matul tmiem il-ġimgħa 
biex ikun żgurat li r-responsabbiltajiet il-
ġodda tal-Awtorità jintleħqu.

Implimentazzjoni ta’ Sistema ta’ 
Reġistrazzjoni ta’ Dokumenti

Titjib tas-sistema tal-Ħin u Attendenza u 
Implimentazzjoni Temporanja tal-Iskedi 
Aġġustati tax-Xogħol

Matul l-2020, il-Kummissjoni għall-
Immaniġġjar tar-Riskji approva r-Reġistru 
tar-Riskji tal-Awtorità u l-Matriċi tar-Riskju 
korrispondenti. Ir-Reġistru tar-Riskji 
jinkorpora l-ogħla 20 Riskju u jidentifika 
l-azzjonijiet ta’ mitigazzjoni tar-riskju 
korrispondenti li hemm bżonn. Ir-Reġistru 
tar-Riskji qiegħed jintuża bħala bażi tal-Pjan 
ta’ Awditjar Intern li kien ukoll ippreżentat 
lill-Kumitat tal-Immaniġġjar tar-Riskji. Hi 
l-intenzjoni tal-Awtorità li tadotta approċċ 
ibbażat fuq ir-riskji fl-inizjattiva tal-Awditjar 
Intern tagħha. 
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Matul l-2020, żdiedu żewġ vetturi mal-flotta diġà eżistenti 
tal-Awtorità, bil-kiri ta’ vann u hatchback. Dawn il-vetturi kien 
hemm bżonnhom fid-dawl tax-xogħol miżjud kemm f’termini 
tal-funzjonijiet ġodda kif ukoll minħabba ż-żieda taż-żjarat ta’ 
ispezzjoni li kien hemm bżonn biex ikun żgurat li s-servizzi kienu 
skont l-istandards u r-regolamenti mistennija. Dawn il-vetturi 
kienu wkoll użati għat-tqassim ta’ swabs u apparat ieħor lid-djar 
residenzjali, kif ukoll mill-ħaddiema tal-Awtorità biex iwettqu kull 
tip ta’ impenji uffiċjali lil hinn mill-uffiċini tal-Awtorità.  

B’segwitu tal-Pjani tar-Riżorsi Umani tal-Awtorità sottomessi 
fl-2019, id-Direttorat tal-Operat ħareġ 35 proċess ta’ reklutaġġ 
separat matul l-2020. Il-proċess kien jinvolvi l-ħruġ ta’ sejħa 
għall-applikazzjonijiet, skrutinju tal-applikazzjonijiet, il-proċess 
tal-intervisti, pubblikazzjoni tar-riżultati u t-tħejjija tal-kuntratti 
rispettivi. F’konformità mal-Politika Strateġika tar-Riżorsi Umani 
tal-Awtorità ġie introdott proċess ta’ on-boarding biex jiżgura li 
l-impjegati l-ġodda jintegraw kompletament fl-ambjent il-ġdid 
tax-xogħol tagħhom. 

Sitta mis-sejħiet għal impjieg kienu bdil ta’ ħaddiema li ħallew 
il-pożizzjoni tagħhom, filwaqt li ħmistax kienu sejħiet għal 
pożizzjonijiet ġodda li kien hemm bżonn fi ħdan l-Awtorità. Il-
kumplament tas-sejħiet inħarġu wara promozzjonijiet.

Żieda fil-flotta tal-vetturi tal-Awtorità 
ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali

Reklutaġġ

L-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali 
temmen bis-sħiħ li l-akbar ass tagħha 
huma l-impjegati tagħha. Apparti milli 
tipprova tattira l-aqwa talent possibbli, 
l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali 
tirrakkomanda programm ta’ taħriġ kontinwu 
biex l-impjegati jkunu jistgħu jiksbu 
ħiliet u kompetenzi ġodda u jaġġornaw 
l-għarfien tagħhom. Dan se jiżgura li huma 
kompletament kapaċi li jwettqu d-dmirijiet 
attwali, kif ukoll li jkunu ppreparati għal 
opportunitajiet fil-futur. Għal dan il-għan, 
kull maniġer mistenni li jfassal programm 
ta’ taħriġ għall-impjegati kollha fi ħdan is-
Sezzjoni tagħhom. 

Matul is-sena taħt reviżjoni kien hemm total 
ta’ 192 sessjoni ta’ taħriġ għall-ħaddiema. 
Is-sessjonijiet kienu jkopru sensiela vasta 
ta’ suġġetti, fost l-oħrajn Teknoloġija tal-
Informatika, Kontabilità, Kitba ta’ Rapporti u 
Kontroll tal-Infezzjonijiet.

Taħriġ
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Direttorat tal-Istrateġija u Intelliġenza Soċjali

Is-Sinjura Francesca Muscat Camilleri 

Id-Direttorat tal-Istrateġija u Intelliġenza 
Soċjali beda jopera minn Mejju tal-2020. 
Numru ta’ uffiċċji li qabel kienu separati 
issa jirrapportaw direttament lid-Direttur 
tal-Istrateġija u Intelliġenza Soċjali. Dawn 
jinkludu l-Uffiċċju tal-Liċenzjar, l-Uffiċċju 
tar-Regolamenti u Standards, l-Uffiċċju tal-
Intelliġenza Soċjali, l-Uffiċċju tar-Riċerka 
Strateġika u Żvilupp, u l-Awtorità Ċentrali. 

F’konformità ma’ Parti IV tal-Kapitlu 
582 tal-Att dwar l-Awtorità ta’ Standards 
ta’ Ħarsien Soċjali 2018, l-Uffiċċju tal-
Liċenzjar fi ħdan l-Awtorità ta’ Standards ta’ 
Ħarsien Soċjali hu responsabbli li jirċievi, 
jirrikonoxxi, u jinvestiga applikazzjonijiet 
għal-liċenzjar għal servizzi ta’ ħarsien 
soċjali f’Malta u Għawdex. L-Uffiċċju tal-
Liċenzjar hu responsabbli mill-ħruġ, irtirar, 
jew rifjut tal-għoti ta’ liċenzja għal servizz ta’ 
ħarsien soċjali – dan hu bbażat fuq żjarat 
ta’ ispezzjoni li jsiru u provi miġburin mill-
Uffiċċju tal-Ispettorat tal-Awtorità. Dawn tal-
aħħar jifformulaw ir-rispons tagħhom wara 
li jwettqu l-ispezzjonijiet neċessarji skont 
l-Istandards Soċjali Regolatorji mfassla mill-
Uffiċċju tar-Regolamenti u Standards. 

Fl-2020, l-Uffiċċju tal-Liċenzjar kompla 
jistabbilixxi relazzjoni ta’ xogħol mal-
provdituri ta’ servizzi liċenzjati permezz tar-
rwol u l-funzjonijiet tiegħu, primarjament billi 
jipprovdi rispons u gwida fuq il-proċess tat-
tiġdid tal-liċenzji. B’mod parallel, l-Uffiċċju 
kompla wkoll jinvestiga u jipproċessa 
applikazzjonijiet ta’ liċenzji ġodda li rċieva 
matul is-sena 2020. 

Bejn Jannar u Diċembru 2020, l-Uffiċċju 
tal-Liċenzjar approvat/illiċenzjat is-servizzi 
t’hawn taħt. Total ta’ 240 entità ġew 
approvati/illiċenzjati kif isegwi:

L-Uffiċċju tal-Liċenzjar hu wkoll involut 
fl-investigazzjoni ta’ kwistjonijiet relatati 
man-nuqqas ta’ konformità minn provdituri 
ta’ servizzi liċenzjati. Flimkien mal-Uffiċċju 
Legali, l-Uffiċċju tal-Liċenzjar hu involut fi 
kwalunkwe kwistjonijiet oħra legali anċillari 
u konformità li jinqalgħu minn żmien għal 
ieħor u li jistgħu jħallu impatt fuq il-kwalità 
tas-servizz mogħti minn servizz ta’ ħarsien 
soċjali lliċenzjat mill-Awtorità ta’ Standards 
ta’ Ħarsien Soċjali. 

Uffiċċju tal-Liċenzjar
Ħarsa Ġenerali

Rapport ta’ Progress
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3 Aġenziji tal-Adozzjonijiet

Servizz ta’ Fostering1

Servizz Residenzjali għal Immigranti u Applikanti għall-Ażil [minorenni mhux akkumpanjati]1

Servizz Residenzjali – Rijabilitazzjoni fis-Soċjetà1

Servizzi fil-Komunità għal Persuni b’Diżabilità1

Akkomodazzjoni Sussidjata 6
Servizz Residenzjali għal Persuni b’Dipendenzi relatati ma’ Droga, Alkoħol u Logħob 
tal-Azzard7

Servizz Residenzjali għal Kura Kronika b’Dipendenza Għolja9

Ċentri għall-Anzjanità Attiva għall-Anzjani9

Ċentri ta’ Matul il-Jum għal Persuni b’Diżabilità19

Ċentri ta’ Matul il-Jum għal Anzjani bid-Dimensja2

Djar Residenzjali għal Anzjani37

Djar Residenzjali għal Persuni b’Diżabilità25

Djar Residenzjali għal Tfal f’Kura Alternattiva25

Ammont 
ta’ servizzi Tip ta’ servizz

1 Xelter u Akkomodazzjoni Temporanja għal Anzjani

Xelter u Akkomodazzjoni Temporanja għal Familji2

Servizzi Offruti mill-Uffiċċju għal Persuni b’Diżabilità9

Servizzi Offruti mill-Uffiċċju għal Tfal f’Kura Alternattiva5

Servizzi b’liċenzja mtemma43

Servizzi Offruti mill-Uffiċċju għall-Familja3

Servizzi Offruti mill-Uffiċċju għal Vittmi ta’ Vjolenza Domestika2

Servizzi Ġeneriċi Offruti mill-Uffiċċju 11

Servizzi Offruti mill-Uffiċċju – Istituzzjonijiet tas-Saħħa4
Servizzi Offruti mill-Uffiċċju għal Persuni b’Dipendenzi relatati ma’ Drogi, Alkoħol u Logħob 
tal-Azzard12

Regolamenti ta’ Liċenzji ta’ Emerġenza f’Ċirkostanzi Eċċezzjonali taħt l-Att Legali 74 of 202017

Xelter u Akkomodazzjoni Temporanja għal Adulti6

Xelter u Akkomodazzjoni Temporanja għal Anzjani bid-Dimensja1

Xelter u Akkomodazzjoni Temporanja għal Vittmi ta’ Vjolenza 3

Servizzi fil-Komunità għal Minorenni2

Servizzi fil-Komunità għal Familji25

Servizz Ġeneriku fil-Komunità1

Servizzi ta’ Respite għal Anzjani2

Servizzi ta’ Respite għal Persuni b’Diżabilità5

A:  Rakkomandazzjonijiet mibgħuta (mhux relatati mal-COVID-19)

2.

1.
Numru ta’ Rakkomandazzjonijiet bejn Jannar-Diċembru 
2020  (mhux relatati mal-COVID-19)

Tip ta’ Rakkomandazzjonijiet 
(Rakkomandazzjonijiet mhux relatati mal-COVID-19)

Ambjent/Struttura

Kura ta’ Kwalità

Immaniġġjar tas-Servizzi

Attivitajiet Organizzati

 Numru ta’ rakkomandazzjonijiet 
mibgħuta

371

115

97

148

11

3.
Tip ta’ Servizz ta’ Ħarsien Soċjali

Djar Residenzjali għal Anzjani

Djar Residenzjali għal Persuni b’Diżabilità

Ċentri ta’ Matul il-Jum għal Persuni b’Diżabilità

Xelters u Akkomodazzjoni Temporanji għal Familji

Servizzi fil-Komunità għal Familji

Servizzi Residenzjali għal Persuni b’Kura Kronika b’Dipendenza Għolja

Numru ta’ rakkomandazzjonijiet mibgħuta
(mhux relatati mal-COVID-19)

313

30

10

16

1

1

Wara żjarat ta’ ispezzjoni mwettqa mill-Uffiċċju tal-Ispettorat, l-Uffiċċju tal-Liċenzjar investiga wkoll 
u pproċessa r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin għal titjib fil-provvista ta’ servizzi:
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Tabella 10: Servizzi Liċenzjati

Tabella 11: Rakkomandazzjonijiet mibgħutin (mhux relatati mal-COVID-19)



B: Recommendations sent related to COVID-19

4.Numru ta’ Rakkomandazzjonijiet mibgħuta dwar 
il-COVID-19   (Mill-15 ta’ Awwissu - 31 ta’ Diċembru 2020) 1806

5.
Tip ta’ Servizz ta’ Ħarsien Soċjali 

Djar Residenzjali għal Anzjani 

Ċentri ta’ Matul il-Jum għal Persuni b’Diżabilità 

Xelters u Akkomodazzjoni Temporanzja għal Vittmi ta’ Vjolenza 
Domestika

Djar Residenzjali għal Tfal f’Kura Alternattiva

Djar Residenzjali għal Persuni b’Diżabilità  

Ċentri tal-Anzjanità Attiva għal Anzjani

Numru ta’ Rakkomandazzjonijiet 
mibgħuta dwar il-COVID-19

1360

14

9

139

256

3

Xelters u Akkomodazzjoni Temporanja għal Adulti 3

Xelters u Akkomodazzjoni Temporanja għal Familji 2

Servizzi fil-Komunità għal Familji 8

Servizzi Bbażati fl-Uffiċċju għal Persuni b’Dipendenzi relatati 
ma’ Droga, Alkoħol u Logħob tal-Azzard 12

Barra minn hekk, membri mit-tim tal-
Uffiċċju tal-Liċenzjar wettqu wkoll żjarat 
ta’ ispezzjoni flimkien mal-Assessuri 
mill-Uffiċċju tal-Ispettorat bħala parti 
mill-proċess ta’ qabel il-liċenzjar għal 
applikazzjonijiet ġodda ta’ liċenzji.

L-Uffiċċju tal-Liċenzjar ħejja abbozz b’pass 
pass tal-proċess tal-liċenzjar fid-dawl 
tal-proċess ta’ diġitalizzazzjoni propost 
biex jiġi żviluppat għall-ipproċessar tal-
applikazzjonijiet tal-liċenzji.

Dan l-uffiċċju pproċessa u investiga 
numru ta’ proġetti ġodda proposti li ġew 
ippreżentati lill-Awtorità tal-Ippjanar għall-
approvazzjoni tal-Awtorità jew inkella mod 
ieħor.  

L-Uffiċċju żamm ukoll diversi laqgħat 
virtwali/wieħed ma’ wieħed ma’ provdituri 
tas-servizzi ta’ ħarsien soċjali prospettivi 
li esprimew ix-xewqa li jiltaqgħu ma’ 
rappreżentanti mill-Awtorità biex jitolbu 
aktar informazzjoni dwar il-proċess ta’ 
liċenzjar.

Artiklu 20 tal-Att dwar l-Awtorità ta’ 
Standards ta’ Ħarsien Soċjali, Kapitlu 582 tal-
Liġijiet ta’ Malta jagħti mandat lill-Awtorità 
msemmija li tippubblika lista tal-provdituri 
tas-servizzi liċenzjati, kif ukoll lista ta’ dawk 
il-provdituri tas-servizzi li l-liċenzja tagħhom 
ġiet irtirata u xi tibdil fil-kundizzjonijiet li 
hemm bżonn għat-tiġdid tal-liċenzji fil-
Gazzetta tal-Gvern. L-Uffiċċju tal-Liċenzjar 
stabbilixxa reġistru online bl-informazzjoni 
tal-liċenzjar korrispondenti għal kull servizz 
ta’ ħarsien soċjali liċenzjat. Ir-reġistru online 
hu disponibbli fuq il-website tal-Awtorità u 
jiġi aġġornat regolarment. 

Fl-2021 l-Uffiċċju tal-Liċenzjar se jibda 
proċess ta’ tiġdid għas-servizzi ta’ ħarsien 
soċjali kollha liċenzjati tiegħu fl-2020, skont 
Artiklu 7 tal-Att dwar l-Awtorità ta’ Standards 
ta’ Ħarsien Soċjali, Kapitlu 582 tal-Liġijiet 
ta’ Malta. L-Uffiċċju se jkompli wkoll jirċievi 
u jipproċessa applikazzjonijiet għal liċenzji 
ġodda. 

L-Uffiċċju tal-Liċenzjar jimmira li jkompli 
jtejjeb u jiffaċilita l-proċess tal-liċenzjar biex 
tipprovdi proċedura simplifikata u inqas 
burokratika.

Barra minn hekk, dan l-Uffiċċju se jagħti 
wkoll rispons b’rabta mas-sistema 
diġitalizzata proposta li bħalissa qiegħda 
titħejja. Flimkien ma’ dan, l-Uffiċċju jinsab 
kommess lejn żvilupp professjonali 
kontinwu u l-benesseri tal-membri tat-tim 
tiegħu biex kontinwament itejjeb ix-xogħol 
tiegħu bħala uffiċċju.  

Fis-sena 2021, l-Uffiċċju tal-Liċenzjar se 
jkompli jadotta approċċ kollaborattiv għall-
benefiċċju aħħari ta’ dawk li jagħmlu użu 
mis-servizzi, li huma vulnerabbli u jinsabu 
fil-bżonn ta’ protezzjoni.

Ir-rwol tal-Uffiċċju tal-Liċenzjar waqt il-pandemija tal-COVID-19
L-Ufficcju tal-Liċenzjar ħa rwol ċentrali waqt 
il-pandemija tal-COVID-19 billi:

L-ittri ta’ rakkomandazzjoni t’hawn taħt 
inħarġu sussegwentement mill-Uffiċċju tal-
Liċenzjar:

Bejn Awwissu u Diċembru 2020, saru żjarat 
konġunti bejn l-Uffiċċju tal-Ispettorat u 
l-Uffiċċju tal-Inforzar tal-Awtorità ffokati 
fuq miżuri ta’ kontroll tal-infezzjonijiet u 
prevenzjoni kontra l-pandemija tal-COVID-19. 

Kkomunika kontinwament mal-
provdituri tas-servizzi liċenzjati 
kollha;

Żamm aġġornat mal-iżviluppi 
dwar il-COVID-19 hekk kif 
bdew jevolvu u immedjatament 
informa u ta gwida lill-provdituri 
tas-servizzi liċenzjati permezz 
ta’ numru ta’ ċirkolari maħruġa 
minn dan l-Uffiċċju; u

Attenda u pprovda gwida għal 
mistoqsijiet li rċieva mingħand 
il-provdituri tas-servizzi dwar 
l-effetti tal-pandemija tal-
COVID-19 fuq is-servizzi ta’ 
ħarsien soċjali;

Ipproċessa u ħareġ 17-il 
Liċenzja ta’ Emerġenza għal 
servizzi ta’ ħarsien soċjali 
skont l-Avviż Legali 74 tal-2020 
biex jilqgħu għall-isfidi ġodda 
fis-settur soċjali minħabba 
l-pandemija tal-COVID-19. 

Assista fil-programm ta’ ttestjar 
għall-COVID-19 għal dawk li 
jagħmlu użu mis-servizzi u 
l-istaff li jaħdmu f’servizzi ta’ 
ħarsien soċjali liċenzjati;

Triq ’il Quddiem
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Tabella 12: Rakkomandazzjonijiet Mibgħuta (Relatati mal-COVID-19)



Uffiċċju tar-Regolamenti u Standards

Rapport tal-Progress 

F’linja mal-progress li ġie rreġistrat fis-sena 
ta’ qabel, dan l-Uffiċċju kompla bil-pass 
kostanti li jiżviluppa Standards Soċjali 
Regolatorji għal servizzi ta’ ħarsien soċjali 
matul servizzi varji. 

L-ewwel żewġ settijiet ta’ Standards mnedija 
fl-2020 kienu s-Servizzi Residenzjali u 
s-Servizzi Bbażati fl-Uffiċċju għal Kura 
alternattiva. Il-verżjoni Gwida Faċli għall-Qari 
ta’ dawn is-settijiet tiffavorixxi t-tfal bl-iskop 
li jitqassmu lit-tfal li jagħmlu użu minn 
servizzi ta’ kura alternattiva. 

Dan is-sett ta’ Standards ġie mniedi kmieni 
fl-2020 wara Konsultazzjoni Pubblika li saret 
fis-sena ta’ qabel. 

Bl-iskop li jissostitwixxi l-Istandards Minimi 
Nazzjonali għal Djar ta’ Kura għall-Anzjani, 
dan is-sett ta’ standards ġie mniedi għal 
Konsultazzjoni Pubblika kmieni fl-2020. 
Il-perjodu tal-Konsultazzjoni Pubblika ġie 
estiż darbtejn b’riżultat tal-Pandemija 
tal-COVID-19 biex ikun żgurat li d-djar 
residenzjali kollha jkollhom biżżejjed żmien 
biex jagħtu r-rispons. Sa tmiem l-2020 it-
tibdil neċessarju sar u l-istandards huma 
lesti għal tnedija uffiċjali. 

Standards Soċjali Regolatorji għal Tfal f’Kura 
Alternattiva: Servizzi Residenzjali u Servizzi 
Bbażati f’Uffiċċju

Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi 
għall-Anzjani b’Kura Kronika b’Dipendenza 
Għolja

Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi 
Residenzjali għall-Anzjani

Dawn iż-żewġ settijiet ta’ Standards ġew 
imnedija għal Konsultazzjoni Pubblika 
f’Lulju 2020 u sar it-tibdil neċessarju. Dawn 
is-settijiet ukoll mistennija li jiġu mnedija 
fl-2021.

Dan is-sett ta’ Standards Soċjali Regolatorji 
ġie sar abbozz tiegħu u mistenni jiġi mniedi 
għal Konsultazzjoni Pubblika fl-2021. 

L-effett tal-pandemija fuq dan l-uffiċċju 
kien l-ittardjar tat-tnedija tas-settijiet finali 
ta’ wħud mill-Istandards u tat-tfassil tas-
servizzi residenzjali ġeneriċi, flimkien ma’ 
Standards oħra relatati ma’ anzjani, fosthom 
id-dimensja. 

Fl-2021, dan l-Uffiċċju se jkompli jaħdem fuq 
li jistabbilixxi Standards Soċjali Regolatorji 
fl-oqsma tal-Vjolenza Domestika, Anzjani, 
u Anzjani li jgħixu bid-Dimenzja, li s’issa 
għadhom mhumiex koperti bl-istandards 
eżistenti. Se tkompli wkoll issir reviżjoni tal-
Istandards Soċjali Regolatorji eżistenti. 

Dawn ġew imfasslin u l-proċess tal-Avviż 
Legali li jakkompanjahom inbeda wkoll. Id-
dħul tagħhom fis-seħħ ġie ttardjat b’riżultat 
tal-pandemija tal-COVID-19. Xogħol relatat 
mistenni jkompli fl-2021. 

Ir-riċerka assoċjata ma’ dan is-sett ta’ 
Standards diġà bdiet u l-abbozzar tal-
istandards għall-Konsultazzjoni Pubblika 
jinsab għaddej. 

Standards Soċjali Regolatorji għal Vittmi ta’ 
Vjolenza Domestika u Vjolenza bbażata fuq 
il-Ġeneru: Servizzi Residenzjali, u Servizzi fil-
Komunità u Outreach

Standards Soċjali Regolatorji għal Ċentri ta’ 
Anzjanità Attiva għall-Anzjani

Regolamenti għal Servizzi Residenzjali għall-
Anzjani

Standards Soċjali Regolatorji għal 
Akkomodazzjoni Assistita Temporanja u 

L-effett tal-COVID-19

Triq ’il quddiem
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Uffiċċju tal-Intelliġenza Soċjali

Rapport tal-progress

Ir-reklutaġġ ta’ uffiċjali kompliet fl-2020 
biex ikompli jissaħħaħ dan it-tim u matul 
l-2020 l-Uffiċċju tal-Intelliġenza Soċjali beda 
jiżviluppa Proġetti ta’ Intelliġenza Soċjali 
bbażati fuq l-approċċ 5D.

F’dawn il-proġetti ta’ riċerka, il-maniġers 
tas-servizz, il-provdituri tas-servizz, dawk li 
jagħmlu użu mis-servizz u l-familji tagħhom, 
u l-Assessuri mill-Awtorità ta’ Standards ta’ 
Ħarsien Soċjali huma involuti. 

Fl-2020, tlesta proġett ta’ Intelliġenza 
Soċjali dwar servizzi ta’ adozzjonijiet. 
L-għan tal-istudju kien li janalizza l-aspetti 
finanzjarji relatati mal-proċess tal-
adozzjoni u l-kwalità ta’ servizz offrut minn 
servizzi tal-adozzjonijiet f’Malta. Kienu 
użati kwestjonarji semi-strutturati biex 
janalizzaw dawn l-aspetti tal-adozzjoni. Ir-
riżultati ġenerali mbagħad ġew ippreżentati 
lill-aġenziji tal-adozzjoni permezz ta’ 
pjattaforma kollaborattiva u kwistjonijiet 
speċifiċi ġew diskussi ma’ kull aġenzija 
separatament. 

Minħabba l-pandemija tal-COVID-19, ir-
riċerka kellha tiġi mwaqqfa u laqgħat ta’ 
konsultazzjoni bdew isiru online. 

Hu maħsub li fl-2021, il-Proġetti ta’ Riċerka 
ta’ Intelliġenza Soċjali jitlestew fl-oqsma 
segwenti:

Dan l-eżerċizzju kien ukoll konness ma’ 
tliet riżultati partikolari tal-Istrateġija 
Nazzjonali tal-Adozzjonijiet: 

Barra minn hekk, sal-aħħar tal-2020 
inbdew reviżjonijiet ta’ letteratura seperati 
għal tliet Proġetti ta’ Intelliġenza Soċjali: 

L-idea li jkun żviluppat Grupp Konsultattiv 
ġiet suġġerita u żviluppata. Ġiet implimentata 
għal Proġett ta’ Riċerka ta’ Intelliġenza Soċjali 
dwar Youth 18+ f’Akkomodazzjoni Assistita. 
Dan l-eżerċizzju ta’ intelliġenza soċjali 
speċifiku qiegħed isir b’kollaborazzjoni mal-
MCAST. 

1.6 - Spejjeż u ħruġ biss, 
fosthom tariffi professjonali 
raġonevoli ta’ persuni involuti fl-
adozzjonijiet, huma imposti jew 
imħallsin;

1.7 - Ġenituri adottivi 
prospettivi huma informati 
aħjar dwar spejjeż u jistgħu 
jidentifikaw prattiċi finanzjarji 
inġusti; u

 3.8 – Standards, Linji Gwida, 
Politiki u Rakkomandazzjonijiet 
huma aġġustati abbażi ta’ 
informazzjoni miġbura dwar 
il-prestazzjoni tal-aġenziji 
tal-adozzjonijiet dwar il-mod 
kif jipprovdu servizzi tal-
adozzjonijiet. 

Youth 18+ f’Akkomodazzjoni 
Assistita;

Youth 18+ Akkomodazzjoni 
Assistita (tħejjija għal għajxien 
indipendenti);

Ċentri ta’ Matul il-Jum għal 
Persuni b’Diżabilità; u

Ċentri ta’ Matul il-Jum għal 
Persuni b’Diżabilità (benefiċċji 
miksubin minn utenti mmirati); u

Djar Residenzjali għall-Anzjani.

Djar Residenzjali għall-Anzjani 
(effetti tal-COVID-19 u ħajja 
wara l-pandemija).

L-effett tal-COVID-19

Triq ’il quddiem
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Uffiċċju tar-Riċerka 
Strateġika u Żvilupp
Rapport tal-Progress

Fl-2020 beda reklutaġġ ta’ uffiċjali fi 
ħdan dan l-Uffiċċju bil-għan li jkun hemm 
sezzjoni li tiffoka fuq l-iżvilupp ta’ għodod 
u li timplimentata riċerka għal raġunijiet 
statistiċi. Flimkien mal-Uffiċċju tal-
Intelliġenza Soċjali, l-Awtorità ta’ Standards 
ta’ Ħarsien Soċjali issa għandha hub 
ċentralizzat li jiffoka fuq riċerka, ġbir ta’ 
dejta u analiżi statistika strutturata. Dan 
biex tiżgura l-implimentazzjoni ta’ porzjon 
sinjifikanti tal-istrateġija ta’ seba’ snin tal-
Awtorità. 

Saru laqgħat mal- Uffiċċju tal-Ispettorat, 
Liċenzjar, u tal-Inforzar biex titfassal sistema 
prefabrikata għar-rakkomandazzjonijiet. 
L-iskop ta’ din is-sistema hi li tiżgura 
analiżi strutturata kontinwa tar-
rakkomandazzjonijiet li qed jinħarġu. 

Bejn il-21 ta’ Settembru 2020 u tmiem Ottubru 2020:

Novembru 2020

Diċembru 2020

Ħaddiema fi ħdan id-Direttorat tal-Istrateġija 
u l-Intelliġenza Soċjali, flimkien ma’ impjegati 
minn uffiċċji oħra fl-Awtorità, ingħataw 
il-kompitu biex jagħmlu l-contact tracing 
relatat ma’ ħaddiema u residenti pożittivi 
f’servizzi residenzjali liċenzjati mill-Awtorità 
ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali. Il-ħaddiema 
ġew imħarrġin mis-Sezzjoni tas-Saħħa 
Pubblika u Kontroll tal-Infezzjoni u dan 
l-Uffiċċju ngħata l-kompitu li jiġbor dejta 
relatata ma’ contact tracing.  Fl-2020, l-għodod segwenti ġew żviluppati:

Statistiċi fix-Xahar għal 
Djar Residenzjali għall-
Anzjani (bħala proġett pilota 
f’Novembru 2020);

Mudell ta’ Pjan ta’ Kontinġenza 
(b’appoġġ lid-djar residenzjali 
għall-anzjani biex jifformaw il-
pjani ta’ kontinġenza tagħhom); u

Statistiċi tal-Contact Tracing.

Effett tal-COVID-19
NRU. TOTAL

TA’ KAŻI

112 49 63 583

NRU. TOALI
TA’ ĦADDIEMA

 NRU. TOTALI 
TA’ RESIDENTI 

NRU. TOTALI TA’ 
PERSUNI KKUNTTJATI
GĦAL RAĠUNIJIET TA’ 

CONTACT TRACING 

442 100 342 1111

 

207 44 163 487

 

Table 13: Contact Tracing September - December 

NRU. TOTAL
TA’ KAŻI

NRU. TOALI
TA’ ĦADDIEMA

NRU. TOTALI 
TA’ RESIDENTI 

NRU. TOTALI TA’ 
PERSUNI KKUNTTJATI
GĦAL RAĠUNIJIET TA’ 

CONTACT TRACING 

NRU. TOTAL
TA’ KAŻI

NRU. TOALI
TA’ ĦADDIEMA

NRU. TOTALI 
TA’ RESIDENTI 

NRU. TOTALI TA’ 
PERSUNI KKUNTTJATI
GĦAL RAĠUNIJIET TA’ 

CONTACT TRACING 

Triq ’il quddiem

Hu maħsub li fl-2021 il-proġetti segwenti se 
jkomplu:

Hu proġettat li fl-2021 se jibdew l-inizjattivi 
segwenti:

Statistiċi kull xahar għal Djar 
Residenzjali għall-Anzjani;

Skeda tal-Fatti kull xahar bi 
statistiċi;

Statistiċi tal-Contact Tracing; u 
Rapport fuq 
Rakkomandazzjonijiet u 
Kundizzjonijiet għal-Liċenzjar; u

Żvilupp ta’ Sistema Prefabrikati 
għar-Rakkomandazzjonijiet.

Kodiċi ta’ Standards u Kondotti.
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Awtorità Ċentrali ta’ Malta 

Obbligazzjonijiet internazzjonali skont 
l-Istrumenti Legali rispettivi relatati ma’ Ħtif 
ta’ Tfal, Protezzjoni ta’ Tfal u Manteniment 
Familjari. 

Rapport ta’ progress

Bħala l-Awtorità Ċentrali Maltija deżinjata 
f’dawn l-oqsma, l-Awtorità ta’ Standards ta’ 
Ħarsien Soċjali trattat ma’ numru ta’ każi li 
kienu deħlin u talbiet minn pajjiżi oħra waqt 
l-ipproċessar ta’ każijiet ħerġin. 

Xi każi kellhom jiġu mwaqqfin kemm fuq 
livell nazzjonali u internazzjonali minħabba 
l-għeluq kemm tal-Qrati u l-Ajruporti b’riżultat 
tal-pandemija. 

L-Awtorità Ċentrali Maltija kkontribwixxiet 
lejn l-evalwazzjoni ta’ aġenziji tal-
adozzjonijiet biex jerġgħu jiġu akkreditati 
għas-sentejn li ġejjin. Fl-2020, l-aġenziji 
tal-adozzjonijiet kollha ġew spezzjonati 
u evalwati skont l-Istandards Soċjali 
Regolatorji: Adozzjonijiet tat-Tfal fis-seħħ 
li ġew imnedija f’Diċembru 2018 mill-
Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali. 
Tliet aġenziji tal-adozzjonijiet reġgħu ġew 
akkreditati biex joperaw u jipprovdu servizzi 
lil dawk adottati, lil familji adottivi, u lil familji 
tat-twelid. 

L-Uffiċċju tal-Awtorità Ċentrali Maltija 
kkoordina u mmoniterja l-eżiti li kellhom 
jitlestew fl-2020 skont l-Istrateġija 
Nazzjonali tal-Adozzjonijiet għat-Tfal u 
l-Familji Tagħhom 2019-2022. It-tabella 
t’hawn taħt tipprovdi aġġornament tal-eżiti li 
tlestew jew li għadhom għaddejjin:

Standards Soċjali Regolatorji: Adozzjonijiet 
ta’ Tfal (2018)

Strateġija Nagzzjonali tal-Adozzjonijiet għal 
Tfal u l-Familji tagħhom (2019-2022)

Effett tal-COVID-19

Strateġija Nazzjonali tal-Adozzijiet għal Tfal u 
l-Familji Tagħhom 2019-2022

EŻITU 
No.

PERĊENTWAL 
LEST

Eżiti – Jannar sa Diċembru 2020

L-Uffiċċju tar-Regolamenti u Standards jiżviluppa politiki bbażati fuq id-dħul fis-seħħ tal-Att dwar 
il-Protezzjoni tal-Minuri (Kura Alternattiva) 2019. 

L-Awtoritá tiżviluppa oqfsa biex tassisti aġenziji ħalli jiżviluppaw politiki u proċeduri. 

L-Awtorità twaqqaf Grupp ta’ Koordinazzjoni u Simplifikazzjoni tal-Adozzjonijiet biex tevalwa 
l-proċessi tal-adozzjoni ħalli telimina dewmien bla bżonn. 

Il-Grupp Konsultattiv tar-Riċerka jwettaq riċerka fuq l-adozzjoni lokali ta’ tfal. 

L-Awtorità, permezz tal-Uffiċċju tar-Regolamenti u Standards u l-Uffiċċju tal-Awtorità Ċentrali, 
iwaqqaf sistema tal-I.T. li tista’ tiġi aċċessata minn dawk li jagħmlu użu mis-servizz u anke dawk li 
jipprovdu s-servizz, kif ukoll entitajiet pertinenti oħra. 

L-Uffiċċju tal-Awtorità Ċentrali timpenja ruħha ma’ awtoritajiet ta’ pajjiżi stabbiliti biex ittejjeb 
is-servizzi tal-adozzjonijiet.

Entità indipendenti twettaq eżerċizzju ta’ diliġenza fuq pajjiżi li potenzjalment jistgħu jhkunu 
miftuħin biex jaċċettaw applikazzjonijiet minn ġenituri adottivi prospettivi Maltin biex jadottaw tfal. 

Aġenziji tal-adozzjoni jħarrġu ħaddiema fuq l-iżvilupp tat-tfal, konnessjoni, maltrattament u 
traskuraġni ta’ tfal u effetti ta’ dewmien fil-kisba ta’ permanenza. 

1.2 50%

50%

50%

50%

50%

80%

80%

75%

2.3

3.7

1.4

3.4

3.5

3.6

2.1

Aġenziji tal-adozzjoni jħarrġu ħaddiema dwar kwistjonijiet imqajma mill-etniċità, kultura u lingwa 
tat-tfal.2.2

Il-Grupp Konsultattiv tar-Riċerka jwettaq riċerka fuq l-adozzjoni ta’ gruppi speċifiċi ta’ tfal. 1.9

L-Uffiċċju Legali u l-Uffiċċju tar-Regolamenti u Standards jirrevedu u jipproponu emendi għall-Att 
dwar l-Amministrazzjoni tal-Adozzjonijiet (2008).1.1

L-Uffiċċju Legali u l-Uffiċċju tar-Regolamenti u Standards jipproponi emendi għall-Att dwar 
l-Amministrazzjoni tal-Adozzjonijiet (2008) b’rabta mat-tfittxija tal-oriġini. 1.12

75%

0%

100%

100%

L-Awtorità, permezz tal-Uffiċċju tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità, tidentifika mezzi xierqa għat-tixrid ta’ 
riċerka u rakkomandazzjonijiet. 

Il-Pjattaforma Kollaborattiva tikkonsulta ma’ aġenziji tal-adozzjonijiet biex tistabbilixxi miżati għal 
servizzi ta’ adozzjonijiet. 

L-aġenziji tal-adozzjonijiet jġeddu korsijiet ta’ taħriġ għal ġenituri adottivi prospettivi. 

Il-Grupp Konsultattiv tar-Riċerka jagħmel studju tal-perjodu ta’ żmien ta’ kull stadju tal-proċeduri ta’ 
adozzjoni lokali u jirrakkomanda perjodi ta’ żmien effettivi u effiċjenti. 

L-Uffiċċju tal-Awtorità Ċentrali tiftaħ djalogu mal-Awtoritajiet Ċentrali ta’ pajjiżi li jibagħtu biex 
jiddeterminaw l-ispejjeż ta’ adozzjonijiet barranin.

L-Uffiċċju tal-Awtorità Ċentrali jidħol fi djalogu ma’ pajjiżi stabbiliti biex itejjeb il-ġbir ta’ 
informazzjoni dwar tfal adottati. 

Il-Pjattaforma Kollaborattiva tagħti rispons lill-Awtorità dwar l-implimentazzjoni mill-aġenziji ta’ 
Standards u rakkomandazzjonijiet. 
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Sfortunatament, minħabba l-pandemija 
tal-COVID-19, il-Konferenza Nazzjonali tal-
Adozzjonijiet 2020 li kienet ippjanata li ssir 
f’April 2020 kellha tiġi kkanċellata minħabba 
r-restrizzjonijiet ta’ kontroll ta’ infezzjonijiet li 
kienu fis-seħħ dak iż-żmien. 

F’Lulju 2020, l-Awtorità Ċentrali Maltija 
pparteċipat għal darb’oħra fil-Grupp ta’ 
Ħidma fuq il-Prevenzjoni u l-Indirizz ta’ 
Prattiċi Illeċiti f’Adozzjonijiet bejn pajjiż u 
ieħor imwaqqaf mill-Bureau Permanenti 
tal-Konferenza ta’ Hague. Minħabba 
restrizzjonijiet tal-COVID-19, din il-laqgħa 
msemmija saret b’mod virtwali, u għaliha 
attendew 58 rappreżentant li jirrappreżentaw 
24 pajjiż, kif ukoll rappreżentanti minn 
NGOs internazzjoni, bħal UNICEF, ISS, ICAV 
u NAC. L-aġenda stabbilita għal-laqgħa 
kienet għall-grupp ta’ ħidma biex jikkonsidra 
l-iżvilupp ta’ forom aktar prattiċi u effettivi ta’ 
kooperazzjoni bejn il-pajjiżi biex jipprevjeni 
u jindirizza ċerti każijiet speċifiċi ta’ abbuż, 
u biex jiffinalizza l-għodda proposta bħalma 
ġie diskuss fil-laqgħa bil-persuni preżenti li 
saret fl-2019. 

F’konformità mal-obbligi tal-Konvenzjoni 
tal-Hague tal-1993, l-Awtorità Ċentrali Malti 
kompliet tagħmel kuntatt u tikkopera mal-
Awtoritajiet Ċentrali l-oħra li huma parti 
mill-Konvenzjoni. L-Awtorità Ċentrali Maltija 
stabbilixxiet kooperazzjoni ġdida dwar 
adozzjonijiet bejn pajjiż u ieħor mill-Vjetnam 
u Kolumbja. 

F’Diċembru 2020, l-Awtorità Ċentrali Maltija 
pparteċipat bħala kelliem ewlieni f’webinar 
organizzat minn CARA, l-Awtorità Ċentrali 
Indjana intitolat Adozzjoni għal Tfal Akbar 
u Bi Bżonnijiet Speċjali. L-Awtorità Ċentrali 
Maltija qasmet l-esperjenza tagħha dwar il-
bżonnijiet ta’ tfal u l-familji adottivi tagħhom 
li jiddeċiedu li jadottaw internazzjonalment 
tfal akbar jew tfal bi bżonnijiet speċjali. 
Il-Kummissarju Għoli Malti fl-Indja wkoll 
attenda għal dan il-webinar. 

Fis-sena 2021, l-Uffiċċju tal-Awtorità 
Ċentrali Maltija se jkompli jissorvelja 
l-obbligi li joħorġu mill-konvenzjonijiet 
u regolamenti internazzjonali, filwaqt li 
jaħdem u jistabbilixxi kooperazzjoni mal-
kontropartijiet fl-Awtoritajiet Ċentrali biex 
jiffaċilita l-adozzjoni internazzjonali tat-tfal.

Fil-konklużjoni tal-laqgħa tal-Grupp ta’ 
Ħidma, il-Grupp afferma mill-ġdid li l-għodda 
proposta tkun riżorsa prezzjuża biex 
tassisti pajjiżi biex jidentifikaw, jipprevjenu 
u jindirizzaw prattiċi illeċiti. Il-Grupp qabel li 
l-vuċijiet ta’ dawk li ġew adottati għandhom 
jiġu kkonsidrati fit-tfassil ta’ din l-għodda. 
Din l-għodda msemmija tista’ tkun ta’ 
benefiċċju għall-pajjiżi kollha għal kif 
tipprevjeni u tidentifika prattiċi illeċiti 
possibbli f’adozzjoni bejn pajjiż u ieħor. 
L-għodda fformulat ukoll Mudell ta’ 
Proċeduri dwar kif tirrispondi għal prattiċi 
illeċiti f’adozzjonijiet bejn pajjiż u ieħor. 

Konferenza Nazzjonali tal-Adozzjonijiet 

Grupp ta’ Ħidma fuq il-Prevenzjoni u l-Indirizz 
ta’ Prattiċi Illeċiti f’Adozzjonijiet Bejn Pajjiż u 
Ieħor

Kooperazzjoni ma’ Awtoritajiet Ċentrali oħra

Triq ’il quddiem
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Direttorat tal-Governanza u l-Assigurazzjoni 

Konferenzi Stampa 

Lejla tal-Unuri

Is-Sinjorina Ms Letizia Buttigieg 

Id-Direttorat tal-Governanza u 
l-Assigurazzjoni ġie fformat f’Mejju 
2020 wara ristrutturar tal-pjan ta’ 
organizzazzjoni tal-Awtorità. Id-Direttorat 
il-ġdid jinkorpora erba’ uffiċċji; l-Uffiċċju 
tal-Ispettorat, l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni 
u l-Promozzjoni, l-Uffiċċju tar-Relazzjonijiet 
Esterni, u l-Uffiċċju għar-Rispons. 

Matul l-2020, l-Uffiċċju tal-Promozzjoni 
organizza diversi konferenzi stampa biex 
jippromwovi x-xogħol tal-Awtorità. Ħafna 
mill-konferenzi stampa kienu jiffokaw 
fuq Standards Soċjali Regolatorji, bi tliet 
konferenzi li nedew Standards ifformati 
ġodda u żewġ konferenzi biex jiġu mnedija 
l-perjodi ta’ Konsultazzjoni Pubblika 
għal żewġ settijiet oħra ta’ Standards. 
F’Diċembru, ġie mniedi l-Grupp Konsultattiv 
għal Dawk li Jagħmlu Użu mis-Servizz, 
b’laqgħat li mistennija jibdew isiru fl-2021. 
Konferenzi stampa organizzati wara l-bidu 
tal-pandemija kellhom jiġu ristrutturati 
biex jakkomodaw il-mizuri ta’ kontroll ta’ 
infezzjonijiet, li kien ifisser li xi konferenzi 
stampa kellhom jiġu ttardjati sakemm il-
loġistika setgħet tiġi rranġata.
 
L-ewwel Rapport Annwali tal-Awtorità, 
li jkopri ż-żmien bejn il-bidu tal-Awtorità 
f’Mejju 2018 u Diċembru 2019, ġie mniedi 
f’Mejju 2020 u kienet l-ewwel konferenza 
stampa mmexxija mill-Awtorità li ġiet 
imxandra online fuq il-paġna ta’ Facebook 
tal-MaltaGov. 

Għall-ewwel darba, l-Awtorità ta’ Standards 
ta’ Ħarsien Soċjali organizzat Lejla tal-Unuri; 
lejla ddedikata għar-ringrazzjament lill-
impjegati tagħha għax-xogħol matul is-sena, 
speċjalment peress li l-2020 ġabet magħha 
diversi sfidi relatati mal-pandemija tal-
COVID-19. L-Uffiċċju tal-Promozzjoni mezza 
l-loġistika għal din il-lejla, li saret f’Diċembru 
2020 fil-bini tal-Awtorità f’Santa Venera. 
L-avveniment ewlieni sar fis-sala prinċipali 
tal-binja, b’xandira live għall-ħaddiema li 
setgħu jsegwu l-avveniment mill-uffiċċji 
tagħhom sabiex jirrispettaw id-distanzi 
soċjali, u b’xandira live li kienet disponibbli 
għall-ħaddiema li setgħu jsegwu mid-dar. 

L-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni u 
l-Promozzjoni fi ħdan l-Awtorità hu 
responsabbli mis-superviżjoni u biex 
jesegwixxi kwalunkwe kompitu relatat ma’ 
markar u għarfien soċjali dwar l-Awtorità 
ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali. L-Uffiċċju 
jinkoraġġixxi għarfien dwar ix-xogħol tal-
Awtorità, bħall-Istandards Soċjali Regolatorji, 
permezz ta’ kampanji tal-midja, u jorganizza 
avvenimenti bħal tnedijiet u konferenzi, 
u biex kontinwament jaġġorna u jmantni 
l-websajt tal-Awtorità. L-Uffiċċju jissorvelja 
wkoll apparenzi fuq il-midja, u jżid il-viżibilità 
tal-Awtorità permezz ta’ artikli u reklami 
ppubblikati online u f’gazzetti. L-Uffiċċju 
hu wkoll inkarigat li jipprepara kwalunkwe 
materjal iddisinjat li jkun hemm mill-Awtorità 
u l-impjegati tagħhom, li tinkludi iżda mhix 
limitata għal, tabelli, preżentazzjonijiet, 
midja diġitali u vidjows. 

Minħabba l-pandemija tal-COVID-19, bosta 
inizjattivi u avvenimenti ppjanati kellhom jiġu 
sospiżi biex naderixxu mal-miżuri tal-kontroll 
tal-infezzjonijiet. Filwaqt li sfortunatament 
xi avvenimenti kellhom jiġu kkanċellati 
jew posposti għas-sena ta’ wara, oħrajn 
xorta saru bħala avvenimenti diġitali, bi 
preżentazzjonijiet u taħditiet li saru online. 
Kemm it-tieni edizzjoni tal-Konferenza tal-
Adozzjonijiet li kienet skeda biex issir f’April 
2020, u t-tieni edizzjoni tal-Konferenza 
Nazzjonali tal-Kwalità, li kienet skedata li ssir 
f’Diċembru 2020, kellhom jiġu kkanċellati 
minħabba l-pandemija. 

Matul l-2020, il-kapaċità tat-tim żdiedet għal 
żewġ persuni, mossa li żiedet il-produttività 
tal-Uffiċċju u ġabet magħha talenti ġodda 
fit-tim.

Uffiċċju tal-Komunikazzjoni u l-Promozzjoni 
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Tnedija tal-Viżjoni Strateġika

Il-Viżjoni Strateġika tal-Awtorità, “Nistinkaw 
għall-Eċellenza: Immexxu l-Innovazzjoni 
Soċjali Permezz tar-Regolazzjoni” ġiet 
imnedija f’Diċembru 2020. Dak id-dokument 
ikopri l-pjani tal-Awtorità għas-seba’ snin li 
ġejjin, bejn l-2020 u l-2027, u hu maqsum 
f’erba’ Oġġettivi Strateġiċi distinti. Dawn 
l-Oġġettivi jkopru inizjattivi u miżuri li 
jittrattaw ma’ Klijenti, Finanzi, Tagħlim u 
Tkabbir, u Negozju Intern. Dan l-Uffiċċju 
ġie inkarigat bit-tfassil u l-finalizzazzjoni 
tal-kontenut u d-disinn tal-pubblikazzjoni u 
l-organizzazzjoni tat-tnedija. 

Avveniment ta’ Pink October

Konferenza EPSO

Biex jiżdied l-għarfien dwar il-kanċer tas-
sider ġie organizzat avveniment fit-23 
ta’ Ottubru 2020, fejn il-ħaddiema kienu 
mħeġġa biex jilbsu xi ħaġa roża għall-
ġurnata. Fil-ġimgħa li wasslet għall-ġurnata, 
saret ġabra fost il-ħaddiema u s-somma 
miġbura ġiet ippreżentata lil Hospice Malta 
f’avveniment qasir li sar fil-ġnien tal-Awtorità, 
fejn kienu rispettati l-miżuri ta’ distanza 
soċjali. 

Fl-2021, dan l-Uffiċċju se jkompli jiffoka 
fuq li jżid l-għarfien dwar l-Awtorità fost 
il-pubbliku u li jinkoraġġixxi diskors dwar 
servizzi soċjali f’Malta u Għawdex. Fost 
il-proġetti għas-sena li ġejja, l-Uffiċċju se 
jiffoka fuq it-tnedija ta’ websajt ġdida għall-
Awtorità u ż-żieda fl-isforz tal-użu tal-kanali 
tal-midja soċjali permezz tal-ħolqien ta’ aktar 
kontenut u sensibilizzazzjoni.

Id-29 Konferenza Internazzjonali tas-
Sħubija Ewropea għall-Organizzazzjonijiet 
Superviżorji fis-Servizzi tas-Saħħa u 
l-Kura Soċjali (EPSO) ġiet stabbilita li ssir 
f’Malta fil-bini tal-Awtorità f’Santa Venera. 
Wara deliberazzjoni u posponiment tal-
avveniment bit-tama li l-pandemija ċċedi 
u allura tippermetti li l-konferenza ssir, ġie 
deċiż li l-konferenza ssir b’mod diġitali. 
Għaldaqstant, il-konferenza saret online bejn 
it-23 u l-25 ta’ Settembru, biex b’hekk kienet 
l-ewwel konferenza EPSO li qatt saret b’mod 
diġitali. 

Waqt il-konferenza d-Direttur tal-Governanza 
u l-Assigurazzjoni tat preżentazzjoni dwar 
l-istrateġija għall-futur tal-Awtorità biex 
tilħaq il-bżonnijiet tal-futur għal kura tajba, u 
d-Direttur tal-Istrateġija u Intelliġenza Soċjali 
mexxiet preżentazzjoni dwar l-evalwazzjoni 
tar-riskji fil-kura soċjali. 

Triq ’il quddiem
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Uffiċċju tar-Relazzjoni Esterni Uffiċċju tar-Rispons 

Impatt tal-COVID-19

Konferenzi Internazzjonali

L-għan ta’ dan l-Uffiċċju hu li jiffavorixxi 
komunikazzjoni ma’ kontropartijiet 
internazzjonali u anke li jipprovdi 
opportunitajiet għall-ħaddiema tal-Awtorità 
biex jattendu konferenzi kif ukoll inizjattivi 
ta’ apprendiment prattiku f’entitajiet barra 
minn Malta. 

Dan id-Direttorat għandu wkoll taħt 
ir-responsabbiltà tiegħu l-Uffiċċju tar-
Rispons. Dan l-Uffiċċju jirċievi r-rispons 
u t-tħassib kollu relatat ma’ servizzi ta’ 
ħarsien soċjali f’Malta u Għawdex li huma 
liċenzjati mill-Awtorità. Ir-rispons jista’ jiġi 
sottomess permezz ta’ mezzi varji, bħal 
telefonati, emails, messaġġi fuq Facebook, 
sottomissjonjiet permezz tal-formola ta’ 
rispons fuq il-websajt tal-Awtorità, u talbiet 
għal laqgħat. Ir-rispons normalment isir 
minn persuna li tagħmel użu mis-servizz, 
minn qarib ta’ persuna li tagħmel użu mis-
servizz, jew xi ħaddiem mill-entità li tipprovdi 
servizz. 

Saru taħditiet ma’ awtoritajiet u aġenziji oħra 
rigward il-possibbiltà ta’ webinars online 
biex isiru għall-impjegati tal-Awtorità, iżda 
minkejja ż-żieda ta’ piżijiet u pressjoni li 
kellhom jiffaċċjaw dawn l-aġenziji minħabba 
l-pandemija, dawn ukoll kellhom jiġu 
posposti għal data aktar ’il quddiem. 

L-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien 
Soċjali spiss ipparteċipat fi pjattaformi 
internazzjonali varji ddedikati għall-kura 
soċjali li saru virtwalment biex jiddiskutu 
l-isfidi kurrenti ffaċċjati minħabba 
l-COVID-19. Dawn il-pjattaformi saru 
mill-Fondazzjoni Internazzjonali għall-
Kura Integrata (IFIC), in-Network Soċjali 
Ewropew (ESN), u s-Sħubija Ewropea għall-
Organizzazzjonijiet Superviżorji fis-Servizzi 
tas-Saħħa u l-Kura Soċjali (EPSO).

L-aktar metodu ta’ komunikazzjoni ppreferut 
meta niġu għas-sottomissjoni ta’ każi ta’ 
rispons hu permezz ta’ telefonati. 

Kif mistenni, minħabba l-pandemija tal-
COVID-19, il-pjani ta’ vvjaġġar għas-sena 
2020 kellhom jitwaqqfu f’salt wara Marzu 
2020. Numru ta’ konferenzi ppjanati, 
sessjonijiet ta’ taħriġ, u opportunitajiet ta’ 
apprendiment prattiku kellhom jiġu posposti 
għal dati aktar ’il quddiem, għalkemm dan 
ma kienx l-uniku qasam impattat. 

Qabel ir-restrizzjonijiet fl-ivvjaġġar li daħlu 
fis-seħħ f’Marzu, tliet impjegati siefru biex 
jattendu konferenzi differenti. 

Filwaqt li dan l-Uffiċċju hu dejjem ħerqan 
biex joffri opportunitajiet ġodda lill-impjegati 
tiegħu, dan jiddependi ħafna fuq l-istat 
tal-ivvjaġġar. Peress li s-saħħa u s-sigurtà 
tal-impjegati hi dejjem importanti, pjani għal 
ivvjaġġar se jiġu kkonsidrati fuq bażi ta’ każ 
b’każ. 

Triq ’il quddiem

Mezz Numru

Total 310

Telefon

Email/Website

Midja Soċjali

Permezz ta’ programm fuq il-midja

Laqgħat

N/A (oħrajn)

175

107

15

5

2

6
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Tabella 15: Numru ta’ każi ta’ rispons riċevuti fuq kull mezz



Settur Ammont

Total 310

Anzjani

Diżabilità

Tfal

Vjolenza Domestika

Oħrajn

281

7

5

1

16 Sors ta’ Rispons Numru

Total 310

Servizzi Residenzjali

Servizzi fil-Komunità

Ċentri ta’ Matul il-Jum

Xelters

281

4

3

1

Oħrajn 21

Tip ta’ Rispons Numru

Total 310

COVID-19

Kwalità tal-Kura

Ambjent u Struttura 

Attivitajiet Organizzati

152

124

19

5

Immaniġġjar tas-Servizz 3

Oħrajn 7

Meta jiġi riċevut każ ta’ rispons, l-uffiċjal 
li jkun qed jittratta r-rispons l-ewwel 
jispezzjona l-każ biex jiżgura jekk dan jistax 
jiġi konkluż mingħajr investigazzjoni, jew billi 
jipprovdi l-informazzjoni mitluba lill-persuna 
jew inkella billi jidderiġihom lejn entitajiet 
oħra jekk in-natura tar-rispons ma jkunx 
jaqa’ taħt il-mandat tal-Awtorità. 

Jekk ir-rispons ikun jitlob investigazzjoni, 
il-każ jiġi rrapportat u mgħoddi lill-Uffiċċju 
tal-Ispettorat, li jinvestiga u jirrapporta lura 
lill-uffiċjal li jkun ħa l-każ ta’ rispons.

Is-sejbiet imbagħad jiġu kkomunikati lill-
persuna li jkun għamel kuntatt mal-Awtorità. 
L-akbar numru ta’ każi ta’ rispons investigati 
mill-Awtorità kienu jirrigwardjaw servizzi 
għall-anzjani, u minħabba l-pandemija, il-
maġġoranza tal-każi kienu jduru madwar 
kwistjonijiet relatati mal-COVID-19, eżempju 
miżuri għall-kontroll ta’ infezzjonijiet.
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Tabella 16: Każi ta’ rispons għal kull settur

Tabella 18: Rispons skont it-tip ta’ servizz

Tabella 17: Tip ta’ rispons skont in-natura tar-rispons



L-Uffiċċju tar-Rispons qiegħed jimmira 
biex iżid il-viżibilità għall-mezzi varji li 
wieħed jista’ juża biex jirrapporta rispons 
lill-Awtorità. Għal dan il-għan taħdem 
flimkien mal-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni 
u l-Promozzjoni biex iżżid il-viżibilità 
permezz ta’ reklami u artikli, kif ukoll bħala 
promozzjoni fuq il-midja soċjali. L-Uffiċċju 
diġà qiegħed jippjana li jtejjeb il-formola 
kurrenti għas-sottomissjoni ta’ rispons 
li tinsab fuq il-website u qed jaħdimha 
mill-ġdid biex tkun aktar faċli għal dawk li 
jagħmlu użu minnha u funzjonali meta tiġi 
mnedija l-websajt il-ġdida. 

Dan l-Uffiċċju, flimkien mal-Uffiċċju tal-
Komunikazzjoni u l-Promozzjoni, qiegħed 
ukoll jiżviluppa Web-App, li se ttejjeb 
l-aċċessibbiltà għal persuni li jkunu jixtiequ 
jissottomettu xi rispons lill-Awtoritá.

L-Uffiċċju tal-Ispettorat fi ħdan id-Direttorat 
tal-Governanza u Assigurazzjoni jissorvelja 
s-servizzi ta’ ħarsien soċjali kollha lliċenzjati 
mill-Awtorità u jwettaq żjarat regolari biex 
jiżgura li l-istandards tas-servizzi qegħdin 
jiġu osservati. Minħabba r-ristrutturar 
tal-istruttura organizzattiva, sa minn 
Mejju 2020, l-Uffiċċju jifforma parti mid-
Direttorat tal-Governanza u Assigurazzjoni, 
li ppermetta lill-Assessuri biex jaħdmu aktar 
flimkien mal-Uffiċċju tar-Rispons rigward 
każi ta’ rispons, u b’hekk jiżguraw operat 
b’inqas problemi meta jiġu biex jinvestigaw 
il-każi.

Is-sena 2020 kienet sena ta’ ksur ta’ rekords 
f’terminu ta’ żjarat, b’total ta’ 2,904 żjarat 
kompluti bejn Jannar u Diċembru 2020. 
Dawn iż-żjarat jistgħu jinqasmu f’żewġ 
kategoriji, b’2,202 żjarat b’mod fiżiku u 702 
żjarat virtwali mwettqin fl-2020. Barra minn 
hekk, kien hemm 155 żjara konġunta mal-
Uffiċċju tal-Inforzar. Dan ġie miksub minkejja 
d-diversi sfidi li żviluppaw matul is-sena.

L-Assessuri f’dan l-Uffiċċju jagħmlu 
żjarat li ssoltu jaqgħu taħt tliet kategoriji: 
Monitoraġġ, Liċenzjar, jew żjarat ta’ Rispons. 
Matul l-2020, l-Uffiċċju introduċa wkoll 
ir-raba’ tip ta’ żjara, iż-żjara ta’ Kontroll ta’ 
Infezzjonijiet.  

Triq ’il quddiem

Uffiċċju tal-Ispettorat Żjarat

Żjarat B’mod fiżiku Żjarat Virtwali Żjarat KonġuntiKażi ta’ Rispons – COVID-19 Numru

Total 152

Anzjani

Diżabilità

Tfal

136

6

2

Oħrajn 8

Din is-sena, l-Awtorità kellha wkoll tindirizza 
każi ta’ rispons li kienu jikkonċernaw 
direttament il-pandemija tal-COVID-19. 
L-Uffiċċju tar-Rispons irċeiva total ta’ 
152 każ ta’ rispons li kienu jindirizzaw 
kwistjonijiet varji, bħal uħud rigward żjarat, 
komunikazzjoni, u kura. 

Ħafna mill-każi ta’ rispons kienu relatati mar-
restrizzjonijiet tal-COVID-19 peress li ż-żjarat 
ġew interroti, u l-qraba kienu kkonċernati 
dwar l-għeżież tagħhom. 

L-Awtorità investigat kull każ biex tiżgura li 
dawk li jagħmlu użu mis-servizz kienu qed 
jirċievu l-kura u jirċievu kura ta’ kwalità.

Impatt tal-COVID-19
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Tabella 19: Każi ta’ Rispons għal Kull Settur (COVID-19)



Żjarat ta’ Moniteraġġ Żjarat ta’ Kontroll ta’ Infezzjonijiet 

Taħriġ

Impatt tal-COVID-19

Żjarat ta’ Liċenzjar

Żjarat ta’ Rispons

Dawn iż-żjarat isiru bħala rutina għas-
servizzi kollha u l-funzjoni unika tagħhom hi 
li jimmoniterjaw u jevalwaw is-servizz, biex 
b’hekk jiżguraw li huma ta’ standard xieraq. 
Dawn iż-żjarat huma ġeneralment għall-
għarrieda, u l-għan taż-żjara tista’ tvarja milli 
jsegwu r-rakkomandazzjonijiet li jkunu ġew 
ikkomunikati qabel lil dawk li joffru s-servizz, 
għal verifika ta’ aspetti speċifiċi tas-servizz. 

Bit-tfaċċar tal-pandemija tal-COVID-19 
f’Malta u Għawdex, l-Awtorità identifikat 
il-bżonn li tibda tevalwa servizzi li huma 
lliċenzjati dwar kemm huma ppreparati 
biex jindirizzaw il-virus u biex jiżguraw li 
hemm fis-seħħ il-miżuri xierqa ta’ kontroll 
ta’ infezzjonijiet. L-Uffiċċju tal-Ispettorat 
spezzjona regolarment servizzi biex jiżgura 
li l-miżuri li hemm bżonn kienu fis-seħħ 
biex jiżguraw s-sigurtà kemm ta’ dawn li 
jużaw is-servizz u l-ħaddiema li jaħdmu 
f’dawn is-servizzi. Sa minn Settembru 2020, 
dan l-Uffiċċju għamel żjarat ta’ kontroll ta’ 
infezzjonijiet konġunti ma’ ħaddiema mill-

Biex ikun żgurat li dawn iż-żjarat il-ġodda 
li jiffokaw fuq il-COVID-19 isiru bl-aktar 
mod effiċjenti, il-ħaddiema tal-Uffiċċju tal-
Ispettorat kollha għaddew minn sensiela ta’ 
sessjonijiet ta’ taħriġ iffokati fuq Kontroll 
ta’ Infezzjonijiet. Dawn is-sessjonijiet ta’ 
taħriġ ingħataw mill-professjonisti mħarrġa 
fl-Uffiċċju tal-Inforzar, u kienu jikkonsistu 
kemm fuq il-miżuri li servizzi kellhom 
jieħdu biex jiżguraw is-sigurtà tal-ħaddiema 
tagħhom u ta’ dawk li jużaw is-servizz, u 
anke fuq il-prekawzjonijiet xierqa li jridu 
jittieħdu mill-ħaddiema tal-Awtorità, bħall-
mod xieraq kif jilbsu PPEs meta jżuru 
servizz. 

Minħabba l-pandemija, l-Uffiċċju tal-
Ispettorat kellu jaddatta għaċ-ċirkostanzi 
skont in-neċessità. Barra miż-żjarat ta’ 
Kontroll ta’ Infezzjonijiet tal-COVID-19, f’ċerti 
każi l-Assessuri kienu anke jagħmlu żjarat 
virtwali f’Marzu fil-forma ta’ telefonati bil-
vidjo. Dawn iż-żjarat saru f’waqtiet meta 
ż-żjarat attwali kienu limitati għal każi ta’ 
emerġenza, bħal f’każi fejn djar kienu taħt 
lockdown preventiv fil-bidu tal-pandemija. 
L-Assessuri tkellmu ma’ dawk li jipprovdu 
s-servizz, mal-ħaddiema, u ma’ dawk li 
jagħmlu użu mis-servizz waqt dawn iż-żjarat 
virtwali. 

Daħlu wkoll fis-seħħ miżuri preventivi wara 
li rċevejna rapporti minn regolaturi oħra 
madwar l-Ewropa dwar dak li kien qed jiġri 
mis-servizzi ta’ ħarsien soċjali f’pajjiżi oħra 
b’impett dirett tal-COVID-19. 

F’Novembru u Diċembru 2020, kien hemm 
nuqqas fin-numru ta’ żjarat li saru mill-
Uffiċċju tal-Ispettorat peress li l-membri 
kollha tat-tim kienu involuti fl-eżerċizzju 
tas-Swabbing u Contact Tracing tal-Awtorità, 
fejn il-ħaddiema kollha kellhom bżonn 
jikkontribwixxu biex jindirizzaw ż-żieda 
fin-numru ta’ każi f’setturi lliċenzjati mill-
Awtorità. 

L-għan ta’ Żjara tal-Liċenzjar hu li 
jkun determinat li s-servizz għandu 
d-dokumentazzjoni li hemm bżonn biex 
jippermettulu li jżomm liċenzja. L-Assessuri 
jżuru lil dak li jipprovdi s-servizz u waqt 
sensiela ta’ laqgħat miftehmin, jiżguraw li 
kollox qiegħed f’postu biex iġeddu liċenzja 
eżistenti jew inkella biex provditur ġdid ta’ 
servizz jingħata l-liċenzja li hemm bżonn 
biex jopera s-servizz. L-Assessuri jagħmlu 
użu ta’ Għodda ta’ Kwalità apposta li 
taħdem bħala elenku ta’ analiżi li tidentifika 
r-rekwiżiti kollha tas-servizz skont 
l-Istandards Soċjali Regolatorji.

Fl-2020, dan l-uffiċċju wettaq ukoll 
ispezzjonijiet konġunti mad-Direttorat tas-
Saħħa Ambjentali f’servizzi residenzjali 
għal anzjani bħala parti mill-proċess tal-
liċenzjar. Ma’ dawn l-ispezzjonijiet konġunti, 
l-assessuri anke bdew jużaw “Soluzzjonijiet 
ta’ Ispezzjonijiet Online” diġitalizzati biex 
jevalwaw il-livelli tal-Kwalità u Assigurazzjoni 
ta’ dawn is-servizzi. 

Bħalma spjegat fis-sezzjoni ta’ qabel, 
l-Awtoritá tirċievi u tinvestiga każi ta’ 
Rispons sottomessi mill-pubbliku (ħaddiema 
fis-servizzi, nies li jużaw is-servizz, jew il-
qraba tagħhom). Ladarba l-każ ta’ Rispons 
jiġi riċevut, l-uffiċjal li jirreġistra r-rapport 
jikkomunika d-dettalji tal-każ lill-Uffiċċju tal-
Ispettorat, li jinvestiga l-każ u jirrapporta lura 
lill-uffiċjal. 

 Waqt iż-żjarat, l-Assessuri jiżguraw:

Il-kwalità tas-servizz mogħti;

Il-proporzjon tal-persunal; u

L-ambjent fiżiku;

Dokumentazzjoni li tikkonċerna 
amministrazzjoni, kwistjonijiet 
mediċi, u ftehimiet ta’ servizz. 

Is-sigurtà u l-benesseri ta’ dawk 
li jagħmlu użu mis-servizz;
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Statistiċi 

Fl-2020, l-Uffiċċju imbarka fuq sforz ġdid li mhux 
biss jiġbor informazzjoni u statistiċi rigward żjarat 
u investigazzjonijiet, iżda anke ħadmet database 
strutturata biex tipprovdi għarfien informattiva fuq 
ix-xogħol tal-Uffiċċju tal-Ispettorat. Permezz ta’ din id-
database, hu aktar faċli biex tinħareġ kwalunkwe dejta 
li jkun hemm bżonn ibbażat fuq klassifikazzjonijiet 

L-assessuri għamlu total ta’ 3,059 żjara 
matul l-2020 (jinkludu l-155 żjara msemmija 
qabel li saru flimkien mal-Uffiċċju tal-
Inforzar). Ħafna minn dawn iż-żjarat seħħew 
f’servizzi li jieħdu ħsieb anzjani. Dan is-settur 
hu l-ikbar wieħed f’termini ta’ numru ta’ 
provditur tas-servizz, kif ukoll fin-numru ta’ 
persuni li jużaw is-servizz, meta mqabbel 
ma’ setturi oħra, bħal persuni b’diżabilità, 
adulti u tfal. 

Dan hu rifless ukoll fin-numru ta’ żjarat li 
saru skont it-tip ta’ servizz ipprovdut peress 
li l-maġġoranza tas-servizzi lliċenzjati mill-
Awtorità huma residenzjali. 

Settur

Total 2,202 702 2,904

Żjarat b’mod 
Fiżiku Żjarat Virtwali Total ta’ Żjarat

Anzjani 1,562 483 2,045

219

223

416

1

51

45

123

0

168

178

293

1

Tfal

Adulti

Diżabilità

Oħrajn Xahar

Total 2,202 702 2,904

Żjarat b’Mod 
Fiżiku Żjarat Virtwali Total ta’ Żjarat

Jannar 92 0 92

123

298

342

375

0

194

265

81

123

104

77

294

Frar

Marzu

April

Mejju

18670116Ġunju

19315178Lulju

33825313Awwissu

41629387Settembru

3048296Ottubru

1305125Novembru

1071097Diċembru

Servizz

Total 2,202 702 2,904

Żjarat b’mod 
Fiżiku Żjarat Virtwali Total ta’ Żjarat

Komunità 86 2 88

123

101

2,499

22

13

40

628

5

110

61

1871

17

Ċentri ta’ Matul il-Jum

Ibbażati f’Uffiċċju

Residenzjali

Respite

641351Xelter

716Oħrajn

50 51

Tabella 20: Numru ta’ Żjarat għal kull settur

Tabella 21: Numru ta’ Żjarat għal kull tip ta’ Servizz

Tabella 22: Numru totali ta’ żjarat kull xahar



Xahar

Total 1,871 628 2,499

Żjarat b’Mod 
Fiżiku Żjarat Virtwali Total ta’ Żjarat

Jannar 55 0 55

80

290

274

370

0

194

207

81

80

96

67

289

Frar

Marzu

April

Mejju

16056104Ġunju

15213139Lulju

31925294Awwissu

36829339Settembru

2678259Ottubru

98593Novembru

661056Diċembru

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Żjarat b’Mod Fiżiku

Numru Totali ta’ Żjarat Kull Xahar

Żjarat Virtwali

Jannar
Frar

Marzu

April

Mejju

Ġunju Lulju

Awwissu

Settembru

Ottubru

Novembru

Diċembru

52 53

Tabella 23: Numru ta’ żjarat kull xahar għas-Servizzi Residenzjali kollha

Bil-bidu tal-pandemija f’Marzu, in-numru 
ta’ żjarat żdied biex jiġi żgurat li l-kwalità 
tas-servizzi mogħtija tibqa’ għolja, u biex 
jiġi ċċekkjat li l-miżuri ta’ kontroll tal-
infezzjonijiet kienu fis-seħħ għas-servizzi 
kollha. 

Din it-tabella t’hawn fuq tagħti ħarsa ġenerali tat-total ta’ żjarat li saru f’servizzi residenzjali. L-erba’ 
tabelli segwenti jagħtu tqassim dettaljat ta’ dawn iż-żjarat skont is-settur.

 In-numru ta’ żjarat f’Novembru u Diċembru 
naqsu ftit peress li l-Assessuri fformaw 
parti minn grupp ta’ ħaddiema li assistew 
fl-eżerċizzji ta’ contact tracing u swabbing 
tal-Awtorità biex jissalvagwardjaw is-sigurtà 
ta’ dawk li jużaw is-servizzi u l-ħaddiema li 
jassistuhom. 



Xahar

Total 1,477 481 1,958

Żjarat b’Mod 
Fiżiku Żjarat Virtwali Total ta’ Żjarat

Jannar 39 0 39

56

246

150

309

0

180

109

81

56

66

41

228

Frar

Marzu

April

Mejju

1052877Ġunju

1319122Lulju

25225227Awwissu

32229293Settembru

2198211Ottubru

91586Novembru

38731Diċembru

Total 194 90 284

6 0 6

17

23

61

36

0

14

47

0

17

9

14

36

432617

10010

26026

29029

15015

202

16313

Xahar Żjarat b’Mod 
Fiżiku Żjarat Virtwali Total ta’ Żjarat

Jannar

Frar

Marzu

April

Mejju

Ġunju

Lulju

Awwissu

Settembru

Ottubru

Novembru

Diċembru

Tabella 24: Numru ta’ Żjarat kull xahar għal Servizzi Residenzjali għal Anzjani
Tabella 25: Numru ta’ Żjarat kull xahar għal Servizzi Residenzjali għal Persuni 
b’Diżabilità

54 55



Total 160 45 205

2 0 2

2

19

51

25

0

0

43

0

2

19

8

25

12210

404

39039

13013

30030

505

303

Xahar Żjarat b’Mod 
Fiżiku Żjarat Virtwali Total ta’ Żjarat

Jannar

Frar

Marzu

April

Mejju

Ġunju

Lulju

Awwissu

Settembru

Ottubru

Novembru

Diċembru
Total 40 12 52

Jannar 8 0 8

5

2

12

0

0

0

8

0

5

2

4

0

Frar

Marzu

April

Mejju

000Ġunju

743Lulju

202Awwissu

404Settembru

303Ottubru

000Novembru

909Diċembru

Xahar Żjarat b’Mod 
Fiżiku Żjarat Virtwali Total ta’ Żjarat

Permezz ta’ diskussjoni kontinwa u rispons 
bejn it-tim, l-Uffiċċju tal-Ispettorat jkompli 
jtejjeb il-proċessi tiegħu, biex b’hekk jiżgura 
l-ogħla effiċjenza u effettività. 

Fil-fatt, l-Uffiċċju tal-Ispettorat qiegħed 
jaħdem fuq li jtejjeb u jiffoka s-sistema 
tar-rapportaġġ biex jikseb l-eżitu massimu 
mill-ispezzjonijiet. Minn dan il-lat, ir-rapporti 
qegħdin jiġu ddisinjati mill-ġdid biex jiffokaw 
aktar fuq l-Istandards Soċjali Regolatorji 
maħruġin mill-Awtorità u għalhekk iż-żjarat 
ikun aktar iffokati fl-iskop u l-eżekuzzjoni 
tagħhom. 

Fl-2021, l-Uffiċċju tal-Ispettorat se 
jkompli jaħdem biex jimplimenta sistema 
diġitalizzata kompletament, kif ukoll ikompli 
jtejjeb id-database diġitali strutturata biex 
tiġbor dejta rigward iż-żjarat li jsiru biex 
jagħti aktar għarfien tax-xogħol li jsir mill-
Uffiċċju tal-Ispettorat.  

Triq ’il quddiem

56 57

Tabella 26: Numru ta’ Żjarat kull xahar għal Servizzi Residenzjali għal Tfal f’Kura 
Alternattiva

Tabella 27: Numru ta’ Żjarat kull xahar għal Servizzi Residenzjali għal Adulti



COVID-19: L-Impatt tal-Pandemija fuq 
l-Awtorità u l-Provdituri tas-Servizzi

Meta l-pandemija waslet Malta f’Marzu 
2020, in-nies tħabtu hekk kif ipprovaw 
jaddattaw għall-COVID-19 b’tali mod 
li jissalvagwardja lilhom u lill-għeżież 
tagħhom. 

L-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali 
wkoll kellha titgħallem kif taddatta għas-
sitwazzjoni tevolvi kontinwament, biex 
tissalvagwardja kemm lill-impjegati tagħha, 
kif ukoll lil dawk li jagħmlu użu mis-servizz 
u dawk li jipprovdu s-servizzi li jaqgħu taħt 
il-mandat tagħha. 

Għal dan il-għan, ġew stabbiliti miżuri 
mill-Awtorità li dawk li jipprovdu s-servizz 
kellhom jimxu magħhom. L-Awtorità 
għaddiet ukoll Avviż Legali li permezz tiegħu 
setgħet tagħti liċenzja ta’ emerġenza lil 
servizzi fid-dawl taċ-ċirkostanzi eċċezzjonali 
li tnisslu mill-pandemija. 

L-Awtorità indirizzat il-pandemija fuq 
diversi fronti, bl-impjegati jassistu u 
jieħdu rwoli ġodda barra minn dawk diġà 
eżistenti. Twaqqfu tliet timijiet separati biex 
jindirizzaw aspetti differenti tal-pandemija, li 
kollha kienu jiffokaw fuq kompiti differenti; 
kontroll ta’ infezzjonijiet, swabbing, u 
contact tracing. 

Għall-kontroll tal-infezzjonijiet, l-Assessuri 
fi ħdan l-Uffiċċju tal-Ispettorat, flimkien 
mal-Uffiċjali tal-Inforzar żguraw li s-servizzi 
kollha kienu qed isegwu l-miżuri ta’ kontroll 
ta’ infezzjonijiet issettjati mill-Awtorità 
wara diskussjonijiet mas-saħħa pubbliku. 
Biex tiżgura li dawn il-miżuri kienu qed 
jiġu implimentati, l-Assessuri flimkien ma’ 
membri mill-Uffiċċju tal-Inforzar, spiss marru 
fuq il-post biex jispezzjonaw il-bini u jkunu 
ċerti li l-miżuri qed jiġu rispettati.

L-Awtorità wettqet ukoll operazzjoni fuq 
skala kbira, bis-swabbing ta’ dawk kollha 
li jużaw is-servizzi, kif ukoll il-ħaddiema li 
jaħdmu f’dawn is-servizzi sabiex tillokalizza 
lil xi ħadd li seta’ kien infettat bil-COVID-19 
u ma jurix xi sintomi, u b’hekk jirriskja li 
jkompli jferrex il-virus lil oħrajn fil-qrib. 

Uffiċjali minn diversi uffiċċju fl-Awtorità 
kollha ġew imħarrġin dwar kif jużaw is-
sistemi ta’ CPAS u ICM li huma użati biex 
jiġu bbukkjati swab test, kif ukoll biex jiġu 
ċċekkjati r-riżulati meta jinħarġu.            
                                
Fejn kien hemm każi pożittivi identifikati fi 
ħdan servizzi ta’ ħarsien soċjali, il-contact 
tracing sar ukoll minn uffiċjali tal-Awtorità ta’ 
Standards ta’ Ħarsien Soċjali. Dawn l-uffiċjali 
ħadu ħafna ħsieb biex jikkuntattjaw lil dawk 
li jipprovdu s-servizzi biex jiċċekkjaw min 
ġie f’kuntatt mal-każ pożittiv, u mbagħad 
personalment jagħmlu kuntatt mal-persuni 
kkonċernati biex jevalwaw il-livell ta’ 
kuntatt li l-persuni kellhom mal-każ pożittiv. 
L-informazzjoni miġbura mbagħad tiġi 
ppreżentata lis-Saħħa Pubblika, li jevalwaw 
jekk il-persuni kkonċernati hemmx bżonn li 
joqogħdu kwarantina jew le.
                                                                                                                           
Dawn l-inizjattivi bdew fl-2020, iżda huma 
ppjanati li jibqgħu fis-seħħ fl-2021 sakemm 
jonqos il-bżonn ta’ dawn il-prattiċi. Lejn 
l-aħħar tal-2020, l-Awtorità kienet ukoll 
qiegħda tippjana u tara x’loġistika hemm 
bżonn għall-vaċċinazzjoni tal-ħaddiema u 
dawk li jużaw is-servizzi residenzjali li huma 
lliċenzjati mill-Awtorità. L-Assessuri flimkien 
ma’ ħaddiema minn uffiċċji oħra, se jkunu 
qegħdin jissorveljaw l-amministrazzjoni ta’ 
swabs, kif ukoll idaħħlu d-dejta neċessarja 
fid-databases xierqa.                   

Biex iżżomm lil dawk li jipprovdu s-servizz 
aġġornati bl-iżviluppi u miżuri mħabbra, 
l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali 
ħarġet diversi direttivi u avviżi lil provditur 
tas-servizz liċenzjati u kkomunikat 
magħhom regolarment biex tiżgura li xorta 
kien qed jibqa’ jingħata servizz tajjeb anke 
waqt il-pandemija. 
                                                                                 
Dawn huma elenkati hawn taħt flimkien 
ma’ deskrizzjoni qasira ta’ dak li kienu 
jinvolvu, biex b’hekk jipprovdu ħarsa 
lejn ix-xogħol tal-Awtorità biex tiġġieled 
il-COVID-19 matul is-sena 2020.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                         

4 u 9 ta’ Marzu – Ċirkolari relatati 
ma’ Sessjoni ta’ Informazzjoni u 
Pjani ta’ Kontinġenza.

7 ta’ Marzu – Ċirkolari relatati ma’ 
miżuri preventivi. 

10 ta’ Marzu – Ċirkolari li jillimitaw 
viżitaturi u sigħat ta’ żjarat (anzjani).

12 ta’ Marzu – Ċirkolari li tinforma 
lill-provdituri tas-servizz liċenzjati 
bin-numru tat-telefon ta’ emerġenza 
tal-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien 
Soċjali. 

12 ta’ Marzu – Ċirkolari li tinforma 
lill-servizzi residenzjali għal anzjani 
u persuni b’diżabbiltajiet bis-
sospensjoni taż-żjarat.

13 ta’ Marzu – Ċirkolari fuq prattiċi 
ta’ iġene u uniformijiet.

14 ta’ Marzu – Ċirkolari fuq kif tista’ 
tiġi ffaċilitata l-komunikazzjoni bejn 
residenti u l-familji tagħhom.

16 ta’ Marzu – Ċirkolari li tagħti 
istruzzjonijiet lil djar residenzjali 
għall-anzjani li huma liċenzjati fuq 
is-sospensjoni ta’ dħul.

14 ta’ Marzu – Provvista ta’ 
Medikazzjoni: djar residenzjali 
rċevew provvista ta’ xahrejn mill-
iskema tal-Ispiżerija tal-Għażla 
Tiegħek.

16 ta’ Marzu – Tinforma lill-Awtorità 
dwar kwalunkwe każ pożittiv.

17 ta’ Marzu – Kwistjonijiet relatati 
ma’ ħasil ta’ ħwejjeġ: Riveduta 
l-proċedura regolari mad-djar 
residenzjali minħabba kontroll ta’ 
infezzjonijiet.

23 ta’ Marzu – Tinforma  lill-Awtorità 
dwar arranġamenti ta’ ħaddiema 
biex jgħixu fid-djar.

25 ta’ Marzu – Akkwist konġunt 
ta’ PPEs: kien organizzat akkwist 
konġunt biex jiġi faċilitat ix-xiri ta’ 
PPEs.

28 ta’ Marzu – Miżuri Preventivi 
maħruġin mill-Awtoritajiet tas-Saħħa 
Pubblika.

Marzu 2020

Ċirkolari:

Notifiki b’imejl: 
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April 2020

Ċirkolari:

Notifiki b’imejl: 

6 ta’ April – Ċirkolari li titlob titjib 
b’rabta ma’ okkupanza ta’ sodod 
minn djar residenzjali tal-anzjani.

9 ta’ April – Ċirkolari relatat ma’ 
ħaddiema impjegati u arranġamenti 
tat-trasport.

9 ta’ April – Ċirkolari li titlob lill-
faċilitajiet residenzjali kollha 
biex jinformaw lill-Awtorità ta’ 
Standards ta’ Ħarsien Soċjali dwar 
każi suspettużi, każi pożittivi, u 
swabbing.

9 ta’ April – Ċirkolari rigward 
ir-reviżjoni u l-aġġornament tal-
proċeduri tal-operat.

10 ta’ April – Ċirkolari li tinforma 
djar residenzjali għall-anzjani dwar 
proċeduri ta’ każi suspettużi ta’ 
ħaddiema.

16 ta’ April – Ċirkolari relatata 
ma’ swabbing ta’ ħaddiema 
f’arranġamenti fejn jgħixu fi djar 
residenzjali għall-anzjani.

2 ta’ April – Mistoqsijiet relatati ma’ 
Saħħa: mistoqsijiet minn servizzi 
ġew miġburin u mgħoddija lill-
Awtoritajiet tas-Saħħa.

9 ta’ April – L-użu tal-maskri tal-wiċċ 
fil-komunità.

9 ta’ April – Arranġamenti biex 
ħaddiema jgħixu fid-djar.

9 ta’ April – Talba għal assistenza 
reliġjuża. 

14 ta’ April – Video ta’ Taħriġ dwar 
il-PPEs: il-video ġie ppreparat 
mill-Anzjanità Attiva u Kura fil-
Komunità u ġie mqassam lis-servizzi 
residenzjali kollha.

16 ta’ April – Taħriġ għal infermiera 
dwar tekniki ta’ swabbing u l-użu ta’ 
PPEs. 

22 ta’ Mejju – Ċirkolari relatata ma’ 
dħul fi djar residenzjali għall-anzjani. 

22 ta’ Mejju – Ċirkolari relatata ma’ 
arranġamenti dwar żjarat għal djar 
residenzjali għall-anzjani.  

22 ta’ Mejju – Ċirkolari relatata ma’ 
azzjonijiet operattivi meħtieġa minn 
djar residenzjali għall-anzjani u 
persuni b’diżabilità. 

22 ta’ Mejju – Ċirkolari relatata 
ma’ azzjonijiet operattivi meħtieġa 
minn servizzi residenzjali ta’ ħarsien 
soċjali.

3 ta’ Ġunju – Gwida għal persuni 
vulnerabbli: din il-gwida maħruġa 
mill-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika 
ġiet iċċirkolata mas-servizzi 
residenzjali.

6 ta’ Lulju – Ċirkolari maħruġa 
rigward ħaddiema partajm biex 
jitħallew jerġgħu jibdew bix-xogħol.

23 ta’ Lulju – Ċirkolari maħruġa 
rigward it-tqassim ta’ vouchers fi 
djar residenzjali għall-anzjani.

19 ta’ Awwissu – Ċirkolari maħruġa 
biex tinforma lil djar residenzjali 
dwar iż-żieda ta’ żjarat ta’ inforzar.

28 ta’ Awwissu – Ċirkolari maħruġa 
rigward talbiet għall-vaċċin tal-
influwenza minn ħaddiema u 
residenti.

4 ta’ Mejju – Rigali u Jum l-Omm: 
Qraba setgħu jġibu rigali lir-
residenti, dejjem billi jippermettu li 
jkollhom żmien biżżejjed ħalli r-rigali 
jibqgħu f’post sigur għal perjodu ta’ 
stabbilizzazzjoni. 

 6 ta’ Mejju – Tqassim ta’ maskri: 
wara donazzjoni ta’ 22,000 maskra 
minn żewġ kumpaniji privati, dawn 
ġew imqassmin lil djar residenzjali 
għall-anzjani u persuni b’diżabilità.

Mejju 2020

Ċirkolari:

Notifiki b’Imejl:

Ġunju 2020

Notifiki b’Imejl: 

Lulju 2020

Ċirkolari:

Awwissu 2020

Ċirkolari:

6160



Settembru 2020

Ċirkolari

Notifiki b’Imejl:

Ottubru 2020

Ċirkolari:

Email notifications: 

Diċembru 2020

Notifiki b’Imejl:
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12 ta’ Settembru – Ċirkolari li titlob djar 
residenzjali biex jappuntaw ħaddiema 
ewlenin għall-kontroll tal-infezzjonijiet 
u biex jużaw sistema ta’ bubbles għar-
residenti.

12 ta’ Settembru – Ċirkolari dwar dettalji 
relatati ma’ trasferiment ta’ residenti, 
fosthom kwarantina. 

12 ta’ Settembru – Ċirkolari li tagħti 
istruzzjonijiet lid-djar dwar attivitajiet li 
jsiru fid-djar residenzjali. 

12 ta’ Settembru – Ċirkolari li tagħti 
istruzzjonijiet lil djar residenzjali li 
r-residenti jistgħu biss joħorġu għal 
appuntamenti mediċi. 

16 ta’ Settembru – Ċirkolari maħruġa 
biex tinforma lil djar residenzjali 
b’azzjonijiet operattivi meħtieġa. 

17 ta’ Settembru – Ċirkolari li 
tissuġġerixxi lid-djar residenzjali biex 
il-ħaddiema jieħdu brejks separati, biex 

26 ta’ Ottubru – Ċirkolari maħruġa li 
tissuġġerixxi lid-djar residenzjali biex 
jagħmlu użu tajjeb tal-ingwanti. 

29 ta’ Ottubru – Ċirkolari li tinforma 
djar residenzjali bl-eżerċizzju ta’ 
simulazzjoni li sar mill-Uffiċċju 
tal-Inforzar tal-Awtorità (imsejħa 
minħabba sitwazzjoni li bdiet 
teskala fid-djar). 

6 ta’ Ottubru – Linji Gwida 
maħruġina għall-carers li jaqsmu 
akkomodazzjoni fejn jgħixu. 

7 ta’ Ottubru – Istruzzjonijiet 
u linji gwida maħruġin rigward 
trasferiment ta’ residenti pożittivi 
għall-COVID-19 lejn l-Isptar tas-
Sammaritan it-Tajjeb. 

17 ta’ Diċembru – Dejta mitluba 
f’isem l-Awtoritajiet tas-Saħħa bi 
preparazzjoni għat-tnedija tal-vaċċin. 13 ta’ Settembru – Linji gwida ġenerali 

dwar kontroll ta’ infezzjonijiet u protokolli 
mqassmin lid-djar residenzjali kollha. 

13 ta’ Settembru – Istruzzjonijiet 
mibgħuta lid-djar residenzjali kollha dwar 
id-dmir tagħhom li jinformaw lill-qraba 
dwar l-istat tal-għeżież tagħhom rigward 
il-COVID-19 jew inkella suspetti. 

18 ta’ Settembru – Imejl li jitlob 
informazzjoni dwar l-istokk ta’ PPE fid-
djar kollha, kif ukoll dettalji ta’ tobba li 
qegħdin jaħdmu ma’ djar residenzjali. 

18 ta’ Settembru – Id-djar residenzjali 
kollha nħarġilhom invit għal webinar 
dwar Kontroll ta’ Infezzjonijiet li ngħata 
mill-Kontroll tal-Infezzjonijiet ta’ Mater 
Dei.
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