
 

Djar tal-Anzjani 

 

L-ewwel Fażi 

Soċjalizazzjoni Interna 

 

Qed jiġi rrakomandat li mid-9 ta’ Ġunju 2020 id-djar jistgħu jibdew jneħħu xi miżuri fil-

faċilitajiet residenzjali. 

 

Id-Djar għandhom jerġgħu jibdew l-attivitajiet fi ħdanhom.  

 

Persuni anzjani jistgħu jissoċjalizzaw f'żoni komuni mingħajr ma jkunu limitati għal-kmamar 

jew sulari rispettivi tagħhom.  

 

Barra minn hekk, Professjonisti Mediċi u Professjonisti tal-Kura tas-Saħħa (Allied Health 

Care Professionals) jistgħu jerġgħu jibdew jagħtu s-servizzi professjonali tagħhom fid-Djar, 

diment li jiġu użati maskri / visors flimkien ma’ fradal, ingwanti u kwalunkwe ilbies protettiv 

personali ieħor (PPE) li jistgħu jiġu ndikati. Dawn iż-żjarat għandhom isiru b’appuntament. 

 

 

It-Tieni Fażi  

Żjarat minn qraba / żjarat oħra fid-Djar 

 

Qed jiġi rrakomandat li mit-18 ta’ Ġunju 2020, id-Djar jistgħu jħallu lill-qraba tar-residenti 

fid-Djar iżuruhom mingħajr l-użu ta’ barrieri tal-Perspex / Ħġieġ.  

 

Kull Kap tad-Dar għandu jidentifika żona spazjuża u ventilata fejn il-qraba / viżitaturi oħra 

jistgħu jżuru lir-resident.  

 

IMPORTANTI – L-Awtorita’ ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali (SCSA) għandha tkun 

mgħarrfa biż-żona identifikata u dwar l-ħin taż-żjarat qabel il-15 ta' Ġunju.  

 



 

Iż-żona tal-viżitaturi għandha tinkludi pultruna komda għar-resident (li għandha tiġi 

riveduta jekk ir-resident ikun jagħmel użu minn siġġu tar-roti) u żewġ siġġijiet għall-

viżitaturi. Jista’ jkun hemm arranġament ta’ aktar siġġijiet skont id-daqs taż-żona.  Irid ikun 

hemm 12 -il metru kwadru għal kull arranġament ta’ siġġijiet. 

 

Pultruni u mwejjed għandhom ikunu magħmulin minn materjal li jista’ jitnaddaf u 

m'għandhomx ikunu magħmula minn drapp tas-suf jew materjal ieħor li ma jistax jiġi 

diżinfettat wara kull żjara / użat mir-residenti jew qraba. Fejn possibbli, imwejjed għandhom 

jiġu evitati biex titnaqqas il-kontaminazzjoni kemm jista jkun.  

 

Ħaddiem għall-Kura tas-Saħħa (Health Care Worker) ser ikun qed jieħu ħsieb li jieħu lir-

residenti fiż-żona li fiha ser isiru ż-żjarat kif ukoll lura. 

 

Għandha tinżamm distanza ta żewġ metri bejn ir-resident u l-viżitaturi. Idealment ikun 

hemm indikazzjoni ta’ dan b’xi marka fl-art.  

 

Il-Kap tad-Dar (Head of Home) għandu jiżgura li l-iċċekjar (screening) għad-deni u sintomi 

għal kull viżitatur qed jiġi mwettaq.  

 

Hija r-responsabbilta’ tal-Kap tad-Dar (Head of Home) li jiżgura li r-resident jiġi provdut 

maskra kirurġika jew visor u li dawn jintlibsu kif xieraq matul iż-żjara.  

 

Nota speċjali dwar maskri u visors 

Maskri tal-wiċċ jew visors m’għandhomx jintużaw fuq min għandu problema biex 

jieħu nifs; jew fuq min huwa inkapaċi jew għal xi raġuni ma jistgħax ineħħi maskra 

jew visor mingħajr għajnuna. 

 

L-ammont ta’ viżitaturi għandu jkun limitat billi jingħata appuntament lil qraba. Għal kull 

resident għandu jkun permess żewġ viżitaturi biss, u ż-żjara għandha tkun bejn 15 u 25 

minuta.  

 



 

L-appuntamenti mogħtija għandhom ikunu mqassma b’mod ġust. Waqt l-iskedar tal-

appuntamenti, il-viżitaturi għandhom jingħataw struzzjonijiet biex ma jattendux jekk 

ikollhom xi sintomi li jaqgħu taħt id-definizzjoni tal-COVID-19 jew ma jkunux qed 

iħossuhom tajjeb.  

 

Il-viżitaturi m'għandhomx iżuru d-Dar jekk ikunu qed iħossuhom ħażin.  

 

Il-viżitaturi għandhom jilbsu maskra kirurġika jew visor tal-wiċċ il-ħin kollu waqt iż-żjara.  

 

Hija r-responsabbilta’ tal-viżitatur li jikseb maskra tal-wiċċ jew / u visor tal-wiċċ. 

 

L-iċċekkjar (screening) inkluż t-teħid tat-temperatura u l-kwestjonarju għandu jsir, u l-

viżitaturi għandhom jiffirmaw li huma ħielsa minn kull sintomu. Wara li l-viżitaturi jiġu 

ċċekkjati (screened), wieħed għandu jagħti struzzjonijiet lill-viżitaturi biex jieħdu ħsieb l-

iġjene tal-idejn billi jużaw l-alkoħol tal-idejn provdut u li jinsab ħdejn il-bieb ewlieni tad-Dar 

tal-Kura.  

 

Meta resident ikun jinsab fi kwarantina jew ikun suspettat li għandu l-COVID-19, jiġi 

swabbed u jkun qed jistenna riżultat, il-viżitaturi tar-resident ikkonċernat ma għandhomx 

jitħallew jagħmlu żjarat. Il-viżitaturi għandhom jiġu infurmati minn qabel dwar din l-azzjoni.  

 

Iż-żona magħżula fejn ser isiru ż-żjarat fiżiċi għandha tkun sorveljata minn Ħaddiem għall-

Kura tas-Saħħa (Health Care Worker) biex ikun żgurat li l-proċeduri kollha jkunu qed jiġu 

segwiti.  

 

Il-viżitaturi għandhom ikunu konxji li kuntatt fiżiku bħal bews u tgħanniq mhuwiex permess, 

dan huwa pprojbit sabiex r-residenti jkunu protetti kemm jista jkun. Il-miżura ta’ distanza 

soċjali għandha tiġi rispettata.  

 

Oġġetti bħal ikel ippakkjat għandu jgħaddi mill-proċess ta’ tindif kif kien qed isir u 

m'għandux jingħata direttament lir-resident.  



 

 

Qabel u wara ż-żjara, ir-residenti għandhom jiġu mħeġġa jwettqu iġjene tal-idejn bl-użu ta’ 

l-alkoħol tal-idejn.  

 

Hija r-responsabbilta’ tal-persuni kkonċernati mit-tindif li jiżguraw li ż-żona użata għaż-

żjarat tiġi mnaddfa ta' spiss.  

 

Barra minn hekk, servizzi mitluba mill-persuni anzjani bħall-parrukkiera għandhom ikunu 

permessi, sakemm dawn jirrispettaw il-ħin assenjat mid-djar u jużaw maskri / visors u 

kwalunkwe protezzjoni oħra kif meħtieġ mill-protokolli u li għandhom jiġu rispettati minn 

diversi fornituri ta’ servizzi kliniċi kif ukoll personali.  

 

Fażi 3  

Persuni anzjani li joħorġu  

 

Qed jiġi rrakkomandat li mill-1 ta' Lulju 2020 jingħata permess lil dawk il-persuni anzjani li 

jitolbu biex joħorġu mid-Dar. Dawn l-anzjani għandhom ikunu ggwidati fuq ir-riskji assoċjati 

mal-attivitajiet differenti billi jirreferu għal-lista kif indikata mis-saħħa pubblika fil-gwida għal 

persuni vulnerabbli. 

 

 
 
 


