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Introduzzjoni  
 

Dawn il-linji gwida qed ikunu maħruġa ħalli jkunu ta’ għajnuna lis-Soċjetajiet Mużikali sabiex b’mod 

gradwali jerġgħu jibdew jersqu lejn ħidma normali tagħhom fil-qasam bandistiku u kulturali tal-

lokalitajiet rispettivi tagħhom. Il-ħidma normali mhix  ser tfisser li s-soċjetajiet tagħna ser jerġgħu 

jkunu qed joperaw bħal ma kienu qabel din il-pandemija però dawn il-linji gwida ser ikunu ta’ għajnuna 

sabiex bil-mod nerġgħu nersqu lejn ir-rutina tas-soltu.  

 

Dawn il-linji gwida qed jiġu maħruġa fuq il-linji gwida hekk kif maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa u 

għandhom jiġu implimentati waqt it-tagħlim tal-mużika u kunċerti li jsiru fil-faċilitajiet tagħhom. 

Rigward il-ftuħ u l-użu tal-bottegini s-soċjetajiet għandhom jaraw li jibqgħu jsegwu l-linji gwida 

maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa u l-Ministeru tat-Turiżmu. Għal aktar informazzjoni tistgħu tidħlu 

fuq is-sit tal-Għaqda www.maltaband.org.   

 

Hekk kif issa qed inkomplu nersqu lejn il-ħajja normali tagħna huwa importanti li l-postijiet kollha li 

minnhom joperaw is-Soċjetajiet Mużikali jkunu qed josservaw id-distanza soċjali u l-miżuri ta’ jġene li 

huma ta’ importanza sabiex ma jkunx hemm transizzjoni ta’ dan il-virus. L-amministrazzjonijiet tas-

soċjetajiet rispettivi għandhom jaraw li s-saħħa u s-sigurtà tal-voluntiera u dawk kollha li jagħmlu użu 

mill-faċilitajiet tas-soċjetajiet tagħna tkun qed tiġi imħarsa. Għalhekk tajjeb li wieħed isegwi dawn il-

linji gwida. 

 

Dawn il-linji gwida mhumiex  definiti imma suġġetti għal bidliet skont is-sitwazzjoni tal-pandemija hekk 

kif iggwidati mill-awtoritajiet tas-saħħa. Kull struzzjoni jew direttiva li tiġi maħruġa mill-awtoritajiet 

tas-saħħa għandha tieħu prijorità fuq dawn il-linji gwida. 

 

Is-soċjetajiet mużikali għandhom ikunu preparati wkoll f’każ li jkun hemm każ pożittiv tal-COVID-19 

f’xi waħda mill-faċilitajiet tagħhom u jieħdu azzjoni mill-ewwel sabiex jimplimentaw ir-

rakkomandazzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa. 

 

  

http://www.maltaband.org/
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Miżuri sabiex inwaqqfu t-tixrid tal-COVID-19 fis-Soċjetajiet Mużikali  
Dawn il-linji gwida għandhom jiġu użati sabiex l-ambjent tat-tagħlim u l-kunċerti fis-soċjetajiet mużikali 

jkunu siguri kontra t-tixrid tal-virus.  

 

Miżuri ġenerali 

• Madwar il-post fejn ikunu qed isiru l-attivitajiet relatati mat-tagħlim u l-kunċerti għandhom 

jitwaħħlu avviżi li jfakkru lill-persuni fuq ir-riskju tal-COVID-19 u l-miżuri li wieħed għandu 

jagħmel sabiex inwaqqfu l-imxija ta’ dan il-virus. Dawn l-avviżi jistgħu jiġu mniżżla minn 

www.covid19health.gov.mt.  

• Huwa importanti li l-miżuri ta’ distanza soċjali hekk kif maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa 

jibqgħu jiġu osservati.  

• Fejn hu possibbli l-użu tal-maskri u l-visors għandhom dejjem jibqgħu jintużaw. Ovvjament 

wieħed japprezza li biex jintuża strument dawn ma jistgħux jintużaw. Għalhekk huwa 

importanti li wieħed josserva l-miżuri tad-distanza soċjali b’mod rigoruż.   

• Huwa importanti li l-postijiet fejn isiru t-tagħlim u l-kunċerti jiġu miżmuma nodfa regolarment 

u preferibbilment jitneħħew kull tip ta’ soft furnishings bħal purtieri u twapet. 

• Ma għandhomx jinżammu lezzjonijiet jew kunċerti fi spazji li fihom ikun hemm miżmuma 

affarijiet u oġġetti li mhumiex relatati mat-tagħlim u kunċerti.  

• Postijiet li jiġu użati b’mod frekwenti bħall-kmamar tal-banju, siġġijiet, imwejjed, buttuni tal-

lifts, pumijiet għandhom ikunu imnaddfa b’mod iktar regolari.  

• F’każ li dawn l-attivitajiet ikunu qed isiru ġewwa,  it-twieqi u l-bibien għandhom dejjem 

jitħallew miftuħa. F’każ li jintużaw l-Air conditioners  il-flaps għandhom ikunu qed iħarsu lejn 

is-saqaf u l-filters tagħhom għandhom jinżammu nodfa b’mod regolari.  

• It-tindif tal-postijiet pubbliċi fi ħdan is-soċjetà għandu jsir bi prodotti li jkollhom miktub 

fuqhom deterġent. It-tindif għandu jsir mill-aktar postijiet li jkunu maħmuġa għal dawk l-aktar 

nodfa. Wara li l-postijiet jiġu mnaddfa wieħed għandu jħalli dawn il-postijiet jinxfu sew qabel 

ma jintużaw.  

• Għal aktar għajnuna inħeġġu lis-soċjetajiet mużikali tagħna sabiex jagħmlu kuntatt mal-

uffiċċju amministrattiv tal-Għaqda.  

 

 

 

 

http://www.covid19health.gov.mt/
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Stigma 

• Wieħed għandu jżomm f’moħħu li ħadd ma  hu eżentat milli jimrad bil-marda tal-COVID-19 

irrispettivament mill-età, sess jew razza tal-persuna.    

• Jekk persuna tkun għaddiet mill-kwarantina dan ifisser li dik il-persuna mhix  ta’  periklu għal 

persuni oħra.  

• Tajjeb li l-kumitati jkunu ta’ sapport jekk wieħed mill-istudenti jew mużiċisti tagħhom jinstab 

pożittiv għal COVID-19. Dan is-sapport għandu jinżamm permezz ta’ telefonati jew video calls.  

 

  



 

Linji gwida għas-Soċjetajiet Mużikali sabiex jerġgħu jibdew bit-tagħlim u kunċerti – COVID-19 
 5 

 

GĦAQDA NAZZJONALI KAŻINI TAL-BANDA 

Tagħlim tal-mużika  
• Meta t-temp jippermetti l-lezzjonijiet tal-mużika għandhom jinżammu f’post fil-miftuħ. 

• Għandhom ikunu provduti prodotti ta’ iġjene li jkollhom 70% ta’ alkoħol. 

• Dawk kollha li għandhom x’jaqsmu mat-tagħlim tal-mużika għandhom jiġu inkoraġġiti sabiex 

jaħslu jdejhom għal madwar 20 sekonda bl-ilma u bis-sapun.  Dan għandu jsir b’mod regolari.  

Kif ukoll jiġu inkoraġġiti biex iżommu l-iġjene bażika tajba.   

• Jekk it-tagħlim ser ikun qed isir fuq barra għandha tinżamm distanza ta’ żewġ metri kwadri 

bejn l-għalliem u l-istudent. Filwaqt li jekk it-tagħlim tal-mużika ser ikun qed isir fi spazji fuq 

ġewwa d-distanza li għandha tinżamm hija dik ta’ erba’ metri kwadri.  

• Għandha tittieħed it-temperatura ta' kull min jattendi għat-tagħlim tal-mużika u f'każ li 

timmarka  37.2oC jew aktar il-persuna m'għandux jitħalla jidħol fil-faċilitajiet tas-soċjetà. 

• Preferibbilment l-istudent għandu juża l-leġiju tiegħu. F’każ li l-istudent juża l-leġiju tas-Soċjetà 

dan għandu jiġi mnaddaf wara kull darba li jintuża.  

• Jekk l-istudent jitgħallem fuq strument tan-nifs għandu jiġi pprovdut kontenitur li ġo fih ikollu 

prodott ta’ iġjene li jkollu 70% ta’ alkoħol ħalli l-ilma li jinġema fl-istess strument jitbattal f’dan 

il-kontenitur. Wara kull lezzjoni, dan il-kontenitur għandu jitnaddaf. 

• L-għalliem tal-mużika għandu jkun liebes maskra jew visor hekk kif indikat mill-awtoritajiet 

tas-saħħa. 

• Għandha tittieħed l-attendenza tal-għalliema u l-istudenti. Il-persuna responsabbli tas-soċjetà 

għandha tniżżel l-isem, kunjom u n-numru tal-identità tal-persuna u n-numru tat-telefon. Kif 

ukoll jiġu mistoqsija jekk fl-aħħar erbatax-il ġurnata ltaqgħux ma’ xi ħadd li kellu xi sintomi tal-

COVID-19. F’każ li xi persuna tkun iltaqgħet ma’ xi persuna li kellha xi sintomi din ma għandhiex 

titħalla tidħol fil-faċilitajiet tas-soċjetà. Din l-attendenza għandha tinżamm sa massimu ta’ 

erba’ ġimgħat. 

• Fl-istess ġurnata ma jistax ikun hemm aktar min ħames (5) studenti li jagħmlu l-lezzjoni tal-

mużika u li jżommu distanza ta’mhux anqas minn żewġ (2) metri minn xulxin.  

• Wara li jiġu fi tmiemhom il-lezzjonijiet tal-mużika il-post ta’ fejn saru l-lezzjonijiet għandu jiġi 

mnaddaf. Dan japplika wkoll għall-istrumenti f’każ li waqt il-lezzjonijiet intużaw dawn l- 

strumenti jew oġġetti li huma propjetà tas-soċjetà. 

• L-istudenti għandhom jiġu inkoraġġiti sabiex iżommu l-istrument tagħhom nadif.  

• Huwa rakkomandat li lezzjonijiet virtwali għandhom jibqgħu jiġu miżmuma speċjalment f’każ 

ta’ xi persuna vulnerabbli. 
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Kunċerti u Rehearsals  
• Meta t-temp jippermetti l-kunċerti tal-mużika għandhom jinżammu f’ambjenti miftuħ u fuq 

barra. 

• Għandhom ikunu provduti prodotti ta’ iġjene li jkollhom 70% ta’ alkoħol.  

• Dawk kollha li għandhom x’jaqsmu mal-kunċerti għandhom jiġu inkoraġġiti sabiex jaħslu 

jdejhom għal madwar 20 sekonda bil-ilma u  bis-sapun.  Dan għandu jsir b’mod reġoli. Kif ukoll 

jiġu inkoraġġiti biex iżommu l-iġjene bażika tajba.   

• Jekk il-kunċerti jew 'rehearsal' jinżammu fuq barra għandha tinżamm distanza ta’ żewġ metri 

kwadri bejn kull mużiċist u ma jistax ikun hekk aktar minn total ta' 75 persuna .  

• Jekk il-kunċert  isir fi  spazji fuq ġewwa tas-soċjetà,  id-distanza li għandha tinżamm hija dik ta’ 

erba’ metri kwadri għal kull mużiċist u n-numru għandu jinħadem skont il-post fejn jittella' l-

kunċert jew 'rehearsal'.  

• F’każ li dawn jużaw l-leġiji tas-soċjetà dawn għandhom jiġu mnaddfa wara kull darba li 

jintużaw.  

• Jekk il-mużiċist jitgħallem fuq strument tan-nifs għandu jiġi pprovdut kontenitur li ġo fih ikollu 

prodott ta’ iġjene li jkollu 70% ta’ alkoħol ħalli l-ilma li jinġema fl-istess strument jitbattal f’dan 

il-kontenitur. Wara kull lezzjoni, dan il-kontenitur għandu jitnaddaf. 

• Is-Surmast għandu jkun liebes maskra jew visor hekk kif indikat mill-awtoritajiet tas-saħħa. 

• Għandha tittieħed l-attendenza tas-Surmast inkarigat mill-kunċert u l-mużiċisti. Il-persuna 

responsabbli tas-soċjetà għandha tniżżel l-isem, kunjom u n-numru tal-identità tal-persuna u 

n-numru tat-telefon. Kif ukoll jiġu mistoqsija jekk fl-aħħar erbatax-il ġurnata iltaqgħux ma’ xi 

ħadd li kellu xi sintomi tal-COVID-19. F’każ li xi persuna tkun iltaqgħet ma’  xi persuna li kellha 

xi sintomi,  din ma għandhiex titħalla tidħol fil-faċilitajiet tas-soċjetà. Din l-attendenza 

għandha tinżamm sa massimu ta’ erba’ ġimgħat. 

• Wara li jiġi fi tmiem il-kunċert (rehearsal) il-post ta’ fejn sar dan il-kunċert għandu jiġi 

mnaddaf. Dan japplika wkoll f’każ li waqt il-kunċert intużaw xi strumenti jew oġġetti li huma 

propjetà tas-soċjetà. 

• L-mużiċisti għandhom jiġu inkoraġġiti sabiex iżommu l-istrument tagħhom nadif.  

 

 

 

 


