
Impjieg & Covid-19: Mistqosijiet 
Frekwenti

Aġġornati f’ Settembru 2020



1. Minħabba s-sitwazzjoni tal-Covid-19, l-operazzjonijiet tal-kumpanija esperjenzaw effett negattiv li rriżultaw fi bżonn ta’
inqas riżorsi umani sabiex jitkomplew l-operazzjonijiet. Minħabba f’hekk, jista’ l-imgħallem ibiddel il-kundizzjonijiet tax-
xogħol tal-impjegati tiegħu/tagħha b’mod temporanju.

Iva, bħala miżura temporanja sabiex tibqa’ tiffunzjona l-organizzazzjoni u konsegwetament jiġu salvati l-impjiegi, wara li ssir
talba għall-permess bil-miktub mill-imgħallem, jista’ jingħata permess mid-Direttur Ġenerali għar-Relazzjonijiet Industrijali u
tal-Impjieg sabiex jinbidlu temporanjament il-kundizzjonijiet tax-xogħol applikabbli, taħt Artiklu 42 tal-Kap. 452.

2. Jista’ l-imgħallem ibiddel il-kundizzjonijiet tax-xogħol mingħajr ma jinforma lill-impjegati u/jew lir-rappreżentanti
tagħhom?

Le, l-approvazzjoni tingħata jekk l-imgħallem qed jipproponi l-miżuri bi qbil mal-impjegati jew mar-rappreżentanti tal-
impjegati kif provdut minn Artiklu 42 ta’ Kap. 452.

3. L-impjegati tiegħi mhumiex rappreżentati minn Trejd Unjin u/jew minn rappreżentanti. Ma’ min nista’ niddiskuti
soluzzjonijiet alternattivi?

L-impjegati kollha iridu jaqblu mal-kundizzjonijiet proposti. Postijiet b’ 50 impjegat jew iktar iridu jagħmlu l-arranġamenti
meħtieġa sabiex l-impjegati jkunu jistgħu jipprattikaw d-dritt tal-informazzjonu u konsultazzjoni.

Fejn m’hemmx trejd unjin rikonoxxuta, l-imgħallem irid jiżgura li l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati għandhom
isiru mar-rappreżentanti tal-impjegati eletti jew magħżula b’vot sigriet fost l-impjegati kollha.

4. X’inhuma fost is-soluzzjonijiet alternattivi li l-imgħallem jista’ jipproponi lill-impjegati jew lir-rappreżentanti bħala
miżuri temporanji f’sitwazzjoni ta’ forza maġġuri (force majeure)?

Il-miżuri l-iktar komuni li qed jintużaw minn min iħaddem jinkludu:
• L-użu tal-(pro-rata) vacation leave segwita minn vacation leave mhux imħallas,
• L-implimentazzjoni ta’ skeda tax-xogħol ridotta.



5. Jista’ l-imgħallem jagħti leave sfurzat?

L-imgħallem jista’ jiddeċiedi li juza ‘forced leave’ kif provdut f’ S.L.452.115, sakemm jipprovdi lill-impjegat/i b’ġustifikazzjoni
bil-miktub fejn jispjega għalfejn qiegħed jingħata il-forced leave. Id-dikjarazzjoni bil-miktub trid tingħata lill-impjegat/i qabel
l-leave jiġi applikat. Huwa importanti li l-utilizzazzjoni tal-forced leave ma jwassalx għal dejn ċivili (civil debt) favur l-
imgħallem jekk il-leave meħud jaqbeż l-ammont annwali dovut lill-impjegat, u l-imgħallem ma jistax inaqqas mill-pagi f’dan
ir-rigward. Huwa illegali/Mhuwiex permess li jintuza l-intitolament tal-vacation leave tas-sena ta’ wara.

6. Jista’ l-imgħallem jagħmel tnaqqis fil-pagi sabiex jiġu evitati s-sensji?

Ħlief fejn huwa permess b’mod ċar fil-proviżjonijiet tal-Att tal-Impjieg u tar-Relazzjonijiet Industrijali (Kapitlu 452)
/Employment & Industrial Relations Act (Chapter 452), l-imgħallem ma jistax jagħmel tnaqqis jew jidħol f’ebda kuntratt ma’
impjegat sabiex jawtorizza tnaqqis mill-pagi mħallsa mill-imgħallem lill-impjegat.

7. Bħala miżura temporanja taħt Artiklu 42, jista’ min iħaddem ibiddel il-kuntratti tal-impjegati full-time sabiex jibqgħu
fuq il-kotba (payroll) bħala impjegati part-time?

Kuntratt tal-impjieg fuq bażi full-time ma jistax jinbidel f’part-time. Barra minn hekk, l-approvazzjoni tad-DIER ta’
kundizzjonijiet “inqas favorevoli” kif provdut f’Artiklu 42 huwa miżura straordinarja li jieħu post proviżjonijiet tal-kuntratt
t’impjieg għal perjodu temporanju biss. Malli l-permess jiġi revokat, l-imgħallem huwa mistenni li jkompli jonora l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-kuntratt tal-impjieg. Għalhekk, l-ebda tibdil fil-kuntratt tal-impjieg mhu ser ikun tollerat mid-DIER.

8. Jista’ imgħallem jassenja xogħol/dmirijiet alternattivi lill-impjegati li l-irwoli tagħhom ma jistgħux jiġu realizzati, għal
dan il-perjodu minħabba l-pandemija?

L-imgħallem jista’ jipproponi dmirijiet alternattivi; madanakollu, l-impjegat mhux legalment marbut li jaċċetta.



9. Fis-sitwazzjoni kurrenti li qed taffettwa l-bejgħ, qed nikkunsidraw biex innaqsu s-sigħat fil-ġimgħa ta’ dawk li qed
jaħdmu fid-dipartiment tal-bejgħ biss. Dan jista’ jseħħ?
Iva, sakemm l-impjegati affettwati u/jew ir-rappreżentanti tagħhom qegħdin jaqblu mal-miżura proposta u hemm
approvazzjoni għall-kundizzjonijiet inqas favorevoli mid-Direttur Ġenerali tar-Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjieg.

10. Għal-kemm tul ta’ żmien jista’ l-imgħallem iżomm dawn il-kundizzjonijiet tal-impjieg jekk garantiti bil-permess
f’termini t’Artiklu 42?

L-approvazzjoni hija ntenzjonata li tipprovdi miżuri temporanju sabiex jiġu evitati s-sensji u hija suġġetta għal reviżjoni kull
erba’ (4) ġimgħat.

11.Minħabba nuqqas ta’ dħul, il-bonus statutorju mhux ser jitħallas f’dan il-perjodu. Dan huwa permess?

Dan mhuwiex permess bil-liġi u kull imgħallem huwa obbligat li jinqa` jħallas lil kull impjegat full-time fl-aħħar ġurnata ta’
ħidma f’Marzu u fl-aħħar ġurnata ta’ ħidma f’Settembru ta’ kull sena il-bonus statutorju. L-istess japplika ghall-bonuses li
għandhom jiġu mħallsa bejn il-15 u t-30 ta’ Ġunju u bejn il-15 u t-23 tax-xahar ta’ Diċembru ta’ kull sena. Jekk, madanakollu,
is-sigħat tax-xogħol tal-impjegat ġew imnaqqsa wara li ingħata permess taħt Artiklu 42, il-pagament tal-bonuses statutorji
jiġu kkalkulati pro-rata.

12. Il-post fejn naħdem bħalissa huwa temporanjament magħluq, x’jiġri issa?

Fejn, minħabba nuqqas fid-dħul tan-negozju, min iħaddem iddeċieda li jagħlaq b’mod temporanju n-negozju, vacation leave
li ġie mmexxi ‘il quddiem mill-2019 u l-pro-rata tal-intitolament tal-leave għall-2020 għandhom jintużaw qabel l-impjegat
jitqiegħed fuq leave mhux imħallas.

13. Il-leave ta’ kwarantina huwa addizzjonali bħala dritt statutorju ?

Iva. Il-leave ta’ kwarantina huwa leave speċjali li jingħata lill-impjegati li qed jirrispettaw ordni ta’ kwarantina mogħtija mis-
Supretendent tas-Saħħa Pubblika. Il-leave ta’ kwarantina għandu jingħata b’mod addizzjonali għal kull u ta’ leave ieħor.
MHUWIEX relatat mal-vacation leave bl-ebda mod. Bħal kull intitolament ta’ leave ieħor, Il-leave ta’ kwarantina għandu jiġi
ikkalkulat pro-rata għal impjieg fuq bażi part-time u impjieg bi tnaqqis fis-sigħat.



14. X’inhi d-differenza bejn leave tal-kwarantina u leave tal-mard?
Meta impjegat jittestja pożittiv għall-Covid-19, hu/hi għandu jitqies marid. Jekk impjegat jimrad waqt li hu/hi qegħda taħt ordni
ta’ kwarantina, l-impjegat għandu jitpoġġa fuq leave ta’ mard, u l-leave ta’ kwarantina jkompli malli tispiċċa l-marda, jekk l-ordni
ta’ kwarantina tkun għadha applikabbli. L-eżempju li jsegwi ser jgħin biex jikkjarifika s-sitwazzjoni:

Joe ingħata ordni ta’ kwarantina wara li ibnu Paul, li jaħdem u għadu jgħix mal-ġenituri tiegħu, ittestja pożittiv għall-Covid-19.
Joe ġie ttestjat għall-virus, u ttestja negattiv. Hawnhekk kemm Joe u kemm Paul iridu jirrispettaw ordni ta’ kwarantina, imma
filwaqt li Joe qiegħed fuq quarantine leave, Paul qiegħed fuq sick leave minħabba li ma jiflaħx bil-virus. Jekk eventwalment Joe
jittesjtja pożittiv għall-virus, hu ser jitpoġġa fuq sick leave għall-perjodu li jkun pożittiv għall-Covid-19.

Għalhekk, huwa importanti li naċċennaw li meta impjegat ikun ma jiflaħx, l-intitolament tal-mard japplika b’mod speċifiku.
Ordni ta’ kwarantina jista’ jiġi impost fuq kulħadd, irrispettivament mill-kundizzjoni ta’ saħħa tiegħu/tagħha, imma f’każijiet li l-
impjegat huwa ċcertifikat bħala marid, għandu jintuza s-sick leave.

Barra minn hekk, huwa irrakkomandat li l-impjegat jippreżenta ċ-ċertifikat mediku matul il-perjodu ta’ mard anke wara li
jgħaddi l-perjodu ta’ leave ta’ mard imħallas.



15. Kif inhuma mħallsa l-impjegati waqt quarantine leave? 
Kif provdut f’ S.L.452.101, il-leave tal-kwarantina għandu “jingħata lill-impjegati bla telf ta’ ħlas”. Dan ifisser li meta impjegat
full-time ikun mpoġġi taħt kwarantina – ħlief dawk li ġew ittesjtati pożittivi għall-virus – għandu jingħata l-ħlas sħiħ għall-
perjodu li jkun taħt ordni ta’kwarantina. Fil-kas ta’ part-timers, l-istess prinċipju japplika u l-paga għandha tiġi kkalkulata pro-
rata. 

Sabiex inżommu mal-ezempju ta’hawn fuq , jekk Joe huwa full-timer, għandu jitħallas paga sħiħa, filwaqt li jekk jaġdem fuq bażi
part-time, għandu jitħallas paga pro-rata.

Ordni ta’ kwarantina tista’ tiġi imposta biss mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika jew minn awtorità pubblika li għandha dan it-
tip ta’poter legali. Għalhekk, l-imgħallem ma jistax jimponi perjodu addizzjonali ta’ kwarantina bħala miżura ta’ prekawzjoni
addizzjonali wara li l-impjegati jingħataw l-green light mill-Awtorità tas-Saħħa Pubblika.

Malli tintrefa l-ordni ta’ kwarantina ta’ Paul mill-Awtorità tas-Saħħa Pubblika, l-imgħallem ma jistax iwaqqaf lil Paul milli 
jirritorna għax-xogħol bħala prekawzjoni. L-imgħallem ta’ Paul jista’ jirriverti għal forced leave; madanakollu Paul jista’ 
jikkontesta r-raġuni li ta l-imgħallem sabiex jiġi applikat forced leave.
Wieħed għandu jinnota lis-salarju pagabbli waqt il-leave tal-kwarantina tinkludi l-intitolament statutorji kollha, fosthom festi
pubbliċi,  il-bonuses tal-gvern, etc. 

16. Jekk impjieg huwa tterminat fuq bażi ta’ sensja, jista’ l-imgħallem jimpjega persuna oħra sabiex jagħmel l-istess xogħol? 
Jista’ l-imgħallem ibiddel il-kundizzjonijiet tax-xogħol tiegħu/tagħha?

L-imgħallem huwa taħt obbligu legali sabiex jerġa’ jimpjega impjegat li kien terminat fuq bażi ta’ sensja jekk il-pożizzjoni li kien
jokkupa qabel tkun disponibbli matul perjodu ta’ sena mid-data tat-terminazzjoni tal-impjieg u l-kundizzjonijiet tal-impjieg
m’għandhomx ikunu inqas favorevoli minn dawk li hu/hi kienu jibqgħu jgawdu qabel minnhom li kieku ma ġiex tterminat il-
kuntratt tas-servizz relatat miegħu/magħha. Il-policy ta’ Last-In-First-Out hija applikata meta jingġataw s-sensji lill-ħaddiema. 
Impjegati li jħossu li ġew tterminati inġustament jistgħu ifittxu rimdeju fit-Tribunal Industrijali.



17. Kif nista’ nibbenefika minn skemi mħabbra mill-gvern?

L-imgħallma għandhom japplikaw għal skemi li jistgħu ikunu eliġibbli għalihom mal-Malta Enterprise, billi jċemplu fuq 144. L-
impjegati għandhom japplikaw għal skemi li jistgħu ikunu eliġibbli għalihom mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, billi jċemplu
fuq 153.  

18. L-imgħallem tiegħi huwa eliġibbli għall-iskemi relatati mal-Covid-19, iżda l-impjieg tiegħi kien milqut ħażin matul din il-
kriżi. Nista’ nirrifjuta li nirraporta għax-xogħol u nibbenifika mill-iskema minflok?

Le, l-impjegati iridu jirrapurtaw għax-xogħol normali.

19. Il-vacation leave jibqa’ jiżdied sakemm mhux qed naħdem imma qed nitħallas mill-iskema?

Kull dritt statutorju, inkluż vacation leave, ma jibqgħux jakkumulaw waqt perjodi ta’ unpaid leave, sakemm ma tohroġx mil-liġi. 
Fil-każ ta’ tnaqqis fis-sigħat,  l-initolament tal- vacation leave għandu jkun prorata skont is-sigħat maħduma. 

20. Impjegati fuq maternity leave huma koperti bl-iskemi tal-pagi tal-gvern? 

Impjegati il-leave ta’ maternita` għandhom jibqgħu jirċievu s-salarju, suġġett għall-istess prinċipji li qed jiġu applikati bit-termini 
relatati mal-iskemi tal-gvern tal-Covid-19.

Skont S.L. 452.91 Protection of Maternity (Employment) Regulations “Impjegat fuq maternity leave huwa intitolat għall-ewwel
erbatax-il ġimgħa maternity leave bil-pagi sħaħ imma...l-imgħallem mhuwiex obbligat li jħallas pagi ta’ dawk il-ġimgħat
ta’maternity leave li jmorru lil hinn mill-imsemmija erbatax-il ġimgħa”

Addizzjonalment, formola tal-Maternity Leave Trust Claim hija disponibbli għall-imgħallma eliġibbli għar-rifond tal-ħlas u pagi
mħallsa lill-impjegati li utilizzaw l-maternity jew il-pregnancy leave. 

21. X’għandha turi l-payslip f’każijiet li l-imgħallma jikkwalifikaw għall-iskemi tal-gvern relatati mal-Covid-19? 
Flimkien mal-obligazzjoni li tingħata payslip id-dettaljata skont LN 274 tal-2018, kwalunkwe għajnuna tal-gvern għandha tidher
b’mod separat fil-paylip. Il-payslip ghandu jkollha wkoll id-dettaljat is-sigħat maħduma b’mod attwali f’dak il-perjodu ta’ ħlas. 
Ukoll, top-up addizzjonali mill-imgħallem għandu jidher fil-payslip.



Helpline: (Mit-Tnejn sal-Ġimgħa : 08:00-16:00)

1575 għall-impjegati
1576 għal min iħaddem

info.dier@gov.mt

Ikuntatjana


