Nou decret de Mobilitat
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El Consell de Formentera ha aprovat un nou decret de Presidència relatiu a la mobilitat a l'illa
de Formentera ara que s'ha iniciat la fase de desescalada del confinament.

L'organització i mesures de seguretat establertes per aquesta fase 1 de desescalada del
confinament són:

- Ús de mascareta obligatori al transport públic: bus i taxi

- Servei autobus:

* Es donarà el 80% del servei que hi ha habitualment durant els mesos d'hivern. El servei està
coordinat amb l'horari d'arribada i sortida de les barques.
* L'ocupació als autobusos pot ser de fins el 50% de la seva capacitat

- Servei de taxi:

* Es donarà el 20% del servei. Poden treballar 5 taxis de les 25 llicències, en torns rotatoris.
* Poden anar fins a 2 passatgers, en els seients posteriors
* La parada del Port de la Savina disposarà de servei presencial als horaris d’arribada de les
barques, mentre que a la resta de l’illa el servei es prestarà a la demanda a través de radio taxi,
telèfon 971 32 23 42. L’associació del taxi serà l’encarregada de determinar els torns rotatoris
per prestar el servei en les condicions establertes.

Aquest decret manté la resta de mesures establertes amb anterioritat, com són que els
autobusos i taxis hauran de seguir les mesures de neteja i informació que proporcionin en tot
moment les autoritats sanitàries. Així mateix hauran d’incrementar les tasques de neteja per
centrar els esforços en la desinfecció de les superfícies de major ús per part dels viatgers.
També recull mesures de protecció del personal del transport públic.
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- Servei de zona blava continua en suspensió en aquesta fase de la desescalada

6 de maig de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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