Alejandra Ferrer fa una crida a la població perquè extremi les precaucions davant la covid-19

La presidenta ha convocat una reunió de coordinació de seguretat per demà dijous

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha demanat a la població que
extremi les precaucions davant la covid-19 a l’illa. Arran de la detecció d’un brot amb 11
contagis a Formentera, la presidenta ha dit que “ara més que mai hem de ser molt estrictes
amb el compliment de les mesures de seguretat sanitària”.

Després del final de l’estiu, el nombre de casos de persones afectades per la covid a l’illa va
anar baixant, fins a arribar al passat 2 de desembre en què durant 5 jornades varen haver-hi 0
casos detectats a Formentera. “Però des del Consell, des del principi d’aquesta crisi sempre
hem defensat que no podíem abaixar la guàrdia i que el fet que no hi hagués casos detectats
no ens deixava lliures de la pandèmia, que a dia d’avui recordam causa centenars de morts
cada jornada al nostre país i segueix el seu avanç imparable a nivell mundial”, segons ha
destacat Alejandra Ferrer.

Des del passat dia 7, coincidint amb el pont de desembre, els casos a l’illa han anat
incrementant-se. “Ahir dia 15 de desembre hi havia 7 casos actius, avui hi ha 19, amb aquest
brot d’11 contagiats, una persona que ha rebut l’alta, i dos contagiats més, la situació sanitària
es complica, per això vull fer una crida especial a tots els nostres veïns i veïnes perquè no ens
relaxem”, ha destacat la presidenta.

Reunió seguretat
La presidenta ha convocat una reunió de seguretat, extraordinària i d’urgència, per demà dijous
17 de desembre a les 13h. Amb aquesta trobada es vol coordinar les feines de control i
d’inspecció de les forces i cossos de seguretat, com la Policia Local i la Guàrdia Civil i el servei
d’emergències del Govern balear. D’altra banda, Alejandra Ferrer ha anunciat que la Policia
Local ha fet un pla de reforç de control als locals i espais públics de l’illa per assegurar que es
compleix la normativa anticovid.

“Sabem que aquesta situació excepcional que estam vivint moltes vegades va en contra dels
nostres costums com a poble i més ara que s’apropa el Nadal, però hem de ser conscients que
més important que ajuntar-nos aquestes festes, és que ens puguem ajuntar tots i totes en les
pròximes celebracions perquè la salut ens hagi acompanyat”, ha declarat la presidenta. Així
mateix, ha indicat que “la situació sanitària després del pont s’està agreujant i si l’evolució
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continua en aquesta línia, no descartam demanar de manera urgent el pas a un nivell més
restrictiu abans de les festes de Nadal”.

Per últim, Alejandra Ferrer ha desitjat una ràpida recuperació a totes les persones afectades
per la covid a Formentera que en aquests moments romanen a casa en estat lleu o
asimptomàtic, i ha demanat als seus contactes estrets que mantenguin totes les mesures de
prevenció i de confinament per evitar una major propagació a Formentera.
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