Formentera demana que es reforcin els controls per assegurar el compliment de les mesures anticovid

Avui s’ha celebrat una reunió de seguretat, extraordinària i urgent, per 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, arran la pujada dels casos d’afectats per covid-19 a
l’illa de Formentera.

A la trobada han participat la presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, la
vicepresidenta i consellera de Comerç, Ana Juan, el conseller d’Interior, Josep Marí, el
conseller de Serveis d’Inspecció, Antonio J. Sanz, així com el cap de la Policia Local, Félix
Ramos, i representants de la Guàrdia Civil i dels serveis d’emergències del Govern.
Alejandra Ferrer ha mostrat la seva preocupació per la nova pujada que ha experimentat avui el
nombre de contagiats a l’illa, amb 7 nous casos, que eleva el total d’afectats per la covid a
Formentera a 26, mentre que fa dos jornades eren 7. Els afectats són tots i totes lleus o
asimptomàtics i reben atenció domiciliària per part dels serveis sanitaris.

A causa de la situació de la covid a l’illa i la previsió de que s’incrementi la seva incidència, des
del Consell hem demanat a totes les forces de seguretat que “es coordinin i reforcin els controls
i la informació, sobretot als espais interiors de comerços i restauració, i als espais públics com
parcs, places o platges, per assegurar el compliment estricte de les mesures de seguretat
sanitària a l’illa”, segons ha declarat la presidenta.

Així mateix, “des del Consell amb l’increment de la incidència de la covid a l’illa a dia d’avui
plantejarem al Govern balear un canvi en el nivell de restriccions o l’aplicació de mesures més
restrictives abans de l’inici de les festes de Nadal a fi de que es pugui contenir la propagació
del virus de manera imminent”, ha dit Alejandra Ferrer.

Revisió dels protocols
A la reunió de feina interna s’ha treballat en la revisió dels protocols i mesures de seguretat que
hem de dur endavant tant en els esdeveniments propis, com en les activitats esportives que
s’organitzen des del Consell per reduir al màxim una possible propagació del virus.
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En aquest sentit, la presidenta també ha anunciat que la Mostra de Músics de Formentera
programada per demà divendres dia 18 de desembre a les 18.00 h i el diumenge 20 de
desembre a les 12.00 h ha estat posposada fins a nova data per motius sanitaris. El Consell de
Formentera i l’associació Formentera Musical han decidit suspendre l’espectacle ja que entre
alguns integrants dels grups hi havia contactes estrets de persones afectades per la covid a
l’illa.

D’altra banda, Alejandra Ferrer ha demanat també que es faci un seguiment estricte dels
contactes estrets dels positius per assegurar que acompleixen el confinament.

Per últim, la presidenta ha fet una crida a la responsabilitat de la ciutadania de Formentera
perquè “siguem responsables ja que és una situació molt complicada, en la qual hem de
treballar tots i totes plegats, i que esperam que després de l’arribada de la vacuna la puguem
donar per superada, però que ho superem mentre continuem sent tots i no ens falti ningú a
causa de la covid”.

17 de desembre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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