Formentera demana molta precaució ara que arriba el primer cap de setmana en fase 1 i recorda que la cr

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha explicat que aquest passat
dilluns Formentera va entrar en la fase 1 de desescalada, “un fet que ha donat l’oportunitat de
poder gaudir de més llibertat de moviment i relacions socials”, segons la presidenta. Per això,
tenint en compte que s’apropa el cap de setmana i amb això la major afluència de persones al
carrer, passejant i fent esport, des del Consell de Formentera “demanam prudència i
col·laboració i responsabilitat ciutadana”.

La presidenta ha destacat “la necessitat de responsabilitat individual i feina col·lectiva”.
“Aquesta fase 1 ens ha donat l'oportunitat de poder tornar a veure els nostres familiars i amics,
però no significa que la crisi sanitària hagi acabat, ens podem reunir però ho hem de fer amb
moltes precaucions, complint les mesures de seguretat establertes per poder seguir avançant
en la desescalada i no fer passes enrere", segons ha matisat.

Alejandra Ferrer ha recordat que amb l’inici de la fase 1 han pogut obrir els petits comerços i
les terrasses del sector de la restauració amb límits d´aforament i mesures d’higiene. En aquest
sentit, la presidenta ha volgut “donar les gràcies per la feina conjunta que han fet el sector
empresarial i la ciutadania, que ha permès que els primers dies d’aplicació d´aquestaÂÂ
primera fase hagin transcorregut amb normalitat i sense incidències”.

Hora límit terrasses 1 de la matinada
D’altra banda, Alejandra Ferrer ha explicat que el Consell de Formentera de manera
consensuada amb la Petita i Mitjana Empresa ha aprovat un decret de Presidència que “fixa
l'hora límit de tancament de les terrasses a la 1 de la matinada per garantir la seguretat
ciutadana i bon funcionament dels establiments mentre duri la fase 1 de desescalada”.

Per part seva, Ana Juan, la vicepresidenta i consellera de Comerç ha agraït als responsables
dels establiments comercials i restauració totes les mesures higièniques i de seguretat que han
adaptat durant aquesta primera setmana de fase 1, i amb l'arribada del cap de setmana ha fet
incidència “en la necessitat de que vetllin perquè es segueixin respectant”.

Reforç de vigilància
Així mateix, aquest cap de setmana com ja es venia realitzant, es disposarà de reforços de
cossos de seguretat i es reforçarà la campanya d’informació que du endavant el Consell de
Formentera per fer més fàcil el compliment de totes les mesures necessàries per poder passar
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a la següent fase i continuar avançant en la recuperació econòmica.
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