Formentera demana al Govern que faciliti la realització de tests PCR de forma senzilla i amb preu taxat

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha enviat avui una carta a la
presidenta del Govern balear, Francina Armengol, en la que ha mostrat la seva preocupació
pels darrers esdeveniments a nivell internacional de l’establiment de quarantenes o altres
propostes similars, per part de països com Gran Bretanya o Itàlia, als viatgers provinents del
nostre país i els efectes negatius que poden tenir en el sector turístic.

La presidenta del Consell li ha recordat que “des del primer moment, des de la nostra illa hem
plantejat la necessitat d’abordar un debat per arribar a un consens internacional per establir un
sistema que garantís una mobilitat segura, fet que serviria perquè els països es protegissin
mútuament”.

Tot i això, i en vista que aquest consens no existeix i en vista que cada vegada més països
apliquen restriccions als viatgers que arriben o tornen d’Espanya, Alejandra Ferrer ha proposat
“prendre mesures que, a més de protegir-nos davant la covid-19, no ens restin competitivitat
davant la resta de mercats. Una de les més importants, tenint en compte les darreres decisions
dels nostres països emissors principals en relació a l’obligatorietat de realitzar un test per evitar
la quarantena a la tornada, és la de facilitar la realització de tests PCR a totes les persones
abans de tornar al seu país d’origen de forma senzilla i amb un preu taxat, per garantir que
visitar les nostres illes no tingui obstacles inassumibles”.

A més, la presidenta ha afegit que “si es realitzen aquestes proves també a nivell nacional per
visitar les illes, podríem treballar millor el concepte de ‘corredors segurs’ amb el compromís
dels països amb els que s’estableixi de garantir també l’arribada segura amb PCR realitzat o
facilitar la realització a l’arribada i, d’aquesta manera, podríem treballar per convertir-nos en
una destinació realment segura per al turisme estranger i nacional”.
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