El Consell mantindrà tancada l’Escola de Vela davant els nous casos de covid-19

El Consell de Formentera informa que l’Escola de Vela romandrà tancada després de
conèixer-se les proves de detecció de la covid-19 (PCR) fetes als set monitors de l’Escola de
Vela i a nens en contacte amb l’alumne que va donar positiu la setmana passada. Les proves,
segons ha informat el Centre de Coordinació de casos de covid-19 de l’àrea de Salut d’Eivissa i
Formentera, han detectat quatre positius relacionats amb l’escola: tres nens i un monitor.

El cas de l’alumne es va comunicar per part de la família el dia 15 d’agost a les responsables
de l’Escola de Vela i des d’aquest moment el Consell de Formentera, juntament amb el centre
de coordinació, va activar les mesures preventives. Des de l’Escola de Vela, al llarg del dia
d’avui, s’estan posant en contacte amb les famílies dels alumnes per informar-les de la situació
i que l’escola romandrà tancada fins a nou avís.

Així mateix, des de l’àrea de Salut s’ha informat que aquesta tarda es comença a fer un
cribratge de tots els alumnes de l’Escola de Vela, prop de vuitanta alumnes, per detectar
possibles casos.

Tancament d’un grup de l’Escola d’Estiu per prevenció
D’altra banda, un grup de l’Escola d’Estiu de Sant Francesc amb 11 alumnes i 3 monitores, ha
estat tancat com a mesura de prevenció per part del Consell de Formentera, davant un possible
positiu.

També s’han intensificat les feines de desinfecció que es duen a terme diàriament seguint els
protocols establerts.

Cal destacar que des del passat dilluns, el possible positiu ja es va posar en aïllament davant
les sospites de què podia haver estat en contacte amb afectats per la covid-19.

Suspeses les activitats de majors a la Casa del Poble
També, des del Consell s’ha decidit suspendre de manera preventiva les activitats d’oci de
majors que s’estaven desenvolupant des de fa unes setmanes a la Casa del Poble de la Mola.
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