El Consell posa a disposició de Salut dos rastrejadors i demana una millora de la informació respecte als

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha enviat avui una carta a la
consellera de Salut del Govern, Patrícia Gómez, oferint col·laboració institucional “per ajudar a
frenar els rebrots” de covid-19 que s’estan detectant a les illes. Alejandra Ferrer assenyala en
la seva carta que “es posa a disposició del Govern dos treballadors propis que puguin recolzar
aquestes tasques de rastreig a Formentera”. “Proposem que aquestes dues persones,
contractades pel Consell, siguin formades en els protocols necessaris per a la mateixa àrea de
Salut i que tractin directament amb responsables d’aquesta àrea en el seu dia a dia laboral per
garantir la correcta coordinació. Considerem que disposar d’aquestes persones coneixedores
del territori pot ajudar a agilitzar i millorar aquesta feina”, assenyala la presidenta en la seva
carta.

D’altra banda, la presidenta del Consell demana a la consellera de Salut “una bona
comunicació entre les administracions per tal de tenir clar com a administració què és el que el
Govern estableix en cada moment, i també per poder informar adequadament a la ciutadania”.
“Necessitem rebre informació oficial i de forma àgil, sobretot si es canvien protocols o
s’introdueixen informacions o criteris diferents, el coneixement de la ciutadania dels protocols
d’aïllament és l’única garantia del seu compliment”, assegura Alajandra Ferrer, que ha recordat
que “és necessari rebre les dades de casos positius de manera segregada per illes, encara que
sigui la mateixa àrea de Salut, per conèixer l’impacte dels contagis així com la repercussió de
les mesures que es prenen, per això vos demanem que torneu a proporcionar les dades de
contagis de forma separada”.

Ferrer finalitza la carta amb “la intenció última de trobar qualsevol forma de col·laboració que
ens ajudi a prevenir els contagis i a mantenir les mesures sanitàries establertes de la millor
forma possible, sobretot amb l’escenari de l’inici de l’escola i totes les activitats relacionades”.

4 de setembre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

1/1

