Formentera passarà a nivell 4 reforçat el pròxim dissabte 30 de gener

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, i la vicepresidenta, Ana Juan, s’han
reunit avui de manera telemàtica amb la presidenta del Govern, Francina Armengol, i la
consellera de Salut i Consum, Patrícia Gómez. L’objectiu de la reunió feta a petició del Consell
de Formentera ha set fer un seguiment i valoració de l’afectació de la covid-19 a Formentera.
Després de la trobada, Alejandra Ferrer ha anunciat que el pròxim dissabte 30 de gener
Formentera passarà a nivell 4 reforçat d’alerta sanitària a causa del nombre de contagis que hi
ha actualment a l’illa i per assegurar una baixada ràpida dels casos.

Les principals novetats de les noves restriccions són que només hi podrà haver reunions
socials d’un nucli de convivència, és a dir, no ens podrem ajuntar amb cap persona que no
sigui del nostre nucli de convivència, la restauració haurà de tancar, només podran fer menjar
per emportar fins a les 22h i entrega a domicili fins les 00h, els gimnasos també hauran de
tancar, es continuarà amb el tancament perimetral i el petit comerç haurà de baixar l’aforament
al 30% i tancar a les 20h, excepte els comerços essencials, entre d’altres mesures que estaran
en vigor durant les pròximes dues setmanes.

Reunió explicativa
Abans de la reunió amb Armengol, la presidenta i la vicepresidenta també s’han reunit de
manera presencial amb la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font. En aquesta
trobada de caràcter tècnic han traslladat dades més concretes respecte de la situació sanitària
de Formentera:

Actualment hi ha 162 contagiats a l’illa, dels quals 4 es troben ingressats a Can Misses i la
resta rep atenció domiciliària a casa. Segons han explicat a la trobada, 96 dels contagiats
responen a diferents brots actius a Formentera, el que significa que la situació està
relativament controlada perquè es pot fer el seguiment dels contactes estrets més fàcilment, i
que en aquest sentit es podria parlar d’una estabilització de les dades de contagi a Formentera.

Tot i que segons indiquen els responsables de Salut del Govern la situació s’ha estabilitzat,
“des de Formentera hem volgut ser curosos i avançar al nivell 4 reforçat perquè hi ha altres
problemàtiques com l’aparició d’altres variants de la covid que ja es troben a Eivissa, així com
per les dades d’ocupació hospitalària a Eivissa, i per el gran nombre de casos que tenim a
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l’illa”, segons ha explicat la presidenta.

Alejandra Ferrer també ha afegit que el Consell ha tornat a posar sobre la taula la possibilitat
de fer un cribratge a l’illa de Formentera, des del Govern ens han assegurat que “si les dades
de contagi no baixen durant la pròxima setmana o 10 dies, es donaran les condicions per fer un
cribratge efectiu a l’illa de Formentera per detectar els contagiats i fer l’aïllament que toca”.

El pas a nivell 4 reforçat és una decisió que compta amb el suport de tots els grups polítics i de
la Pimef, que en una reunió mantinguda la passada setmana es varen mostrar d’acord en
aplicar aquestes restriccions per baixar el nombre de contagis a l’illa.

Altres temes
A la reunió, la presidenta també ha traslladat a les responsables del Govern la necessitat de
demanar a l’Estat i a Europa que la producció i distribució de les vacunes siguin més ràpides
per arribar a l’estiu amb la població immune. D’altra banda, la presidenta ha insistit en què la
clau per frenar la transmissió és aïllar els contactes estrets el més aviat possible i per això es
necessari que millorin els rastrejos. També ha demanat que es reforci l’Atenció Primària perquè
tots els malalts puguin ser atesos adequadament.

Per acabar, Alejandra Ferrer ha tornat a adreçar-se als formenterers i formentereres per
demanar responsabilitat perquè compleixin amb les noves restriccions i siguem curosos amb
tots els nostres contactes. “A partir de dissabte només podrem estar amb el nucli de
convivència però hi haurà persones que aniran a la feina, els infants i adolescents a les
escoles, així que hem de mantenir la distància i anar amb cura en aquests moments amb les
mascaretes”, ha dit Alejandra Ferrer. La presidenta ha convidat les persones a “gaudir de l’illa,
sortir i fer passejades en família, unes sortides que ens permetran no tenir sensació de
tancament, però sobretot davant qualsevol símptoma”, segons ha insistit, “cridar a infocovid per
en cas de que ho sigui frenar els contagis i posar-nos en mans de professionals”.
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