Formentera passa a nivell 3 i a partir del pròxim 2 de març poden obrir terrasses al 50 % i es poden reunir

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer i la consellera de Salut i Consum del
Govern, Patricia Gómez, s’han reunit avui per analitzar la situació de la covid-19 i els resultats
de les mesures preventives adoptades fins ara. A la trobada també han assistit els
vicepresidents, Ana Juan, Susana Labrador i Rafael Ramírez i el subdirector d’Atenció
Hospitalària del Servei de Salut, Francesc Albertí, i la gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i
Formentera, Carmen Santos.

Després de la reunió, la presidenta i la consellera han anunciat en roda de premsa que
Formentera passa a nivell 3 a partir del pròxim dimarts 2 de març. Alejandra Ferrer ha volgut
recordar que a principi d’aquest mes de febrer hi havia més de 170 casos actius a l’illa, mentre
que avui hi ha 7 casos actius tots a atenció primària sense cap hospitalitzat. “Gràcies a aquesta
baixada podem relaxar ara les restriccions, però no ens podem relaxar nosaltres a l’hora de
complir amb les mesures de seguretat sanitària”, segons ha declarat.
Noves mesures nivell 3 vigents a partir del pròxim 2 de març
Reunions socials i familiars màxim 6 persones de màxim 2 nuclis de convivència.
Bars i restaurants. Obertura de terrasses amb un aforament màxim del 50 %, màxim 4
persones per taula de dos nuclis de convivència. Horari de tancament 18 h.
El tancament perimetral de l’illa es manté.
El toc de queda es manté de 22 h a 6 h.

Missatge de conscienciació
La presidenta ha afegit que “no podem oblidar que aquesta setmana ens ha deixat un veí de la
nostra illa a causa de la covid-19. Són ja 6 els formenterers morts durant aquesta pandèmia,
691 a nivell balear i 68.468 a nivell estatal”. Alejandra Ferrer ha destacat que “podem posar-nos
les excuses contínues, que ja era gran i a més tenia patologies prèvies, però el que és cert és
que moltes d’aquestes persones estarien vives si no haguessin estat contagiades de covid-19”.

La presidenta ha volgut destacar “aquest fet just ara, abans de començar una nova
desescalada, perquè la feim amb respecte, responsabilitat, solidaritat i sobretot amb
l’experiència que hem tingut, perquè aquesta passa endavant no signifiqui en uns dies una
passa enrere”.
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“La desescalada s’ha de fer de manera lenta per no recaure en una quarta onada que posi en
perill la nostra salut, l’inici d’estiu, la temporada turística i també la campanya de vacunació
massiva necessària per arribar al percentatge d’immunitat suficient per tornar a obrir-nos,
recuperar les llibertats de mobilitat per la nostra vida i per la reactivació econòmica”, ha
ressaltat.

Campanya de vacunació
D’altra banda, la presidenta ha fet referència que “ara totes les institucions i, sobretot, les
sanitàries estam treballant conjuntament per organitzar la campanya de vacunació
imprescindible. Després de vacunar els més vulnerables, els sanitaris, els majors i els
essencials es començarà amb la resta de la ciutadania. Per això, es necessari que arribin les
vacunes, que la seva producció i distribució sigui àgil”.

La presidenta ha aprofitat per “fer una crida a totes les administracions i governs a que treballin
de valent per garantir que arribin les vacunes, un fet essencial per les illes i per Formentera
perquè depenen del turisme i després d’un any de pandèmia les empreses estan al límit, els
sanitaris esgotats i la ciutadania cansada i amb por a causa de tanta incertesa”. Per garantir
que arribi aquesta vacunació “hem de treballar tots junts, complint les mesures, aconseguint
que arribin i organitzant la seva administració”, ha conclòs la presidenta.
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