Formentera es manté en nivell 1 d’alerta sanitària i segueix amb la desescalada “lenta” per assegurar una

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, el conseller balear de Mobilitat i
Habitatge, Josep Marí Ribas i la directora general de Salut i Consum, Maria Antònia Font, han
comparegut avui en roda de premsa per explicar les mesures derivades de la crisi sanitària de
la covid-19.

Sobre la situació epidemiològica, la presidenta ha explicat que ara mateix “tenim dades
favorables amb cap cas actiu i amb una incidència acumulada de 0 en els darrers 14 dies, és a
dir en els darrers 14 dies no hi ha hagut cap cas positiu nou a l’illa”. Tenint en compte aquestes
dades “es relaxen algunes mesures, tot i que la desescalada serà lenta per poder arribar a
l’estiu amb una bona situació i garantir la seguretat sanitària dels nostres residents”, ha afegit.

Mesures
A Formentera es segueix amb el nivell 1 d’alerta sanitària i es mantenen les següents
restriccions, que estaran en vigor des del pròxim diumenge 9 de maig i durant les pròximes 2
setmanes:
-Les reunions socials i familiars a l’exterior de màxim 6 persones (sense límit de nuclis de
convivència). A l’interior, màxim 6 persones de dos nuclis de convivència.
-Toc de queda de 23 a les 6 h.
-L’aforament dels comerços podrà ser de màxim del 100 %, sempre que es pugui mantenir la
distància de seguretat, i poden obrir fins les 22 h.

Com a principal canvi, els exteriors del sector de la restauració no hauran de tancar de 18 a 20
h, i podran fer horari continu fins les 22.30 h. La normativa queda així:
-Horari màxim d’obertura al públic:
Interiors, de dilluns a divendres 17 h, dissabtes i diumenges 18 h.
Exteriors, de dilluns a diumenge 22.30 h, sense interrupcions.

Manteniment dels controls
La presidenta ha explicat que una altra de les mesures importants són els controls d’arribada a
les nostres illes que es mantindran durant les pròximes dues setmanes i ha demanat que es
continuïn realitzant al llarg de l’estiu. D’altra banda, Alejandra Ferrer ha recordat que juntament
amb el sector i el Govern, s’està treballant per poder oferir a l’illa PCR a preus competitius.
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Així mateix, també ha tornat a reclamar que les dades de contagiats de visitants i de residents
es comptabilitzen per separat, “perquè si no, poden tenir una afecció directa damunt la
incidència acumulada, i pot fer que tenguem canvis de mesures per dades de visitants, que ja
ni estiguin a l’illa”. D’altra banda, la presidenta considera imprescindible que el Govern treballi
amb els consells per crear un full de ruta per definir les mesures, protocols i horaris que hauran
de respectar els establiments i la resta de societat al llarg de tot l’estiu.

Per acabar, la presidenta ha agraït a la ciutadania i al sector empresarial “la bona situació que
tenim ara, perquè és gràcies a la seva responsabilitat, i encara que estan cansats continuen
amb força acomplint amb les mesures”. Pel que fa a la vacunació, ha demanat a la població
que “quan ens cridin a vacunar-nos diguem que sí, és molt important que tots ens immunitzem
per garantir la seguretat pròpia i la de totes i tots els que ens envolten”.

Per la seva banda, el conseller balear Josep Marí Ribas ha enviat un missatge de “prudència i
prevenció encara que la situació ha millorat molt” i ha felicitat Formentera per “la incidència a
zero d’aquests moments”. El conseller ha recordat que “encara tenim el virus, i no ens podem
relaxar” i també ha animat a la població de l’illa a vacunar-se.

Per la seva part, Maria Antònia Font ha assenyalat que, segons les dades del Servei de Salut
així com les del Servei d’Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació,
“Formentera és l’illa amb millor situació ara per ara, després de 14 dies sense detectar-se cap
cas positiu, mentre que Eivissa, Mallorca i Menorca es troben en una situació sostinguda des
de fa setmanes, amb casos lligats a brots més extensos a causa de la variant britànica, que
continua essent la predominant a la comunitat i que té major transmissibilitat”. La directora
general ha destacat que a 6 de maig a Formentera hi ha 3.071 dosis aplicades de vacunes,
2.320 persones que han rebut una dosi, i amb pauta completa hi ha 751 persones.
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