Anunci de les noves mesures de restricció sanitàries
dijous, 20 de maig de 2021 19:58

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha explicat avui les noves mesures
de restriccions sanitàries que es preveu s’aprovin demà en Consell de Govern i que entrin en
vigor el pròxim diumenge 23 de maig. “Ahir i avui en el marc de Fitur he tingut l’oportunitat de
tractar amb la presidenta Armengol i el conseller Negueruela les mesures que hi haurà a la
nostra illa per les dues pròximes setmanes”, ha assenyalat.

En primer lloc, la presidenta ha fet un resum de la situació epidemiològica a l’illa. “Avui a
Formentera continuem amb 2 casos actius. Les dades són favorables per poder continuar el
nostre camí cap a la desescalada completa i l’obertura de portes”, segons ha declarat. “Per
això vull agrair l’esforç i sacrifici de tota la ciutadania i dels empresaris. Gràcies a la seva
implicació i compliment avui presentem novament mesures de relaxació”, ha afegit.

Dins de totes les mesures, els canvis més importants són:
En relació amb les mesures socials, el toc de queda passa a ser de 12 a 6 del matí, les
reunions socials s’amplien de 6 a 8 persones a l’exterior i continua amb 6 a l’interior.

En el que respecta als establiments de restauració s’amplia l’horari fins les 23.30, a les
terrasses les taules podran ser de fins a 8 persones i a l’interior continuaran amb la limitació de
4 persones.
L’horari de tancament de l’interior serà a les 18 h.

“En aquestes mesures podem observar la importància de realitzar les nostres activitats a
l’exterior ja que els interiors encara es consideren de risc. Anam per bon camí i la vacunació
avança a bon ritme, però encara hem de continuar sent responsables i anant passa a passa”,
ha declarat la presidenta.

Finalment, Alejandra Ferrer, ha dit que “comencem l’estiu amb bones perspectives i és molt
important que tots col·laborem per informar als nostres visitants de les restriccions i de la
necessitat del seu compliment. Per part nostra ja s’estan realitzant els cartells en diferents
llengües i posant tota la informació Covid a la web de turisme per poder garantir que tots i totes
puguem gaudir de l’estiu”.

1/2

Anunci de les noves mesures de restricció sanitàries
dijous, 20 de maig de 2021 19:58

20 de maig de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

2/2

