La baixada de la incidència de la covid a Formentera permet allargar l’horari de la restauració una hora

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, i la vicepresidenta, Ana Juan, s’han
reunit avui amb la presidenta del Govern, Francina Armengol, els presidents de la resta de
consells de les illes i representants de la FELIB. A la trobada s’han explicat els canvis en les
restriccions de seguretat sanitària que estaran vigents a partir d’avui, després de la publicació
al BOIB, a les Balears.

Aquestes noves mesures s’han pres després d'analitzar la situació sanitària i epidemiològica de
cadascuna de les illes. A Formentera, la incidència acumulada els darrers catorze dies (IA14)
segueix una tendència descendent i se situa en els 428,4 casos per cada 100.000 habitants. Si
es tenen en compte aquestes dades a Formentera la prohibició de trobades socials entre no
convivents es retarda fins a les 02.00 h de la matinada (i fins a les 06.00 h), una hora menys de
prohibició que fins ara.

Recordem que, segons la normativa que va entrar en vigor el 24 de juliol, les reunions i
trobades familiars i socials en horari nocturn s'han de fixar segons aquestes limitacions:

a) Quan la incidència acumulada a catorze dies a l'illa sigui superior a 350 casos per 100.000
habitants i la pressió hospitalària sigui superior al 5 % en relació amb els llits de cures crítiques
per covid-19 o del 2 % en relació amb els llits d'hospitalització per covid-19, no es permetran
reunions socials o familiars de persones, en l’horari comprès entre les 02.00 i les 06.00 hores,
excepte si es tracta de persones convivents.

b) Quan la incidència acumulada a catorze dies a l'illa sigui superior a 450 casos per 100.000
habitants i la pressió hospitalària sigui superior al 10 % en relació amb els llits de cures
crítiques per covid-19 o del 5 % en relació amb els llits d’hospitalització per covid-19, no es
permetran reunions socials o familiars de persones, en l’horari comprès entre la 01.00 i les
06.00 hores, excepte si es tracta de persones convivents.

Aquests canvis de nivell sanitari també afecten els horaris permesos a les activitats col·lectives
de caire social, cultural, esportiu, d'oci, restauració i hoteleria hauran de concloure a les 02.00
hores a Formentera, i no a la 01.00 de la matinada com fins ara.
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Pel que fa a la capacitat màxima de persones per taula, les taules podran ser de fins a 8
persones a l’interior i de fins a 12 persones a l’exterior.

La presidenta ha valorat positivament que es puguin tornar a relaxar les mesures. “El sector de
la restauració, bars i locals d’oci poden tornar a l’horari d’obertura d’abans del 7 d’agost i
esperam els ajudi a millorar els seus resultats de la temporada, en un moment tan complicat”.
Tot i això, Alejandra Ferrer ha insistit en què s’ha de seguir tenint molta precaució i mantenir les
mesures de seguretat sanitària tant per part de la població, com de l’empresariat, per continuar
reduint el nombre de contagis. “Només així podrem arribar a l’inici del curs escolar i al final de
la temporada amb una bona situació”, ha conclòs.

23 d’agost de 2021
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