Finalitza la temporada del servei de socorrisme de Formentera
dijous, 10 de novembre de 2016 14:55

El Consell Insular de Formentera, a través de l'àrea de Presidència encarregada del Servei de
Salvament i Socorrisme de Platges de l'illa de Formentera informa que la setmana passada va
finalitzar la temporada del servei de socorrisme de l’illa que es presta a les platges de
Formentera entre l'1 de maig i el 31 d'octubre.

Durant aquests 6 mesos fins a 15 socorristes, 3 supervisors de platges, 1 supervisor de zona i
1 coordinador del Servei de Socorrisme i Seguretat de Platges “han fet feina per mantenir la
seguretat a les platges de l’illa”, segons ha recordat el conseller de Presidència, Bartomeu
Escandell, que ha agraït la “gran dedicació i professionalitat del personal”.

Els socorristes han fet 1.255 assistències sanitàries, 488 més que al 2015, a causa de que s’ha
allargat la temporada i hi ha hagut més usuaris a les platges als mesos de maig i octubre,
“quan s’han duplicat les assistències”, segons el supervisor del servei, Sergi Martín. A més,
s’han atès 1.321 persones per picadures de meduses, 267 menys que l’any anterior.

D’altra banda, un total de 49 persones han estat rescatades en situacions de perill aquàtic,
“normalment aquestes actuacions es produeixen en bandera groga, quan el bany no està
prohibit però s’ha de tenir precaució”, ha apuntat Sergi Martín. A més, 34 persones han estat
evacuades a l’hospital en ambulància, una persona va patir un ictus i un altra va morir a una
platja situada entre Es Ministre i Es Trucadors.

Platges adaptades
El conseller ha recordat que les platges d’Arenals i es Pujols estan adaptades per realitzar el
bany per a persones amb mobilitat reduïda. Durant aquest any un total de 37 usuaris amb
mobilitat reduïda l’han fet servir.Â Des del Consell es vol acostar aquest servei tant als visitants
com als residents que el puguin necessitar.
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