Declaració institucional d’agraïment del Govern de les Illes Balears per
l’esforç col·lectiu per fer front a la crisi sanitària causada per la COVID-19
En aquests dies, en què l’estat d’alarma provocat per la crisi sanitària a què ens ha
abocat l’expansió del virus de la COVID-19 ha alterat el dia a dia de la nostra gent,
el Govern de les Illes Balears, representat en el seu Consell de Govern, vol
transmetre el seu suport i el seu més profund agraïment a totes les persones que
formen els serveis públics i el teixit laboral i empresarial de la nostra societat, així
com a totes les famílies de les nostres illes.
Els serveis públics, totes les empreses, els treballadors i treballadores de les Illes
Balears i, en definitiva, totes les persones que formen part de la nostra comunitat
autònoma són els qui fan possible que cada dia puguem fer front, amb
responsabilitat i solidaritat, a la lluita contra aquesta malaltia.
Amb aquesta declaració, el Govern reconeix, agraeix i valora l’esforç, la
professionalitat i la humanitat del personal sanitari, que cada dia posa els seus
coneixements i la seva feina al servei dels malalts i de les seves famílies, i que són
una peça clau de l’engranatge que ens fa ser més forts cada dia en aquests
moments excepcionals. Si aquest personal és imprescindible, també ho és tot el
personal que fa feina als hospitals i als centres de salut de les illes: zeladors,
serveis de neteja, auxiliars, personal de cuina, personal tècnic i, en definitiva, tots
els treballadors i les treballadores que formen el nostre sistema de salut públic.
Així mateix, el Govern vol reconèixer la tasca de les famílies, de mestres i
professors, i, en conjunt, de tota la comunitat educativa, que durant aquests dies
difícils fan tot quant és possible perquè els nostres infants i joves segueixin la
seva educació en la distància. També vol reconèixer la tasca dels serveis socials
autonòmics, insulars i municipals i de les entitats del tercer sector que tenen cura
dels nostres grans en situació de dependència, de les persones sense sostre i dels
que es troben en una situació més vulnerable; i a les forces i els cossos de
seguretat, que vetlen per la nostra seguretat i pel compliment de les condicions
imposades per l’estat d’alarma, així com a tots els treballadors públics que, amb la
seva dedicació i saber fer, demostren la importància de comptar amb uns serveis
públics forts i ben dotats.

Si els serveis públics són indispensables, també ho són els nostres treballadors,
empresaris i autònoms, tant els que aquests dies han de continuar en actiu per
garantir tots els subministraments imprescindibles per a la nostra subsistència i
convivència dia a dia, com els que s’han vist obligats a fer un parèntesi en la seva
tasca i els seus projectes. Volem estendre, per tant, el nostre reconeixement al
personal de les farmàcies i de les botigues d’alimentació, i als transportistes, els
pagesos, els pescadors i a tots els professionals que han de romandre al seu lloc
de feina, però també el feim extensiu a tots els qui han hagut d’aparcar la seva
activitat professional, amb la incertesa i el risc que això comporta, als
professionals del sector de la cultura, fortament tocada per aquesta crisi, així com
als del sector turístic, als de la construcció i a tots els qui es preparen per afrontar
un futur ara incert. Tots ells, que en aquests moments difícils demostren la seva
responsabilitat i el seu compromís social, són els qui faran que, entre totes i tots,
superem aquesta situació d’emergència.
Finalment, volem estendre aquest agraïment a tota la població de les Illes Balears
que aquests dies ha de romandre a casa, volem apel·lar a la seva responsabilitat i
generositat, i els demanam que continuïn respectant totes les pautes d’higiene i
confinament que ens han de fer superar aquesta crisi sanitària.
Contenir el virus és una responsabilitat individual i col·lectiva, i només seguint les
instruccions sanitàries i fent cas dels nostres professionals protegirem la nostra
salut i la de tots els qui tenim al nostre voltant.

