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Haur eta gazteentzako aisialdiko 

jarduerak egiteko jarraibideak 
 

 

Informazio gehiago nahi izanez gero, dokumentu 

ereduak, zalantzak argitu, iradokizunak bidali… 

jarri harremanetan hemen: 

 

acampadas@navarra.es 
 

 

 
 

Bertsioa 2020/07/29 

NEURRIAK 

HARTU 



 

 

 

 

 

Nola hasi zen dena 
Joan den martxoaren 14an, COVID-19k 

eragindako osasun-krisiaren ondorioz, 

Espainian alarma-egoera deklaratu zen eta 

hartutako neurrietako bat biztanleriaren 

konfinamendu orokorra izan zen. Ordutik hona, 

asko izan dira pandemia bihurtutako gaixotasun 

hau modu partekatu eta arduratsuan gainditzeko 

eman diren arauak, oharrak eta gomendioak. 

 
Hala ere, maiatzaren 30era arte ez dira eman 

haur eta gazteei zuzendutako aisialdiko 

jarduerak egiteko arau zehatzak. Beraz, orain 

arte, ziurgabetasuna oso handia izan da 

sektorean: elkarteek, erakunde antolatzaileek, 

boluntarioek, adingabeak dituzten familiek ez 

dute ongi jakin zer egin duela egun batzuk arte 

eta. gaur egun ere, gauzak aldatzen jarrai 

dezakete. Izan ere, azken finean, autonomia-

erkidegoek zehaztuko dituzte lege honetan 

aplikagarri diren neurrietako asko. 

 

Alarma egoera altxatzearekin batera, ekainaren 

21ean normaltasun berria hasi da... 

 
Adi berrikuntzei: 

informazioa inoiz baino gehiago da 

eskubidea eta betebeharra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAUR ETA 

GAZTEENTZAKO AISIALDI 

ETA DENBORA LIBREKO 

ESPAZIOEK 

AUTOZAINTZA 

SUSTATZEN DUTE, BAITA 

OSASUNA ETA GARAPEN 

PERTSONALA ERE ETA 

INGURUNE FISIKOAK 

ETA SOZIOKULTURALAK 

ZAINTZEN DITUZTE 

AUTOESTIMUA ETA 

AUTONOMIA 

BULTZATZEN DUTEN 

METODOLOGIA AKTIBO 

ETA PARTE-

HARTZAILEEN BIDEZ.



 

 

 

 

 

 

 

HAUR ETA GAZTE 

ERABILTZAILEAK 
 

 

Haurrei edo gazteei zuzendutako aisialdiko eta 

denbora libreko jarduerak egiten dituzten 

erakundeak ondokoaz arduratuko dira: 

Familiei jakinarazteaz haurrak ez duela jarduerara 

joan behar 37º baino gehiagoko sukarra badu, 

eztula edo arnasa hartzeko zailtasuna badu, 

usaimena edo dastamena galdu badu, eztarriko 

mina, giharretako mina edo beherakoa badu... 

Jarraipen aktiboa egitea aholkatzeaz, jardueretara 

joan baino 14 egun lehenago sintoma horiek 

agertu ote diren adi egotea. 

Jardueretara joateko pediatren oniritzia 

izateaz, patologia kronikoak dituzten 

adingabeen kasuan.                      

Pertsona kalteberekin lan egin ahal izango dute, 

betiere haien egoera medikoak horretarako 

aukera ematen badu eta prebentzio-neurriei 

eutsiz. 

Familiei jakinarazteaz sintomak dituen 

adingaberen bat detektatzen bada berehala 

isolatuko dutela eta abisua emango zaiela haiek 

jasotzera pasa daitezen eta osasun-zentroarekin 

kontsulta dezaten. 

Jardueretara etxeko objektu edo jostailuekin 

ez joateaz. 



 
 
 
 
 
 
 
 

SARRERAK, IRTEERAK 

ETA ESPAZIOAK 
 

 

Ibilgailua partekatuz gero, momentuan 

indarrean dauden jarraibideak bete eta 

maskara erabili.  

 

Parte-hartzaileen harrera zaindu, osasunari 

dagokion prebentzioaren eta emozioen 

ikuspegitik.  

 

Sarrerak eta irteerak mailakatuak izatea eta 

sarbide-puntu desberdinetatik egitea erraztu. 

Senideak barnera sartzea saihestuko da eta 

kanpoko langileen sarrera mugatuko da. 

 

Parte-hartzaileen eta kontratiupeko langile, 

zein boluntarioen eskura jarri soluzio 

hidroalkoholikoa, sartu aurretik erabiltzeko. 

Haur txikiak badaude, hobe xaboi-soluzioak. 



 
 
 
 
 
 
 
 

JARDUEREN 

ANTOLAKETA 
 

Zentro bakoitzak muga bat ezarriko du 

erabilgarri dituen espazioen arabera:  

Aire zabala: ohiko gehienezko edukieraren 

%75, gehienez ere 250 lagun, begiraleak 

barne.  

Espazio itxiak: %50, gehienez ere 100 lagun, 

begiraleak barne. 

Jarduerak aire zabalean egitea 

lehentsi. 

Espazio itxietan egiten badira, maiz 

aireztatu. 

Gehienez 15 parte-hartzaileko taldeak 

planifikatu, begiraleak barne. Bermatu 

segurtasun-distantzia eta, posible ez bada, 

maskaren erabilera 6 urtetik gorakoentzat.  

Taldearen barruan interakzioak mugatu eta 

talde bakoitzak egunean espazio bera erabili 

dezala. Bukatzean garbitu eta desinfektatu.  

Ez partekatu objektuak, mahaiak, materiala.  

Eskuak maiz eta ongi garbitu ura eta xaboiarekin 

edo gel hidroalkoholikoarekin jarduera bakoitzaren 

aurretik eta ondoren, bazkaldu aurretik eta ondoren, 

komunera joan aurretik eta ondoren, etab. 

Kartelak, seinaleak eta abar jarri. 

Arnas higienea eta hondakinen kudeaketa egokia.  



 
 
 
 
 
 
 
 

LOKAL ETA EKIPOEN 

HIGIENEA 
 

 

 

Jangeletan eskuak garbitu otordu 

bakoitzaren aurretik eta ondoren. Otorduak 

mailaka egin, taldeen artean garbiketa eta 

desinfekzioa eginda. Segurtasun-distantzia 

mantendu eta ez partekatu edalontziak eta 

mahai-tresnak.  

Bermatu lokala ongi aireztatuta dagoela. 

Lokaletako ateak irekita izan, heldulekuak 

eta pikaporteak ez ukitzeko eta aire 

naturalaren zirkulazioa errazteko. 

Instalazioak, gutxienez, egunean bi aldiz 

desinfektatu eta garbitu. Bat egunaren 

bukaeran.  

Gune komunetan eta lanpostuetan gelak, 

paperezko eskuoihalak eta hondakinak 

botatzeko paperontziak jarri, ahal dela tapa, 

pedala eta poltsarekin. Maiz hustu behar 

dira, gutxienez egunean behin.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 GARBIKETA ETA 

DESINFEKZIOA  
 

Arreta berezia jarri erabilera komuneko 

eremuetan eta maiz erabiltzen diren 

azaleretan, hala nola ate, mahai, aulki, altzari, 

eskubanda, zoru, jostailu eta antzeko 

elementuen heldulekuetan.  

Lixiba-diluzioak (1:50) dituzten 

desinfektatzaileak erabili; aplikatu balletetan 

edo oihaletan eta, efektua egin dezan, utzi 

gutxienez minutu bat.  

Lixiba erabili ezin den gainazaletan etanola 

%62-71n edo hidrogeno peroxidoa %0,5ean 

erabili ahal izango da. 

Osasun Ministerioak baimendu eta 

erregistratutako desinfektatzaile biruzidak 

ere erabili ahal izango dira.  

Profesional espezializatuek erabiltzeko 

produktu biozidak erabiltzekotan, 

Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden 

Erregistro Ofizialean (ROESB) inskribatutako 

enpresa baimendu baten zerbitzuak beharko 

dira.  

Garbiketa bakoitzaren ondoren, erabilitako 

materialak eta erabilitako babes-ekipoak modu 

seguruan botako dira, eta, ondoren, eskuak 

garbituko dira. 



LANGILEENTZAKO 

 
 
 
 

PREBENTZIO-NEURRI 

PERTSONALAK 
Ez zaie maskara erabiltzea gomendatzen 6 urtetik 

beherakoei. 

Adingabeei higiene pertsonaleko neurriak behin eta 

berriz irakastea gomendatzen da. 

Bilatu kontaktu fisikorik eskatzen ez duten agurtzeko 

modu berriak.  

Arnas higienea zaindu. 

Ez ukitu begiak, sudurra eta ahoa. 

Komeni da eskuak urarekin eta xaboiarekin garbitzea 

iristerakoan, otordu bakoitzaren aurretik eta ondoren, 

komunak erabili aurretik eta ondoren, egunean hainbat 

aldiz, atera baino lehen. 

Jostailuei dagokienez, lehentasuna eman behar zaie 

60 gradutan edo desinfektatzaile batekin makinaz 

garbitu daitezkeen plastikozko eta oihalezko objektuei 

eta zurezko objektuak saihestu behar dira.  

 PREBENTZIO-NEURRIAK 

Begiraleek eta kontratupeko langileek osasun-arriskuen 

eta prebentzio- eta babes-neurrien berri behar bezala 

dutela bermatu. 

- Aldagelak eta atseden-guneak modu mailakatuan 

erabili eta komunak, txandaka, pertsona bakar batek. 

Gutxienez 1,5 metroko distantzia fisikoa mantendu. 

- Arnas higieneko neurri gisa, erabili maskara 

higienikoa/kirurgikoa edo maskara duala, aurpegiko 

pantaila.  

- Erabili eta botatzeko zapien alde egin eta, erabili 

ondoren, tapadun paperontzian bota. 

- Aurpegia, ahoa eta sudurra ez ukitu. 

- Ez partekatu objekturik, edalontzirik, mahai-tresnarik... 

- Eskuak sistematikoki eta ongi garbitu. 

- Kartelak eta seinaleak jarri. 

- Ez eraman eskularrurik. 

- Zaindu arropa eta garbitu uniformeak gutxienez 60 gradutan. 



 
 
 

PROZEDURAK 
Honako hauek jasoko dituen dokumentu bat eduki behar 

da: sintomak identifikatzea ahalbidetuko duen 

informazioa; kasu positibo edo susmopekoetarako 

eginbide eta prozedura; jardueretatik baztertzea 

eragingo duten egoerak; parte-hartzaileei, boluntarioei 

eta langileei aplikatzeko zehaztapenak; bereziki 

kalteberak diren pertsonei aplikatzen zaizkienak; 

familiekin, osasun-langileekin eta laneko arriskuen 

prebentziokoekin komunikatzeko eta koordinatzeko 

prozedura, kasuaren arabera. 

 

 

Bermatu beharko da dokumentu hau eskura egotea 

eta zabalpena egitea, baita bere trazabilitatea ere, 

protokoloren bat aktibatuz gero.  

Erakundeek dokumentu bat inplementatu behar dute 

parte hartzeko baldintzak onartzeko eta jarduerak 

baimentzeko. Honako hauek jaso behar ditu: 

 

Proposatutako prebentzio- eta higiene-neurriak 

onartzen direla. 

 

Erantzukizunpeko adierazpena esanez ez dela bizi 

egoera bereziki ahulean dauden pertsonekin eta 

osasun-baimena eta/edo bizikideen baimena duela 

parte hartzeko.  

 

COVID-19ri dagokion sintomarik ez duela eta pertsona 

kalteberarentzako izan ditzaketen arriskuak ezagutzen 

dituela dioen adierazpena. 

 

Konpromisoa osasun-egoera egunero berrikusteko 

eta hori absentziaren arrazoia izateko. 

 

COVID-19ri buruzko baimen informatua, jardueran 

parte hartzeak parte-hartzailearentzako eta haren 

bizikidetza-ingurunearentzako dakartzan neurriei eta 

arriskuei buruzko informazioa jaso ondoren. 



 
 
 
 
 
 

KASU POSITIBOAK 

NOLA KUDEATU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasuak eta kontaktuak kudeatzeko prozedura bat izan 

behar da.  

 

Banakako erabilerarako gela batera eraman, 

aireztapenarekin eta pedaldun paperontziarekin. 

 

Parte-hartzaileari eta begiraleari maskara kirurgiko 

bana eman. 

 

Senide hurbila abisatu, bila joan dakion. 
 

Jarduera beste herri batean egiten bada, deitu 

osasun-zentrora edo, itxita badago, 112ra. 

 

 Gainerako taldekideengandik bereizita eduki. 
 

Kasua baieztatzen bada, osasun-gomendioak jarraitu 

eta modu koordinatuan jardun.



 
 
 

 

KIROLA EGITERAKOAN 

Normaltasun berrian, oraindik ez da ordu-tarterik 

aurreikusten eta, beraz, jarduera fisikoa eguneko edozein 

ordutan eta nahi beste aldiz egin daiteke. 

Aire zabalean egitea gomendatzen da, kutsatzeko 

arriskua gutxitzeko. 

Espezifikoki arautzen da instalazio bakoitzaren barneko 

edukiera. Orokorrean 2/3eko edukiera-muga izango dute. 

Hainbat instalazio dituzten kirol-guneek 2/3eko maximo 

globala errespetatu beharko dute eta, aldi berean, 

instalazio eta jarduera bakoitzari dagokion espezifikoa. 

Oro har, pertsonen arteko metro eta erdiko distantzia 

errespetatu beharko da. Pertsonen arteko distantzia 

zenbat eta handiagoa izan, orduan eta permisibitate 

handiagoa izango da oro har, eta aire zabaleko jarduerak 

errazago baimenduko dira. 

14 urtetik beherakoen jardueretarako pertsona heldu bat 

egotea gomendatzen da 10 adingabe bakoitzeko. 

Kirolari bakoitzak bere materiala eramango du eta zerbait 

partekatu behar bada erabili ondoren desinfektatuko da. 

Neurri orokorrak errespetatu behar dira eta etengabe 

aireztatu. 

 



 
 
 

 

KIROLA EGITERAKOAN 
Federatu gabeko kirola egiteko federazioaren arauak 

aplikatuko dira. 

 

Parte-hartzaileei informazioa bidali beharko zaie 

funtzionamendu-baldintza eta higiene- eta segurtasun-

prebentzio-neurriei buruz. 

 

Teknikari batek zuzendutako talde jardueren kasuan, 

gutxienez 5 metro karratu ziurtatu beharko dira parte-

hartzaile bakoitzeko jarduerak desplazamendu gutxi 

badakar: pilates, yoga... Eta 16 metro karratu parte-

hartzaile bakoitzeko gainerakoetan. 

 

Taldeek ezingo dute 25 pertsonatik gorakoak izan eta 

bakoitzak bere materiala eramango du. 

 

Kideen artean kontakturik ez duten taldeek kirola egin 

ahal izango dute, gehienez ere 25 parte-hartzailerekin 

eta higiene- eta distantzia-neurriak errespetatuta. 

 

Pilotan, gehienez ere, binaka jokatu daiteke, bi taldetan. 

 

Rokodromoetan eta esparru itxietan, derrigorrezkoa 

izango da oinetakoak eta eskuak desinfektatzea eta 

magnesio likidoa erabiltzea. Parte-hartzaileen artean 4 

metroko distantzia bermatuko da eta 10 metro koadro 

kirolari bakoitzeko. 

 

Tenis edo padel pista bakoitzeko 4 pertsona egon 

daitezke, gehi entrenatzaile bat. 

 

Estalitako beste instalazio batzuetan irizpide hauek 

errespetatu behar dira: kontakturik ez, material komunik 

ez erabili, 16 metro koadro mugikortasun handian eta 5 

metro txikian, 25 kideko taldeak, aireztatzea eta higiene 

eta garbiketa-baldintzak mantentzea. 



 
 
 

 

 KIROLA EGITERAKOAN 



 

 

 

 

LABURBILDUZ 
 

Haur eta gazteei zuzendutako aisialdiko jarduerak 

egin ahal izango dira: 

 

Osasun Ministerioaren prebentzio eta higiene 

gomendioak betetzen direla bermatzen bada. 

 

COVID-19 kasu posibleak kudeatzeko 

prozedura bat badago. Beraz, bat egin 

beharko duzue. 

 

Jarduera horiek egingo diren autonomia-

erkidegoko agintaritza eskudunak ezartzen 

dituen bestelako baldintzak betetzen badira. 

 

Tipologiaren arabera, jarduera egingo den 

espazioari aplikatzea dagokion neurriak, edukierak 

eta oharrak errespetatzen badira.  

 

Horregatik, mugikortasuna posible denean, zuen 

probintzia ez den beste batean kanpaldi bat egin 

behar baduzue, ongi informatu behar zarete bertan 

zer neurri bete behar diren jakiteko. 

 

Bestalde, tipologiaren arabera, jarduera egiteko 

espazioaren edukiera-baldintza, neurri espezifik eta 

abarri buruzko informazioa eskuratu beharko duzue. 

 

Hau da, honako hauek hartu behar dira kontuan:  

 
JARDUERAK/ESPAZIOAK/AUTONOMIA ERKIDEGOA 



 

 

 

 

 

Ekainaren 21ean hasi den normaltasun berrian 

haur eta gazteentzako aisialdiko jarduerak egin 

ahal izango dira, baldin eta jarduerak egiten diren 

bitartean pertsonen arteko segurtasun-tartea 

mantentzeko beharrezko neurriak ezartzen badira 

edo, halakorik ezean, maskarak erabiltzen badira. 

Horrekin batera bete beharko dira, hala 

badagokio, Nafarroako Osasun Publiko eta Lan 

Osasuneko Departamentuak ezartzen dituen 

gainerako baldintzak. 

 
a) Aurreko atalean aurreikusitako jarduerak aire 

zabalean egiten direnean, parte-hartzaile kopurua 

ohiko gehieneko edukieraren % 75era (ehuneko 

hirurogeita hamabost) mugatu beharko da eta 

gehienez ere berrehun eta berrogeita hamar 

parte-hartzaile egongo dira, begiraleak barne. 

b) Aipatutako jarduerak espazio itxietan egiten 

direnean, parte-hartzaile kopurua espazioaren 

gehieneko edukieraren % 50era (ehuneko 

berrogeita hamar) mugatu beharko da; gehienez 

ere 100 parte-hartzaile, begiraleak barne. 

 
c) Jarduerek irauten duten bitartean parte-

hartzaileak, gehienez ere, 15 pertsonako taldeetan 

antolatu beharko dira, begiraleak barne. Ahal den 

neurrian, jarduerak eta interakzioak talde 

bakoitzeko kideen artera mugatuko dira. 

 
Hala ere, gogoratu behar da eten egin direla 

administrazio-baimenak Nafarroako Foru 

Komunitatean aire zabaleko gazteen jarduerak 

arautzen dituen abuztuaren 22ko 107/2005 Foru 

Dekretuak araututako kanpaldi eta zeharbideetarako. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatu turistikoen artean, aterpetxeen kasuan, 

literak dituzten logeletan pertsonen arteko 

gutxieneko segurtasun distantzia bermatu ezin 

denean, ohiko edukiera maximoaren %50 

baimenduko da. 

 
Bereizitako gelak dituzten aterpetxeetan edo pertsonen 

arteko gutxieneko segurtasun distantzia bermatzeko 

moduko oheak dituztenetan, ohiko edukiera 

maximoaren %70 baimenduko da. 

 
Establezimenduaren titularrek beharrezkoak diren 

antolaketa-neurriak hartuko dituzte barruan 

pilaketak saihesteko eta pertsonen arteko 

segurtasun-tartea mantentzeko edo, halakorik 

ezean, maskara bidezko babes fisikorako neurri 

alternatiboak hartuko dituzte, bai erabiltzaileen 

artean, baita langileekiko ere. 

 
Establezimenduak jatetxe edo ostalaritza zerbitzuren 

bat ematen badu establezimendu horietarako 

ezarritako baldintzetara egokitu beharko dira. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oro har bete behar diren oinarrizko neurriak, segur 

aski, dagoeneko ezagutzen dituzuen ondoko hauek 

dira: 

 

Sintomak izanez gero edo sintomak dituzten 

pertsonekin biziz gero, ez joan; 

Normaltasun berrian 1,5 metroko distantzia 

soziala mantendu; 

Eskuak maiz garbitu edo gel hidroalkoholikoekin 

desinfektatu; 

Instalazioak eta objektuak maiz garbitu eta 

desinfektatu; beraz, ezinbestekoa izango da 

horretarako materiala izatea eta ateetako 

heldulekuei, altzariei, konketei, zoruei, telefonoei 

eta abarrei arreta jartzea. 

Garrantzitsua da, halaber, lokal guztiak behar 

bezala aireztatzea; 

Arnas higienea zaindu (ukondoan eztul egitea, 

erabili eta botatzeko materiala erabiltzea…); 

Espazioen edukierak errespetatzea, duten 

tipologiaren eta dauden autonomia-

erkidegoaren arabera.  

Ez ukitu begiak, sudurra eta ahoa, eskuek 

transmisioa errazten baitute. 

Era berean, derrigorrezkoa da 6 urtetik gorakoek 

maskarak erabiltzea (eta gomendagarria da 3 eta 6 

urte bitartean) bide publikoan, aire zabaleko 

espazioetan eta erabilera publikoko espazio 

itxietan edo publikoari zabalik dauden espazioetan, 

baldin eta distantzia mantendu ezin bada.  

Jarduerak egiten diren zentro edo tokietarako 

garraioa indarrean dagoen araudiaren arabera 

egin beharko da. 

- 



 
 
 
 
 
 

 

Komenigarria izan daiteke zuen erakundearen 

barruan batzorde edo talde bat sortzea, 

informatuta egoteko, gainerako taldekideei 

informazioa emateko, informazio-kartelak edo 

informatzeko dokumentazioa prestatzeko, parte 

hartzeko baimenak lortzeko, krisi-egoeretarako 

kontrol eta ekintza protokolo argia egiteko eta 

jarduera larrialdi-egoerara egokitzeko Plana 

osatzeko. Beharrezkoa izanez gero, jarraitu 

beharreko urratsak koordinatzeaz ere arduratuko 

da: prebentzio neurriak ezartzetik hasi eta 

informazio eta komunikazio politiketaraino, 

adibidez. Begiraleek prestakuntza jaso beharko 

dute eta euren taldeetan arduratu beharko dute, 

bai segurtasunaz, baita neurriak betetzeaz ere. 

 
Egiten diren aisialdiko jardueretan, COVID-19ri 

lotuta Osasun Ministerioak osasuna, prebentzioa 

eta higienea sustatzeko ematen dituen 

gomendioak betetzen direla bermatu behar da. 

Gomendio horietan, antolakuntzako xehetasunak 

jasotzen dira, bai jarduerei dagokienez, bai 

gaixotasunarekin zerikusia duten gorabeheren 

kasuan jarduerak goiz identifikatzeko eta 

koordinatzeko. 

 
Aproposa izan daiteke neurri horiei buruzko azalpen 

motza egitea jarduerak hasi aurretik eta bukatu 

ondoren, zailtasuna eta betetzea baloratzeko. 



 
 
 
 
 
 
 

Interesgarria da, halaber, egiten dituzuen ekintza 

guztiak liburu edo agenda batean erregistratzea, 

data, ordua, arduradunak, parte-hartzaileak eta 

abar adierazita. Halaber, ona izango da gune bat 

prestatzea sor daitekeen dokumentazio guztia 

gordetzeko: garbiketa-parteak, mantentze-lanen 

kontrolak, zerbitzu-emate-agiriak, laneko bajak, 

etab. 

 
Era berean, garrantzitsua da eskura izatea 

osasun-zentroetako eta ospitaleetako telefono-

zenbakiak, edozein egoera dela eta osasun-

laguntza edo informazioa eskatzeko. 

Norbaitek COVID-19 izan dezakeela susmatzen 

bada (sintomatologiagatik eta jatorriagatik), 

komeni da, lehenik eta behin, kontsulta mediko bat 

egiteko eskatzea. Eta uko eginez gero, osasun-

zerbitzuari jakinarazi beharko zaio, kutsatzea 

saihesteko prebentzio-neurriak har ditzan. 

Inguruan komunik ez badago ondokoak izango 

ditugu: gel edo soluzio desinfektatzailea, erabili 

eta botatzeko zapiak eta pedalez eragindako 

estalkia duten zaborrontziak, ahal bada. 

 
Eta komenigarria izan daiteke neurriak betetzen ez 

direnerako diziplina-neurrien proposamen argia 

egitea. 



 
 
 

 

Beharrezkoak izango dira norberaren higiene-

gomendioei jarraitu ahal izateko produktuak edukitzea 

eta baita produktu horien erreserba nahikoa izatea 

ere:  

 
Begirale eta parte-hartzaileentzako maskarak: 

eguneko 2 maskara garbi izan beharko dituzte. 

Parte-hartzaileek ezin badute kopuru hori ziurtatu 

erakundeak hartu beharko du bere gain. 

 

Komunak eta logelak. Ura (ahal dela epela) eta 

xaboia dutenak. 
Soluzio hidroalkoholikoa jarduera guneetan eta 

toki estrategikoetan, publikoetan, jantokietan eta 

instalazioen sarreran. 

Erabili eta botatzeko zapiak espazio komunetan 

eta jarduera guneetan. 
Langileentzako hesi-maskarak eta NBEak, batez 

ere eskularruak eta maskarak, esposizio eta 

transmisio arrisku mailen arabera.  

Garbiketa-materiala eguneroko higienizazio 

indartuko lanak egin ahal izateko (besteak beste, 

lixiba eta desinfektatzeko Osasun Ministerioak 

baimendutako produktuak).  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludP 

ublica/ccayes/alertasActual/nCov- 

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

Materialak ez dira partekatuko  

eta behar bezala botako dira zaborretara. 



 

 

 

 

NAFARROAN 

APLIKATZEKO 

NEURRIAK 

Krisi sozialaren ondoren, komeni da parte-

hartzaileen harrera zaintzea eta zaurgarritasun 

emozional, zein sozial handiena duten pertsonak 

identifikatzen eta zaintzen saiatzea.  

 
Sarrerak eta irteerak mailakatzea gomendatzen da 

edo sarbide ezberdinetatik egitea, pilaketak 

saihesteko.  

 
Halaber, kontaktu fisiko bidezko agurrak saihestea 

gomendatzen da. 

 
Jardueraren arduradunek jardueraren segurtasuna 

zainduko dute, instalazioetan sartzean osasun-

azterketa eginez eta ezarritako segurtasun-

protokolo eta arau guztiak behar bezala betez. 

 
Parte-hartzaileei dagokien azpitaldearen berri 

emango zaie eta beren begiralearekin bilduko dira 

jarduera hasteko izendatzen zaien espazioan. 

Begiraleak bere azpitaldeko partaideen bilketa-

tokiaren berri emango du, ezarritako prebentzio-

neurriak gogoraraziko ditu eta gainerakoen 

onerako eta segurtasunerako bete daitezela 

eskatuko du. 

  



Jardueretan izena ematea: 

- Ahal bada, izen-ematea on line egitea lehenetsi beharko 

da. Bestela, elkarte edo erakunde antolatzaileen bulego 

edo egoitzetan eman ahalko da izena, baldin eta 

jendearen arretarako xedatuta dauden arau guztiak 

betetzen badira. 

 

Aurrez aurreko jarduerak egokitzea eta berrantolatzea: 

- Aire zabalean egindako jarduerei lehentasuna 

ematea. 

- Jardueraren sarrera eta irteera antolatzea, parte-

hartzaileak modu mailakatuan joan daitezen, 

pilaketak saihesteko. Taldeen tamaina, ordutegiak eta 

jarduerak planifikatzea gomendatzen da, pertsonen 

arteko prebentzio-neurriak eta distantzia soziala bete 

ahal izateko. 

- Jarduerak berrantolatzea. Gehienez 15 parte-

hartzaile izango dituzten azpitaldeetan egingo dira, 

zenbaki horretan sartutako begirale batekin batera. 

- Kontaktu fisiko etengabea eskatzen duten jarduerak 

egitea saihestea. 

- Ez partekatu hamaiketakoa, askaria edo bazkaria 

jardueran parte hartzen duten beste batzuekin, parte-

hartzaileak berak aurkeztuta edo erakundeak 

eskainita, catering-zerbitzuen, norberaren 

sukaldaritzaren eta abarren bidez. 

- Senideak jarduerara ez joatea. 

- Inguruan dituen baliokideekin koordinatzea, 

pilaketak saihesteko, bai eta agintari eskudunekin 

ere, espazio publikoak modu ordenatuan eta 

seguruan erabiltzeko. 

 
Parte-hartzaileen joan-etorriak, eta parte-hartzaileak 

jasotzea eta entregatzea: 

- Parte-hartzaileak beren legezko tutoreei jasotzen eta 
entregatzen zaizkiela eta ezarritako prebentzio-neurrien 
arabera egiten direla zaintzea. 



 

 

 

 

 

Jardueren aurretiko informazioa eta komunikazioa: 

Elkarteak informazio hau eman beharko lieke gazteei 

edo haien legezko arduradunei jardueraren aurretik: 

 

- Jarduera garatzean higienearen eta segurtasunaren arloan 

hartuko diren prebentzio-neurriei buruzko azalpen-

/informazio-dokumentua. Erakunde antolatzaileek 

informazio-liburuxka digital bat eman ahal izango dute 

jarduera hasi aurretik. Bertan, segurtasun-, portaera- eta 

higiene-arloan ezarritako neurriak zehaztuko dira, bai eta 

instalazioaren barruan erabiltzaileek bete beharko dituzten 

jarraibideak ere, jarraibide horien ezagutza eta praktika 

aldez aurretik aurreikusteko. 

 

- Jarduera COVID-19ra egokitzeko dokumentua. 

Jarduera egokitzeko plana. 

 

- Kutsatzeko edo kutsatze positiboa izateko arriskua 

dagoen kasuetarako prebentzio eta jarduketa 

protokoloa. 

 

- Baimen informatuaren agiria, informazioarekin eta 

parte hartzeko baldintzen onarpenarekin, parte-

hartzaileek edo, adin txikikoa bada, legezko 

arduradunek sina dezaten.



Jarduerak iraun bitartean: 

- Kide diren azpitaldeko parte-hartzaileei prebentzio- eta 

segurtasun-protokolo eta neurriei buruzko informazioa ematea. 

Horretarako, jarduerari ekin aurretik begiralearekin bilduko dira 

jarduera aurrera eramango den espazioan. 

- Jardueraren segurtasuna zaintzea, ezarritako segurtasun-

protokolo eta arau guztiak behar bezala betez. 

- Ezarritako prebentzio-neurriak gogoraraztea eta gainerakoen 

onerako eta segurtasunerako bete daitezen eskatzea 

(gainazalak ez ukitzea, segurtasun-distantzia mantentzea, 

maskara erabiltzea, eskuak maiz garbitzea, etab.). Halaber, 

instalazioak erabiltzeko moduari buruzko informazioa ere 

gogoraraziko da (adibidez: 

Aldagelak, komunak, hala badagokio). 

- Taldeari jakinaraztea jarduera, bisita edo ibilbidea nola egingo 

den, aplikatzen diren arauak eta/edo balizko murrizketak, eta 

horiek ez betetzearen ondorioak. 

- Kontaktu fisiko bidez agurtzeko moduak saihestea. 

- Arauak betetzen ez badira diziplinazko zer neurri ezarriko 

diren argi eta garbi adieraziko duen proposamena garatuko da. 

 

Jarduera bukatutakoan: 

- Erabilitako babes-materialak eta sortutako zaborra behar 

bezala botatzea. 

- Hala badagokio, autora edo ibilgailura modu ordenatuan 

igotzea, segurtasun-neurriak uneoro errespetatuz. 

- Jarduera eta geroko gestioetan harreman pertsonala 

murriztea, komunikazio telematikoa sustatuz.



 

 

 

 

 

 

Parte-hartzaile eta begiraleentzako oinarrizko 

segurtasun eta higiene-ekipamenduak: Jardueraren 

ardura duen erakundeak ziurtatu beharko du oinarrizko 

higiene-ekipamenduen hornidura nahikoa dagoela bere 

instalazioetan, ireki aurretik, parte-hartzaileek eta 

begiraleek erabil ditzaten. 

 

- 2 maskara garbi eguneko. Parte-hartzaileek ezin 

badute hornidura hori ziurtatu, erakundeak bere 

gain hartu beharko du. 

- Komunak eta gelak. Ura (ahal dela epela) eta 

xaboia. 

- Soluzio hidroalkoholikoa jarduera-espazioetan, 

toki estrategikoetan, komun publikoetan, 

jantokietan eta instalazioen sarreran. 

- Erabili eta botatzeko zapiak espazio komunetan 

eta jarduera-guneetan. 

- Langileentzako babes-maskarak eta NBEak, 

batez ere eskularruak eta maskarak, esposizio eta 

transmisio-arriskuaren mailaren arabera eta/edo 

parte-hartzaile kalteberentzako. 

- Eguneroko higienizazio-lanak egin ahal izateko 

garbiketa-materiala. 

- Antolatzaileek ordezko maskara orokorrak izan 

behar dituzte parte-hartzaileentzat eta haien 

begiraleentzat. Baita garbitzile eta kutsatutako 

kasuentzat eta pertsona kalteberentzako, 

adierazitako norbera babesteko ekipamenduekin 

eta maskarekin. 

- Ugaritutako eguneroko higienizazio-lanak egin 

ahal izateko garbiketa-materialez nahikoa hornitu 

behar du erakundeak. 

Info 

+: 

Borondatezko begiraleei buruzko neurriak 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo 
v- China/documentos/Recomendaciones_VOLUNTARIADO.pdf 

Osasun-baldintzengatik kalteberak diren profesionalentzako neurriak 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo 

v- China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 



 

 

 

 

 

 

Edukierak 

Establezimenduek, instalazioek eta lokalek gehieneko edukiera jarri 

beharko dute jendaurrean, langileak barne. Edukiera hori eta 

pertsonen arteko distantzia errespetatzen direla ziurtatu beharko 

dute. 

Edukiera zenbatzea eta kontrolatzea ahalbidetuko duten 

prozedurak ezarriko dira, inoiz gainditu ez dadin. 

Pertsonen zirkulazioaren eta espazioen banaketaren 

antolamenduak aukera eman beharko du pertsonen arteko 

segurtasun-distantziari eusteko. Bi ate edo gehiago daudenean, 

sarrera eta irteerarako erabilera desberdina ezartzen saiatuko da, 

pilaketa arriskua murrizteko. 

Segurtasuneko langileek zainduko dute segurtasuneko pertsonen 

arteko distantzia errespetatzen dela, eta saihestu egingo dute talde 

ugari batzea eta pilaketak egotea, arreta berezia jarriz eskailera 

mekanikoen, igogailuen, igarobide komunen eta atsedenlekuen 

eremuetan. 

Sarrerak online saltzea edo jardueretan on line izena ematea 

gomendatzen da eta, txarteldegian erosiz gero, txartelarekin edo 

antzeko beste baliabide batzuekin ordaintzea sustatuko da. 

Bertatatutakoen artean, eserita egonik ere, ahalegina egingo da  

pertsonen arteko segurtasun-distantzia mantendu dezaten. 

Gomendatzen da, jardueraren eta lokalaren ezaugarrien arabera, 

eserlekuak zenbatzea, eta urruntze fisikoaren irizpideak betetzen 

ez dituzten eserlekuak desgaitu beharko dira. 

Ateak behar besteko aurrerapenarekin irekiko dira, mailaz maila 

sartu ahal izateko, horretarako beharrezkoak diren antolamendu-

neurriak hartuz. Jendearen irteera ere mailaka egin beharko da, 

eremuka, pertsonen arteko distantzia bermatuz. Neurri berberak 

aplikatuko dira ikuskizunetan tarteko etenaldiak daudenean. 

Abisuak emango dira, jardueraren aurretik eta ondoren higiene- 

eta urruntze-neurriak eta jendearen irteeraren mailaketa 

iragartzeko eta gogoratzeko. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igogailua edo karga-jasogailua duten zentro, erakunde, lokal eta 

establezimenduek eskailerak erabiliko dituzte ahal den guztietan. 

Erabili behar direnean, pertsona batek okupatuko ditu gehienez, salbu 

eta bizikideak badira edo okupatzaile guztiek maskara erabiltzen 

badute. 

Bezeroen, bisitarien edo erabiltzaileen komunak, aldagelak, edoskitze-

gelak edo antzekoak erabiltzeko gehieneko okupazioa persona 

bakarrekoa izango da lau metro koadro arteko espazioetarako, 

laguntza behar duten pertsonen kasuan izan ezik; kasu horretan, 

laguntzaileak ere erabili ahal izango du. Kabina edo pixatoki bat baino 

gehiago duten lau metro karratu baino gehiagoko komunetarako, gelak 

duen kabina eta pixatoki kopuruaren ehuneko berrogeita hamarrekoa 

izango da gehieneko okupazioa, eta erabiltzen diren bitartean 

segurtasun-distantzia mantendu beharko da. 

Pertsonen artekoa. Aipatutako espazioen garbiketa eta desinfekzioa 

indartu beharko da, betiere haien osasungarritasun eta higiene-egoera 

bermatuz. 

Txartelarekin edo gailuen arteko kontaktu fisikorik gabeko beste 

bitarteko batzuekin ordaintzea sustatuko da, baita horretarako behar 

diren ekipoak garbitzea eta desinfektatzea ere. 

Zapiak eta erabili eta botatzeko beste edozein material uzteko 

paperontziak izango dira, eta maiz, gutxienez, egunean behin, garbitu 

beharko dira. 

Jardueran zehar erabiltzaileei ematen zaizkien eta erabilera 

partekatukoak diren materialak desinfektatu egin beharko dira 

erabilera bakoitzaren ondoren. 



 

 

 

 

 

 

 

Bezeroen, bisitarien edo erabiltzaileen komunak, aldagelak, 

edoskitze-gelak edo antzekoak erabiltzeko gehieneko okupazioa 

persona bakarrekoa izango da lau metro koadro arteko 

espazioetarako, laguntza behar duten pertsonen kasuan izan ezik; 

kasu horretan, laguntzaileak ere erabili ahal izango du. Kabina edo 

pixatoki bat baino gehiago duten lau metro karratu baino gehiagoko 

komunetarako, gelak duen kabina eta pixatoki kopuruaren ehuneko 

berrogeita hamarrekoa izango da gehieneko okupazioa, eta 

erabiltzen diren bitartean segurtasun-distantzia mantendu beharko 

da. 

Pertsonen artekoa. Aipatutako espazioen garbiketa eta desinfekzioa 
indartu beharko da, betiere haien osasungarritasun eta higiene-
egoera bermatuz. 
Txartelarekin edo gailuen arteko kontaktu fisikorik gabeko beste 
bitarteko batzuekin ordaintzea sustatuko da, baita horretarako behar 
diren ekipoak garbitzea eta desinfektatzea ere. 
Zapiak eta erabili eta botatzeko beste edozein material uzteko 
paperontziak izango dira, eta maiz, gutxienez, egunean behin, 
garbitu beharko dira. 

Jardueran zehar erabiltzaileei ematen zaizkien eta erabilera 

partekatukoak diren materialak desinfektatu egin beharko dira 

erabilera bakoitzaren ondoren



Zinemen, antzokien, auditorioen, karpa-zirkoen eta 

antzekoen jarduerak, aire zabaleko esparruak eta antzeko 

beste lokal batzuk; eta jendaurreko ikuskizunetarako, 

jolas-jardueretarako edo aisialdirako establezimenduak. 

 
Zinemek, antzokiek, auditorioek, karpa-zirkuek eta antzekoek 

beren jarduera garatu ahal izango dute, aurrez esleitutako 

eserlekuak badituzte, betiere areto bakoitzean baimendutako 

edukieraren hirurogeita hamabost gainditzen ez badute. Edukiera 

500 pertsonatik gorakoa bada, ezarritako babes eta higiene-

neurriak bermatzeko hartu beharreko neurriak ere baloratuko 

dira. 

Aire zabaleko esparruek eta aurreko paragrafoan aipatutakoez 

bestelako jendaurreko ikuskizunetarako eta jolas-jardueretarako 

edo aisialdiko jardueretarako beste lokal batzuek beren jarduera 

garatu ahal izango dute, eserlekuak badituzte eta betiere 

baimendutako edukieraren ehuneko hirurogeita hamabost 

gainditzen ez badute. Edukiera 1.000 pertsonatik gorakoa bada, 

ezarritako babes eta higiene-neurriak bermatzeko hartu 

beharreko neurriak ere baloratuko dira. 

Azoketan, jarduera zutik egiten denean, edukiera kalkulatzeko 

pertsonako 3 metro koadroko irizpidea hartuko da. 

Nolanahi ere, instalazioetan pertsonen arteko segurtasun-tartea 

mantentzeko beharrezko neurriak ezarriko dira, edo, halakorik 

ezean, maskara erabiliz babes fisikorako neurri alternatiboak 

erabiliko dira. 

Jatetxe edo ostalaritza-zerbitzuren bat ematen bada, 

establezimendu horietarako ezarritako baldintzetara egokituko 

dira. 

12 urtetik beherakoentzat diseinatutako jolasak eta jolas-

atrakzioak eskaintzen dituzten establezimenduek osasun-

agintaritzaren balorazioa beharko dute irekitzeko, haien 

testuinguruaren ezaugarri zehatzen arabera. 



 

 

 

 

Kirol-jarduerak eta -instalazioak. 

Aire zabaleko kirol-jarduera federatu gabea bakarka edo taldeka egin 

ahal izango da, kontaktu fisikorik gabe, eta gehienez 25 pertsona 

batuta. 

Kirol-instalazio eta -zentroetako jarduera gehienez 25 pertsonako 

taldeetan egin ahal izango da, kontaktu fisikorik gabe, betiere 

baimendutako gehieneko edukieraren ehuneko hirurogeita hamabost 

gainditzen ez bada. 

Kirol-instalazio bakoitzak protokolo bat prestatu beharko du 

erabiltzaileak orok ezagutzeko, instalazioen tipologiaren arabera. 

Oro har, ez da materialik, janaririk, edaririk edo antzekorik 

partekatuko. 

Gune komunetan maskara erabiliko da, salbu eta pertsonen arteko 

segurtasun-distantzia bermatzen bada. 

Nolanahi ere, instalazioetan pertsonen arteko segurtasun-tartea 

mantentzeko beharrezko neurriak ezarriko dira edo, halakorik ezean, 

maskara erabiliz babes fisikorako neurri alternatiboak erabiliko dira. 

Jatetxe edo ostalaritza-zerbitzuren bat ematen bada, establezimendu 

horietarako ezarritako baldintzetara egokituko dira. 

 

Kirol-ekitaldiak. 

Espazio itxietako kirol-ekitaldiek ez dute baimendutako gehieneko 

edukieraren ehuneko hirurogeita hamabost gaindituko, aurrez 

esleitutako eserlekuekin. 500 lagunetik gorako edukiera izanez gero, 

ezarritako babes eta higiene-neurriak bermatzeko hartu beharreko 

neurriak baloratuko dira. 

Kirol-ekitaldien antolatzaileek protokolo espezifiko bat izan beharko 

dute COVID-19ri buruz. Protokolo hori agintaritza eskudunari 

helaraziko zaio eta parte-hartzaileei jakinarazi beharko zaie. 

Protokolo horretan jaso beharko dira Pertsonen arteko segurtasun-

distantzia mantentzeko beharrezkoak diren neurriak zeintzuk diren, 

bai ikusleekin, baita ikusleen artean ere, edo, halakorik ezean, 

ikusleek maskara erabiliz babes fisikorako neurri alternatiboak 

erabiliko dituzte. 

 



 

 

 

 

 

Igerilekuak. 

Aire zabaleko edo estalitako igerilekuek, kirol edo jolas-erabilerarako 

direnean, edukieraren ehuneko hirurogeita hamabosteko muga 

errespetatu beharko dute, bai sarbideari dagokionez, bai kirol edo 

jolas-jardueretan zehar. Muga horietatik salbuetsita daude erabilera 

pribatuko familia bakarreko igerilekuak. 

Igerilekuak erabiltzean, segurtasun eta babes-neurri egokiak 

mantentzen saiatuko dira, batez ere erabiltzaileen arteko 

segurtasun-distantzian. Igerilekuetako egonlekuetan, banaketa 

espazial bat ezarriko da, elkarrekin bizi ez diren erabiltzaileen artean 

pertsonen arteko segurtasun-distantzia lortzeko, lurzoruko seinaleen 

edo antzeko marken bidez. 

Objektu pertsonal guztiek, hala nola eskuoihalek, ezarritako 

perimetroaren barruan egon behar dute, gainerako erabiltzaileekin 

kontakturik izan gabe. Sarbide-sistemak jarriko dira, pertsonen 

pilaketa saihesteko eta segurtasun eta osasun neurriak betetzeko. 

Erabiltzaileei gogoraraziko zaie, ikusteko moduko kartelen bidez edo 

megafonia-mezuen bidez, zer higiene eta prebentzio-arau bete 

behar diren eta adieraziko zaie instalaziotik alde egin behar dela 

COVID-19rekin bateragarria den edozein sintoma izanez gero. VI. 

eranskinean ezarritako baldintzak beteko dira COVID-19 Nafarroako 

Foru Komunitateko Igerilekuen Osasun Zaintzako 2020ko Programa. 

 

Ezarritako higiene eta prebentzio-neurriak oro har betetzeaz gain, 

instalazioetan ostalaritza eta jatetxe-zerbitzuren bat ematen bada, 

zerbitzua ematea ostalaritza eta jatetxe-establezimenduetan 

zerbitzua emateko baldintzetan aurreikusitakoari egokituko zaio.  



Aire zabaleko erabilera publikoko parkeak eta kirol-eremuak. 

Haur-parkeak, kirol-eremuak, skate pistak edo antzeko erabilera 

publikoko espazioak irekita egon ahal izango dira, baldin eta 

gehienezko edukiera errespetatzen bada, hots: persona bakoitzeko 4 

metro koadroko gutxi gorabeherako azalera, beti ere barrutiaren 

espazio konputagarriaren barnean. 

Pertsonen arteko segurtasun-tartea mantentzeko beharrezko 

neurriak ezarri beharko dira, edo, halakorik ezean, babes fisikorako 

neurri alternatiboak erabili. 

Higiene eta prebentzio-neurriak aplikatu beharko dira, batez ere 

eguneroko desinfekzioa kontaktu-eremu partekatuetan, haurren 

jolaserako gailuetan, jarduera fisikoko aparatuetan edo erabilera 

partekatuko bestelako hiri-altzarietan. 

Espazio horietan, bereziki haur-parkeetan, soluzio hidroalkoholikoak 

banatzeko gailuak edo birizidak diren desinfektatzaileak izatea 

gomendatzen da, behar bezala baimenduta eta erregistratuta. 

Bi urtetik beherakoentzako espazioen kasuan, xaboi-soluzio bat 

izango da.  

 

Aisialdiko bajerak. 

"Aisialdiko bajerak", "Piperoak" edo antzeko lokalak erabili ahal 

izango dira, betiere, ezarritako desinfekzio eta higiene-arau 

orokorrak betetzen direla bermatzen bada eta, nolanahi ere, 

erabiltzaileen artean pertsonen arteko 1,5 metroko segurtasun-

tartea mantentzen dela bermatzen bada. 

 
Elkarte gastronomikoak eta peñak. 

Elkarte gastronomikoek eta peñek ezingo dute 

baimendutako gehieneko edukieraren ehuneko hirurogeita 

hamabost gainditu eta taldeek gehienez ere 25 

pertsonakoak izan beharko dute. 



 

GOMENDIOAK ETA 

ERANSKINAK 



 

 

 

 

R.1. Parte-

hartzaileen 

harrera, sarrera 

eta irteera 

Krisi sozialaren ondoren, komeni da parte-

hartzaileen harrera zaintzea eta zaurgarritasun 

emozional, zein sozial handiena duten pertsonak 

identifikatzen eta zaintzen saiatzea. 

Sarrerak eta irteerak mailakatzea gomendatzen 

da edo sarbide ezberdinetatik egitea, pilaketak 

saihesteko. 

Halaber, kontaktu fisiko bidezko agurrak 

saihestea gomendatzen da. 

Jardueraren arduradunek jardueraren 

segurtasuna zainduko dute, instalazioetan 

sartzean osasun-azterketa eginez eta ezarritako 

segurtasun-protokolo eta arau guztiak behar 

bezala betez. 

Parte-hartzaileei dagokien azpitaldearen berri 

emango zaie eta beren begiralearekin bilduko 

dira 

Jarduerari hasiera ematea. Begiraleak bere 

azpitaldeko partaideen bilketa-tokiaren berri 

emango du, ezarritako prebentzio-neurriak 

gogoraraziko ditu eta gainerakoen onerako eta 

segurtasunerako bete daitezela eskatuko du. 



 
 
 
 
 
 
 

Gomendatzen da informazio-dokumentu hauek egitea 

eta entregatzea jarduerak egin aurretik: 

 

Jarduera garatzean higiene eta segurtasun-arloan 

hartuko diren prebentzio-neurrien dokumentu argigarri 

bat bidaliko zaie gazteei edo haien tutoreei, 

aurrekontuarekin batera. 

 

Jarduera COVID- 19ra egokitzeko dokumentua 

(erakundeak garatu beharrekoa eta parte-hartzaileei 

eta legezko tutoreei eman beharrekoa). 

Kutsatzeko arriskua edo kasu positiboa dagoenean 

aurrea hartzeko eta jarduteko protokoloa (erakundeak 

garatu beharrekoa eta parte-hartzaileei eta legezko 

tutoreei eman beharrekoa) 

Arrisku-taldearen arabera baztertutako parte-hartzaileei 

on line arreta emateko dokumentua (erakundeak garatu 

beharrekoa eta parte-hartzaileei eta legezko tutoreei 

eman beharrekoa). 

Parte hartzeko baldintzak onartzeko agiria, 

informatzeko betebeharra eta baimen informatua 

(parte-hartzaileek eta legezko tutoreek sinatu 

beharrekoa). 

 

Erakundeak garatutako informazio eta lege-

dokumentuak, parte-hartzaileei eta familiei 

zuzendutakoak, argiak izan beharko dira, eta 

erakundearen, familien eta parte-hartzaileen 

erantzukizunak, eskakizunak eta jarduteko arauak 

identifikatu eta justifikatu beharko dituzte, hurrenez 

hurren. Besteak beste, erakundeak aldez aurreko 

administrazio-izapideetarako eta jardueran zehar sor 

daitezkeen gorabeheretarako dituen laguntza-

bitartekoak eta pertsonak identifikatuko dira, baita 

parte-hartzaile bakoitzarentzako erreferentziazko 

begiraleak ere. 



 

 

 

 

R.2. Jardueren 

antolaketa eta 

garapena 

Aire zabaleko jarduerak lehenestea gomendatzen 

da. 

Jangeletarako eta logeletarako aurreikusitako 

edukierak ahalik eta gehien errespetatu behar dira, 

gutxienez metro eta erdiko pertsonen arteko 

distantzia errespetatuz; edukieraren murrizketa, 

espazio itxietan aplikatzekoa, ohiko edukieraren 

heren batera murriztu behar da. Mahaiak eta 

aulkiak, baita oheak ere, gomendatutako distantzia 

betetzeko moduan jarri beharko dira. 

Jarduerak, ahal dela, talde txikietan egitea 

gomendatzen da eta, ahal den neurrian, gainerako 

taldeekiko autonomia eta independentzia 

mantentzea jarduerak irauten duen bitartean. 

Taldeen tamaina, ordutegiak eta jarduerak 

planifikatzea gomendatzen da, prebentzio-neurriak 

eta pertsonen arteko distantzia fisikoa bete ahal 

izateko. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jardueretan txandaka egitea gomendatzen da 

prebentzio-neurriak eta pertsonen arteko distantzia 

fisikoa betetzen direla bermatu ezin denean. 

 

Jardueretan objektuak partekatuz gero, 

gomendatzen da banakako prebentzio eta higiene-

neurriak zorroztea, baita objektuak erabili aurretik 

eta ondoren garbitzea ere. 

 

Gutxienez metro eta erdiko pertsonen arteko 

distantzia mantentzeko moduan antolatu behar dira 

jarduerak. 

 

Gutxienez metro eta erdiko distantzia bermatu ezin 

den egoeretan, maskara higienikoak erabili behar 

dira, 6 urtetik gorakoetan, bide publikoan, aire 

zabaleko espazioetan eta erabilera publikoko edo 

jendearentzako irekita dagoen edozein espazio 

itxitan.



 

 

 

 

 

 

Betebehar horiek ezin izango dira eskatu honako kasu 

hauetan: 

A) Maskara erabiltzeak areagotu dezakeen arnas 

zailtasunen bat duten pertsonen kasuan. 

B) Behar bezala justifikatutako osasun-arrazoiengatik 

maskara erabiltzea kontraindikatuta duten pertsonen 

kasuan edo beren desgaitasun edo mendetasun-

egoeragatik maskara kentzeko autonomiarik ez dutenen 

kasuan edo maskara erabiltzea bideraezina egiten 

duten jokabide-aldaketak dituztenen kasuan. 

C) Jarduera ezaugarriak direla eta, jarduera gauzatu 

bitartean maskara erabiltzea ezinezkoa den kasuetan. 

D) Ezinbesteko kausak edo behar-egoerak direla eta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

R.3. Formazioa eta 

osasuna sustatzea 

Prebentzioko, higieneko eta osasunaren sustapeneko 

neurriei buruzko formazioa eta hezkuntza behar dira, 

parte-hartzaileen artean eta langile guztien artean 

gaixotasunaren prebentzio eta kontrol-neurriak 

hartzeko, bai haur eta gazteen aisialdiko jardueretan, 

bai haien etxeetan eta gizarte-ingurunean ere. 

Eskuen higiene egoki eta zehatza sustatu eta irakatsi 

behar da: etengabe garbitu eskuak, 20-40 segundo 

bitartean, zikinkeria agerian badago, erabili ura eta 

xaboia; izan ere, gel hidroalkoholikoa agian ez da 

nahikoa izango eskuak behar bezala garbitzeko. 

Ziurtatuko da pertsona guztiek eskura izango dituztela 

etengabe jarduera gauzatzen den tokian ura, xaboia 

eta papera, eskuak idortzeko eta, posible ez bada, 

soluzio hidroalkoholikoak edo Osasun Ministerioak 

baimendutako eta erregistratutako desinfektatzaile 

birizidak, eskuak garbitzeko. 

Eskularruak erabiltzea ez da gomendagarria oro har, 

baina bai elikagaiak manipulatzen direnean, 

pixoihalak aldatzen direnean eta garbiketa-lanak 

egiten direnean. 



 

 

 
 

R.4. COVID-19ren 

aurrean bereziki 

zaurgarriak 

diren pertsonei 

buruzkoak 

COVID-19ren aurrean osasun-baldintza 

zaurgarriagoak dituzten parte-hartzaileek jardueran 

parte hartu ahal izango dute, betiere beren egoera 

klinikoa kontrolatuta badago eta horretarako aukera 

ematen badu eta babes-neurriak zorrotz 

mantenduz. 

COVID-19ren aurrean kalteberak diren pertsonek 

lan egin ahal izango dute, betiere beren egoera 

klinikoa kontrolatuta badago eta horretarako aukera 

ematen badu eta babes-neurriak zorrotz 

mantenduz. Zalantzarik izanez gero, Lan Arriskuen 

Prebentziorako Zerbitzuko osasun-zerbitzuak 

koronabirusak eragindako infekzioarekiko bereziki 

kalteberak diren langileak dauden ebaluatu beharko 

du eta beharrezkoak diren prebentzio, egokitzapen 

eta babes-neurriei buruzko txostena egin beharko 

du, SARS-CoV-19 sistemarekiko esposizioaren 

aurrean laneko arriskuen prebentzio-

zerbitzuentzako jarduketa-prozeduran ezarritakoari 

jarraikiz.



 
 
 

R.5. Kasuak 

zaintzeko, 

identifikatzeko 

eta maneiatzeko 

prozedura bat 

izateko beharrari 

buruzkoak 

Jarduera hasten den unetik erakunde antolatzaile guztiek 

bermatu behar dute idatzizko prozedura bat erabili eta 

aplikatu ahal izango dela, honako hauek jasoko dituena: 

O sintomak identifikatzeko aukera ematen duen 

informazioa (eztula, mukiak, sudurreko edo konjuntibako 

kongestioa, eztul lehorra edo produktiboa, malko-jarioa, 

sukarra...). 

O Sintoma horiek jarduerarekin zerikusia duten parte-

hartzaileengan/langileengan/begiraleengan/profesionale

ngan agertuz gero, kudeaketa operatiboa. 

O Parte-hartzaileak eta profesionalak jardueretatik kanpo 

uztea dakarten egoerak: COVID19rekin bateragarriak 

diren sintomak, COVID-19 diagnostikoagatik isolatuta 

egotea edo kasu positibo batekin kontaktua izateagatik 

berrogeialdian egotea. 

O Aisialdiko jardueren parte-hartzaileei/erabiltzaileei 

nahiz jarduera horiei lotutako langile lan-kontratudun edo 

boluntarioei aplikatzeko zehaztapenak. 



 

O COVID-19rako kalteberatasun berezia duten 

kolektiboei dagozkien berezitasunak. 

O Kasu edo egoera bakoitzean eskumena duten osasun-

agintariekin komunikatzeko eta koordinatzeko prozedura 

(lehen mailako arreta/osasun publikoa/laneko arriskuen 

prebentzioa). Nafarroako telefonoak: 948 290 290/112 

Erakunde antolatzaileek bermatu behar dute sintomak 

identifikatzeko idatzizko prozedura hori zabalduko dela 

eta horretarako sarbidea izango dela, baita trazabilitatea 

ere, jarduera gauzatzen den bitartean hura aktibatzen 

bada. 



 
 
 
 

R.6. Jardueretan 

parte hartzeko 

baldintzei eta 

baimena 

onartzeari 

buruzkoak 

Erakundeek jardueretan parte hartzeko baldintzak 

onartzeko eta parte hartzeko baimena emateko dokumentu 

bat inplementatu beharko dute, honako hauek jasoko 

dituena: 

O Proposatutako prebentzio eta higiene-neurriak onartzea, 

Osasun Agintaritza eskudunak une bakoitzean 

deskribatutakoekin bat datozenak. 

O COVID-19rekiko zaurgarritasun berezia duten 

pertsonekin ez bizitzearen erantzukizunpeko adierazpena 

edo, hala bada, parte hartzeko osasun-baimena eta/edo 

bizikideena izatea. 

O COVID-19rekin bateragarriak diren sintomarik ez 

izatearen eta COVID-19ren kasu probable edo baieztatu 

batekin kontaktu esturik ez izatearen eta pertsona kaltebera 

batentzat izan ditzakeen arriskuen berri izatearen 

adierazpena. 

O Osasun-egoera egunero berrikusteko konpromisoa eta 

ez bertaratzearen arrazoia ematearena. 

O COVID19ri buruzko baimen informatua, SARS-CoV2k 

parte-hartzailearentzako eta haren ingurunearentzako 

epidemiaren testuinguruan jardueran parte hartzeak 

dakartzan arriskuen eta neurrien berri eman ondoren.  



 
 
 
 

R.7. Kasuen 

kudeaketari eta 

osasun-

agintaritzekiko 

lankidetzari 

buruzkoak 
Jarduera hasten denetik, kasuak eta kontaktuak 

kudeatzeko prozedura bat eduki behar da, koherentea 

izan behar duena haur eta gazteen aisialdiko jarduera hori 

garatzen den lurralde-eremu zehatzean ezarrita dauden 

baliabide eta jarraibideekin. Prozedurak parte-hartzaileak 

eta langileak/begiraleak barne hartu behar ditu. 

#Parte-hartzaile batek sintomak dituenean edo sintoma 

horiek jardueran zehar langile batek detektatzen 

dituenean: 

- Gela bereizi batera eramango da, prozeduran 

identifikatu bezala, eta gela horretan aireztapen egokia 

egongo da, poltsa eta pedala dituen paperontzi bat bertan 

erabili eta botatzeko maskara eta zapiak uzteko. 

- Parte-hartzaileari maskara kirurgiko bat emango zaio, 

baita hura zaintzen duen helduari ere. 

- Kasu bakoitzean dagokion senitartekoari/hurbilekoari 

jakinaraziko zaio 

- Aisialdiko jarduera garatzen den lurralde-eremuan 

ezarritako osasun-arloko eta/edo osasun publikoko 

dispositiboarekin harremanetan jarriko gara; dispositibo 

horrek argi eta garbi ezarrita egon behar du prozeduran 

(autonomia-erkidegoko erreferentziazko osasun-

zentroa/telefonoa), kasua ebaluatu ahal izateko. 

# 



 

 

 

 

R.7.  Kasuen 

kudeaketari eta 

osasun-

agintaritzekiko 

lankidetzari 

buruzkoak 

Aisialdiko jardueretako parte hartzaileak: balorazio 

klinikoa erreferentziako lehen mailako arretako taldeak 

egin behar du, baita proba diagnostikoen eskaera ere, 

kasua baieztatzeko, jakinarazteko, jarraipen klinikoa 

egiteko eta kontaktuen azterketari ekiteko (Osasun 

Publikoko Zerbitzuekin lankidetzan antolaketa-

esparruaren arabera). 

Aisialdiko jardueretako langileak: 

Langile bat gaixotasunarekin bateragarriak diren 

sintomak izaten hasten bada, berehala jarriko da 

harremanetan autonomia-erkidegoak edo dagokion 

osasun-zentroak horretarako prestatutako 

telefonoarekin (948 290 290 Nafarroan) eta, hala 

badagokio, lan-arriskuen prebentziorako dagokion 

zerbitzuarekin. Maskara bat jarriko du eta, nolanahi 

ere, lanpostua utzi beharko du osasun-profesional 

batek haren egoera medikoa baloratu arte. Osasun 

Publikoari dagokio, lehen mailako arretarekin eta 

laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuekin 

koordinatuta, jardueretan identifikatutako kasu 

positiboen kontaktuen azterketa antolatzea.



 
 
 
 

ERANSKINAK 

(INJUVE) 

 
I. ERANSKINA. Jardueretan parte hartzeko informazioa eta adosteak. 

II. ERANSKINA. Kanpaldiak. 

III. ERANSKINA. Jarduera COVID-19ra egokitzeko plana (erakundeak garatu 

beharrekoa parte-hartzaileei eta legezko tutoreei emateko). 

 
IV ERANSKINA. Prebentziorako eta jarduteko protokoloa, COVID-19 gaitzarekin 

kutsatzeko arriskua dagoenean, edo kutsatutakoan (Antolatzaileak garatu beharrekoa, 

parte-hartzaileei eta legezko tutoreei emateko). 

 
V. ERANSKINA. Hautazko protokoloa arrisku-taldearen arabera baztertutako parte-

hartzaileei online-eko arreta emateko (erakundeak garatu beharrekoa eta parte-

hartzaileei eta legezko tutoreei eman beharrekoa). 

 
VI. ERANSKINA. Parte-hartzeari, informatzeko betebeharrari eta baimen informatuari 

buruzko baldintzak onartzea (parte-hartzaileek eta legezko tutoreek sinatu beharrekoa). 

 
VII. ERANSKINA. Nahitaezko higiene- eta prebentzio-neurri (jardueretako parte-

hartzaileek eta begiraleek ezarri beharrekoak). 

 
VIII. ERANSKINA. Higieneko eta prebentzioko nahitaezko ekipamenduak eta neurriak, 

haurren eta gazteen hezkuntza-aisialdiko instalazioetarako (instalazioetarako 

betekizun orokorrak ditu, Faseen taulan adierazitakoei gehitu beharrekoak. 

Antolakuntzarentzako). 

 
IX. ERANSKINA. COVID-19ari buruzko gomendio informatiboak eta hezkuntza ez-

formaleko jarduerak (antolakuntzarentzako gomendioak). 

 
X. ERANSKINA. Estrategiaren Egokitzapena behar espezifikoak dituzten haur, nerabe 

eta parte-hartzaileentzako. 

 
XI. ERANSKINA. Material interesgarrien zerrenda. 

 
XII. ERANSKINA. Erlazionatutako araudi eta giden zerrenda. 



 
 

 

I. ERANSKINA: PARTE-HARTZEARI, 

INFORMATZEKO BETEBEHARRARI 

ETA BAIMEN INFORMATUARI 

BURUZKO BALDINTZAK ONARTZEA  
....................................................................... jauna/andrea, NAN/AIZ hau duena ……...................  

⬜ nire izenean 
⬜ interesdunaren (adingabea) gurasoa/tutorea  

....................................................................... jauna/andrea, NAN/AIZ hau duena ……...................  

Talde zaurgarrikoa edo egokitzeko premia bereziak: ⬜ Bai / ⬜Ez. Bai adierazi baduzu, 

zehaztu: 

Entitate honek gauzatuko du jarduera: 

Proposatutako jarduera: 

Data: 

Nire erantzukizunpean adierazten dut goiburuan agertzen diren datuak dituen 

pertsonak (interesduna) adierazitako entitateak gauzatuko dituen jardueretan parte 

hartu dezala eskatzen dudala. Horretarako, entitateak berak eskuragarri jarritako 

informazioa arretaz irakurri dut eta parte hartzeko baldintzak onartzen ditut, nire 

konpromisoa adierazten dut nahitaezko higiene- eta prebentzio-neurriak betetzeko eta 

nire gain hartzen dut COVID-19arekin kutsatzeko aukeraren erantzukizun erabatekoa. 

(Markatu dagokiona). 

Erantzukizunpeko adierazpena, arrisku-taldekoa ez dela eta arrisku-taldeko ezein kiderekin 

ez dela bizi dioena: 

⬜ Adierazten dut interesdunak betetzen dituela parte-hartzeari, informatzeko 

betebeharrari eta baimen informatuari buruzko baldintzak onartzea eskatzen den 

dokumentuan onartua izateko adierazitako baldintzak, eta ez dela arrisku-taldekoa. 
⬜ Adierazten dut interesduna ez dela arrisku-taldekoa den inorekin bizi, edo hala izanik ere, 

bere erantzukizunpean hartzen duela parte jardueran.. 

⬜ Konpromisoa hartzen dut osasun-egoera egunero jakinarazteko, eta bertaratzen ez 

bada, arrazoia jakinarazteko (eskuko telefonoaren edo beste bitartekoren baten bidez). 

faltaren arrazoia ematekoa ere (mugikorraren edo beste bitarteko baten bidez).  

⬜ Irakurri ditut eta onartzen ditut nahitaezko higiene- eta prebentzio-neurri pertsonalen 

dokumentuan adierazitako konpromisoak. 

⬜ Jarduera COVID-19ra egokitzeari buruz erakundeak helarazitako dokumentuak irakurri eta 

onartu direlako adierazpena.  

⬜ Adierazten dut jaso eta irakurri dudala jardueraz arduratzen den erakundeak jarduera 

COVID19ra egokitzeko prestatutako protokoloa, eta, beraz, proposatutako neurriak eta 

prozedurak ezagutzen ditudala eta ados nagoela. 
⬜ Adierazten dut jaso eta irakurri dudala jardueraz arduratzen den erakundeak 

larrialdiegoeretarako eta kutsatze-arriskuaren inguruan prestatutako protokoloa. 

 

COVID-19ari buruzko baimen informatua 
⬜ Adierazten dut jakitun naizela, aurreko dokumentuetan adierazitako informazioa jaso eta 

arretaz irakurri ondoren, zer arrisku dituen, bai beretzat eta bai berekin bizi diren 

pertsonentzat, interesdunak COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren testuinguruan 

jardueran parte hartzeak, eta nire erantzukizunpean hartzen dudala arrisku hor 
 

Tokia, data eta sinadura. 



 
 
 
 

II. ERANSKINA: KANPALDIAK 

(INJUVEren 

gomendioak)  
Gaua kanpin-dendetan pasatzea: osasun-agintariek 

gerora egin dezaketen xedapenei uko egin gabe, 

kanpaldiak III. fasetik aurrera egin ahal izanen dira, 

honako erregimenean: kanpin-denda bakoitzeko 

pertsona batek egin ahal izango du lo. Parte-hartzaileak 

elkarrekin bizi badira, kanpin-denda berean egin ahal 

izango dute lo. Kanpin-dendak fisikoki isolatuta dauden 

gelak baldin baditu, gela horiek erabili ahal izango dira. 

Dendak egunero jaso, garbitu eta aireztatu beharko dira. 

 
Aire zabalean lo egitea (bibak): Baimenduta eta 

gomendatuta dago; nolanahi ere, lo-zakuen artean 

segurtasun-tartea utzi behar da, eta lo-zakuak 

egunero aireztatu behar dira..  

 

Gaua aterpe eta antzekoetan, gela eta logela 

partekatuetan pasatzea: logela partekatuek %50eko 

okupazioa izanen dute, litera bakoitzeko pertsona 

bakarrarekin, jarduera garatzeko azpitaldea osatzen 

duten gazteek (ikus Pertsona-mugak faseka), 

begiraleak edo antolakuntzako ordezko arduradun 

heldu batek gainbegiratuta. Erabiltzen diren oheen 

artean, gutxienez bi metroko segurtasun-tartea 

errespetatuko da edo hesi-neurriak instalatuko dira. 

Nork bere ohea egingo du. Ohe-arropa poltsetan 

sartuta edo paketatuta emango zaie, garbi dagoela 

ziurtatzeko eta kutsatzea eragozteko. Gelarako 

sarreran disoluzio hidroalkoholikoa jarri behar da.



 
 
 
 
 
 

Gaua kanpalekutik edo kanpaleku ibiltaritik 

kanpo igarotzea eskatzen duten ibilaldi, ibilbide 

edo udaleko ibiltarietarako, plangintzan 

segurtasun-baldintza egokiak hartu beharko dira, 

material sanitarioa eramango duen laguntza-auto 

bat izango dute, eta begirale batek botika-kutxa 

eramango du aldean beti. Ezin izango da janaria 

prestatu edo janaria partekatu ibilbideak iraun 

bitartean; alabaina, kanpamendu nagusian 

janaria prestatu ahal izango da eta laguntza-

autoaren bidez banatu, betiere ezinbesteko 

gutxieneko higiene-neurriak betez. 

 
TOKI itxietan eginen diren jarduerak. Fase bakoitzean 

xedatutakoa bete beharko da, edukierak desberdinak izan 

baitezakete, bai jardueraren, baita autonomia-

erkidegoaren arabera ere. 

 
Debekatuta daude familiakoen bisitak. 

 
Enpresa edo elkartea eremu berean diharduten antzeko 

enpresa edo elkarteekin koordinazioan arituko da, jende-

pilaketak eragozteko; agintari eskudunekin ere 

koordinazioan arituko da, espazio publikoak modu 

ordenatuan eta seguruan erabiltzeko.. 



 
 

 

III. ERANSKINA: 

JARDUERA 

EGOKITZEKO PLANA 
Dokumentu honen helburua da gazteei eta haurrei 

zuzendutako aisialdi hezitzailera bideratutako jarduerak 
garatzen dituzten entitateei laguntza-tresna bat ematea, 

egungo egoerara egokitu daitezen. 

 
Dokumentu honetan bildutako alderdi guztiei buruzko 

antolakuntzaren proposamena, agintari eskudunak onartu 

beharko du, indarrean dagoen legeriaren arabera. Gainera, 

antolakuntzaren proposamenak honakoa bete beharko du: 

 
Osasun-agintariek une bakoitzean zehazten dituzten 

protokoloak edo/eta jarraibideak aplikatzea. 

Dokumentu honetan azaltzen diren neurri orokorrak ere 
sartzea. 

Arintze-fase bakoitzerako aurreikusitako neurriak sartzea, "Haurren eta 
gazteen aisialdi hezitzailerako jardueretan arintzeari eta normaltasunera 
itzultzeari buruzko zirriborroa" dokumentuan zehaztuta daudenak. 
Indarrean dagoen legeriaren beste alderdi batzuk ere sartzea. 

 
ZER DA KONONABIRUSA,  COVID-19a? 

 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/al

ertasActual/nCov-

China/documentos/2020_05_23_Preguntas_respuestas_2019-
nCoV.pdf  

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccaye
s/alertasActual/nCov-

China/img/cartel_COMO_LAVARSE_MANOS_INFANTIL.jpg  

 



 

 

 

 

 

 

 

Egokitzapen-plan bat diseinatuko da, ondoren adierazten 
diren alderdiak kontuan hartuko dituena. 

 
NEURRIAK: Transmisioaren kontrola eta prebentzioa 

 
COVID-19 gaitzaren sintomei buruzko kontsulta hemen egin dezakezu: 

 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg 

 
Parte-hartzaileek eta haien legezko tutoreek izango dute COVID-
19 gaitzarekiko norberaren 

egoeraren erantzukizuna; horrenbestez, norbaitek COVID-19 

gaitzarekin zerikusia duen sintomaren bat baldin badu, ez da 

joango, eta jardueraren arduradunarekin jarriko da 
harremanetan. 

 
Jardueraren arduradunek zainduko dute jarduera segurua 

dela; horretarako, osasun-adierazpena egingo dute 
instalazioetan sartu aurretik, eta ezarritako segurtasun-

protokolo eta -neurri guztiak behar bezala beteko dituzte. 

 
Mezuak eta kartelak jarriko dira, gogorarazteko zein diren 
segurtasuneko jokabideak eta tarteak, higiene-neurriak eta 
antzekoak. 

 
Irekitzea erabakitzen denean, jangelen eta antzeko 

eremuen edukiera mugatuko da. 

# 



 

 

 

 

 

Nahitaezko higiene- eta prebentzio-neurri pertsonalak 

betetzea: 

 

Ziurtatutako da jarduera gauzatuko den tokian eta toki komunetan 
(sarreretan, komunetan, jangeletan, etab.) pertsona guztiek une oro 
eskuragarri dituztela ura, xaboia eta eskuak lehortzeko papera, eta, 
ezinezkoa bada, gel hidroalkoholikoak edo eskuak garbitzeko Osasun 
Ministerioak baimendutako eta erregistratuta dauden eragin biruzidako 
desinfektatzaileak. 

 
Beti bermatuko da segurtasuneko protokoloak betetzen direla 
(Nahitaezko higiene- eta prebentzio-neurri pertsonalak). 

 
Bete ezean diziplinazko zer neurri ezarriko diren argi eta garbi 
adieraziko da eta, indarrean dagoen legediaren arabera, agintaritza 
eskudunak onartuko ditu. 

 

 
Arrisku-taldeak eta desabantaila sozialean dauden taldeak babestea: 

 

Xehetasunez baloratuko da arrisku-taldekoen edo arrisku-taldekoekin bizi 
diren pertsonen parte hartzeko aukera; gaixotasun eta egoera hauek 
hartzen dira, besteak beste, arrisku-taldekotzat: diabetesa, gaixotasun 
kardiobaskularra, hipertentsioa, biriketako gaixotasun kronikoa, 
immunoeskasia, tratamendu aktiboko minbizia, haurdun egotea, 60 urtetik 
gorakoa izatea. 

 
Arreta Arreta berezia emango zaie, begirale laguntzaile gehiago jarrita, 
parte hartzeko aukerak murriztuta dituzten pertsonei (arrisku-taldeak, 
desabantaila sozialeko egoeran dauden taldeak, dibertsitate funtzionala 
edo intelektuala duten pertsonak). 

 
 Ahal den neurrian, online aukerak proposatuko dira, arrisku-taldekoek edo 
arrisku-taldekoak diren pertsonekin bizi direnek jardueretan parte hartu 
ahal izango dutela ziurtatzeko. 

 
Jardueretan parte hartzeko izen-ematea: 

 

Izen-ematea online egingo da, ahal bada. Bestela, elkarte edo erakunde 
antolatzaileen bulego edo egoitzetan eman ahalko da izena, baldin eta 
jendearen arretarako xedatuta dauden arau guztiak betetzen badira. 

 



 
 
 

 

Jarduera presentzialak egokitzea eta berrantolatzea: 

Jarduerak aire zabalean egitea lehenetsiko da. 

Jende-pilaketak eragozteko, parte-hartzaileak gutxika, modu mailakatuan, 
bertaratu ahal izateko moduan antolatuko da jarduera. Taldekide-kopura, 
ordutegiak eta jarduerak planifikatzea gomendatzen dugu, prebentzioko 
neurriak eta pertsonen arteko distantzia-neurriak bete ahal izateko. 
Jarduerak berrantolatuko dira; hau da, gehienez ere 10 parte-hartzaileko 
taldeak eginda gauzatuko dira, begiralea barne, eta gainerako taldeetatik 
fisikoki isolatuta. 

Kontaktu fisiko etengabea eskatzen duten jarduerak egitea 
saihestuko da. 
Gazteen hezkuntza-aisialdiko jarduerek ezinbestean dakarte parte-
hartzaileen arteko kontaktua, baina kontaktu hori murritz daiteke. 
Horrenbestez, ahal dela, pertsonen artean 2 metroko segurtasun-
tartea errespetatuko da. Osasun-alorreko agintariek emandako 
gomendioetan (unean-unean indarrean daudenak) adierazita bezala 
erabiliko dira maskarak; nolanahi ere, bereziki garrantzitsua da toki 
itxietan erabiltzea, bai eta aire zabalean ere, baldin eta segurtasun-
tartea gorde ezin bada. 

 
Jan-edatekoak: Arau orokor gisa, eta fase bakoitzaren arabera, nork bere 

askaria edo janaria eraman ahal izango du jarduerara, eta ez du beste 

inorekin partekatuko. Elkarteak edo erakundeak eskaintzen badu 

(catering zerbitzu bidez edo tokiko sukaldean egindakoa eskaini ahal 

izango du), banakako anoak eskainiko ditu, eta betiere segurtasun-

neurriak errespetatuta (anoak prestatuko dituen begiraleak nahitaez 

izan behar du elikagaiak manipulatzeko ziurtagiria, eta, horrezaz gain, 

parte-hartzaileen laguntzarik gabe prestatuko ditu). 

 
Jantokiak. Jantoki itxiak: aparteko prebentzio-neurriak, edukieraren % 

50, mahaikideen artean 2 metroko tartea, txandak ezarri eta txanda-

aldaketa bakoitzean garbiketa egin edo manparak jarri. Jantoki irekiak 

(karpak, olanak, egurrezko itxiturak): pertsonen artean 1,5 metroko 

tartea utziko da, eta nork bere plateretik jango du, partekatu gabe. 

 
Aire zabalean lo egitea (bibak): Baimenduta eta gomendatuta dago; 

nolanahi ere, lo-zakuen artean segurtasun-tartea utzi behar 

da, eta lo-zakuak egunero aireztatu behar dira. 

· 



 
 
 
 

 

Gaua kanpin-dendetan eta kanpalekuetan pasatzea: osasun-agintariek 

gerora egin dezaketen xedapenei uko egin gabe, kanpaldiak III. fasetik 

aurrera egin ahal izanen dira, erregimen honetan: kanpin-denda 

bakoitzeko pertsona batek egin ahal izango du lo. Parte-hartzaileak 

elkarrekin bizi badira, kanpin-denda berean egin ahal izango dute lo. 

Kanpin-dendak fisikoki isolatuta dauden gelak baldin baditu, gela 
horiek erabili ahal izango dira.  

Dendak egunero jaso, garbitu eta aireztatu beharko dira. 

 
Gaua aterpe eta antzekoetan, gela eta logela partekatuetan pasatzea: 

Partekatutako logelek % 50eko okupazioa izanen dute, litera 

bakoitzeko pertsona bakarrarekin, jarduera garatzeko azpitaldea 

osatzen duten gazteek (ikusi Pertsona-mugak faseka), begiraleak 

edo antolakuntzako ordezko arduradun heldu batek gainbegiratuta. 

Okupatutako oheen arteko 2 metroko segurtasun-distantzia 

errespetatuko da, edo barrera-neurriak ezarriko dira. Parte-

hartzaileek beren oheak eginen dituzte. Poltsetan sartutako edo 

paketatutako oheko arropa emanen da, garbi dagoela bermatuz eta 
kutsadura saihestuz. Logeletara sartzeko gunean soluzio 

hidroalkoholikoa eduki behar da. 

 
Gaua kanpalekutik edo kanpaleku ibiltaritik kanpo igarotzea eskatzen 
duten ibilaldi, ibilbide edo udaleko ibiltarietarako, plangintzan segurtasun-
baldintza egokiak hartu beharko dira, material sanitarioa eramango duen 
laguntza-auto bat izango dute, eta begirale batek botika-kutxa eramango 
du aldean beti. Ezin izango da janaria prestatu edo janaria partekatu 
ibilbideak iraun bitartean; alabaina, kanpamendu nagusian janaria 
prestatu ahal izango da eta laguntza-autoaren bidez banatu, betiere 
ezinbesteko gutxieneko higiene-neurriak betez. 

 
Toki itxietan eginen diren jarduerak. Fase bakoitzean ezarritakoa bete 

beharko dute, edukiera muga desberdinak izan baitezakete, bai 

jarduera desberdinen artean, bai autonomia-erkidegoen artean ere. 

 

Debekatuta daude senideen bisitak. Enpresa edo elkartea eremu 

berean diharduten antzeko enpresa edo elkarteekin koordinazioan 
arituko da, jende-pilaketak eragozteko; agintari eskudunekin ere 

koordinazioan arituko da, espazio publikoak modu ordenatuan eta 

seguruan erabiltzeko. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Begiraleak, jardueran parte hartzen duten taldeen arduradunak diren 

aldetik: 

 

Talde bakoitzeko begirale bat izendatuko da, taldekideei harrera egiteko 
eta taldekideak beren legezko tutoreen esku uzteko. Arduradun horrek 
zainduko du urruntze sozialeko neurriak betetzen direla, eta horrezaz 
gain, jende-pilaketak eragotziko ditu. Kontrolpean izango ditu jokabideak 
eta ekipamendu sanitarioak, eta maskara ez duten parte-hartzaileei 
maskarak banatuko dizkie. 

 
COVID-19 gaitzaren inguruko prestakuntza espezifikoa eta eguneratua 
emango zaie begiraleei; besteak beste, honako hauei buruzkoa: 
prebentzioa eta babesa, ezartzen diren neurri eta protokolo espezifikoak, 
lan-arriskuen prebentzioa, trebetasun sozialak eskuratzeko eta emozioak 
kudeatzekoa eta ingurumen-hezkuntza. Prestakuntza hori osasun-alorreko 
agintaritzako teknikariek prestatu edo emango dute, edo, behintzat, haiek 
berek gainbegiratutakoa izango da. 

 
Begiraleek prestakuntza espezifiko hori eduki ezean, 
antolatzaileak osasun-alorreko prestakuntza hori duten langileak 
jarriko ditu, jarduerak iraun bitartean 

 
Parte-hartzaileen joan-etorriak, eta parte-hartzaileak jasotzea eta 

entregatzea: 

 

Talde bakoitzeko begirale arduradunak izan behar du parte-hartzaileak 
jasotzeko eta beren legezko tutoreen esku uzteko erantzukizuna. 

 
Jarduera gauzatuko den tokirako joan-etorrietan, herritar ororentzako 
xedatuta dauden arauak bete beharko dira.  

 
. 



 
 
 
 
 

Jarduera gauzatzeko eskakizunak 

Jarduerak gauzatu aurretik informatzea eta jakinaraztea: 

Elkarteak, jarduera gauzatu aurretik, informazio hau helarazi behar die 
gazteei 
edo legezko tutoreei: 

 
· Gazteei edo haien tutoreei, dagokionaren arabera, 
aurrekontuaz gain, jarduerak gauzatu bitartean higienearen eta 
segurtasunaren alorrean zer prebentzio-neurri hartuko diren argi 
eta garbi azaltzen dituen dokumentu bat ere igorri behar die.  
·  
· Jarduera COVID-19ra egokitzeko planaren dokumentua 
(elkarteak edo erakundeak garatu beharrekoa, eta parte-hartzaileei 
eta legezko tutoreei eman beharrekoa). 
·  
· Prebentzioko eta jarduteko protokoloa, COVID-19 gaitzarekin 
kutsatzeko arriskua dagoenean, edo kutsatutakoan (elkarteak edo 
erakundeak garatu beharrekoa, eta parte-hartzaileei eta legezko 
tutoreei eman beharrekoa).  

 
· Arrisku-taldearen arabera baztertutako parte-hartzaileei online-eko 
arreta emateko dokumentua (erakundeak garatu beharrekoa eta parte-
hartzaileei eta legezko tutoreei eman beharrekoa). 

 
· Parte-hartzeari, informatzeko betebeharrari eta baimen 
informatuari buruzko baldintzak onartzen direlako dokumentua 
(parte-hartzaileek eta legezko tutoreek sinatu beharrekoa)  
 
 

- Elkarteak edo erakundeak prestatu beharreko eta parte-hartzaileei eta 
familiei helarazi beharreko dokumentu informatiboak eta legalak 
ezinbestez izango dira argiak, eta haietan elkartearen edo erakundearen, 
familien eta parte-hartzaileen erantzukizunak, eskakizunak eta jarduteko 
arauak zein diren identifikatu eta justifikatu behar dira, hurrenez hurren. 
Besteak beste, alderdi hauek identifikatuko dira: elkarteak edo 
erakundeak zer bitarteko eta zer pertsona laguntzaile dituen aurretiazko 
administrazio-izapideak egiteko eta jarduerak iraun bitartean gertatzen 
diren gorabeherei aurre egiteko, eta zein den parte-hartzaile bakoitzaren 
erreferentziazko begiralea.  

 



 
 
 
 
 

 

Jarduerak iraun bitartean: 

 

Jardueraren arduradunek zainduko dute jarduera segurua dela; 
horretarako, osasun-adierazpena egingo dute instalazioetan sartu 
aurretik, eta ezarritako segurtasun-protokolo eta -neurri guztiak behar 
bezala beteko dituzte   

 
Parte-hartzaileei zer taldetakoak diren jakinaraziko zaie, eta 
begiralearekin elkartuko dira jarduerari ekiteko esleitu zaien espazio 
berezituan. Begiraleak harrera non egingo den jakinaraziko die bere 
taldeko kideei.   

 
Begiraleak ezarrita dauden prebentzio-neurriak gogora ekarri behar dizkie, 
bai eta betearazi ere, gainerako guztien ongiagatik eta segurtasunagatik 
(ezer ez ukitzen saiatzea, segurtasun-tartea gordetzea, maskara 
erabiltzea, eskuak maiz garbitzea, etab.); horrezaz gain, instalazioak nola 
erabili ere gogoraraziko die (adibidez, aldagelak edo komunak, kasuan 
kasu).   

 
Begiraleak jarduera, bisita edo ibilbidea nola egingo duten, eta zer arau 
eta/edo muga aplikatuko diren jakinaraziko die taldekideei.   

 
Kontaktu fisikoa tarteko duten agurtzeko eta/edo adio egiteko moduak 
eragotzi behar dira.   

 
Begiraleak kontrolatuko ditu portaerak eta banatuko ditu maskarak. 
Begiraleek eta parte-hartzaileek 2 maskara garbi izan beharko dituzte 
eguneko. 

 
Bete ezean diziplinazko zer neurri ezarriko diren argi eta garbi 
adieraziko da.  

 
Nork bere materiala erabiliko du; hau da, ezin izango dute beren 
artean partekatu materiala, ez eta begiraleekin ere.   

 
Garraio pribatua erabiliz gero, agintari eskudunek adierazitako neurriak 
bete beharko dira.   

 
 



 

 

 

Jarduera bukatutakoak: 

Behar bezala botako da babesteko erabilitako materiala (maskarak). 
Autobusa edo ibilgailua erabili behar izanez gero, modu ordenatuan edo 
segurtasun-neurriak une oro errespetatuz sartuko dira. Jardueraren osteko 
kudeaketetan, pertsonen artean ahalik eta kontaktu gutxien izatea eta 
jakinarazpenak telematikoki egitea gomendatzen da. 

 
Segurtasuneko eta higieneko oinarrizko ekipamenduak, 

parte-hartzaileentzat, begiraleentzat eta profesionalentzat: 

Jardueraren arduradunak, elkarteak zein erakundeak, instalazioetan 
higienerako oinarrizko behar beste ekipamendu dagoela ziurtatu behar 
du ateak zabaldu aurretik, erabiltzaileek eta langileek erabil ditzaten. 

 
Norberaren higienerako gomendioak bete ahal izateko 

beharrezko produktuak: 

Maskarak begiraleentzat eta parte-hartzaileentzat. Begiraleek eta parte-
hartzaileek maskara garbiak eduki behar dituzte, osasun-alorreko agintariek 
adierazitakoaren arabera. Parte-hartzaileek ezin badute maskara izango 
dutela ziurtatu, elkarteak edo erakundeak hartu beharko du bere gain 
maskaren hornidura. 

 
Komunak eta gelak. Ura (ahal dela, epela) eta xaboia eskura jarri behar 

dira. Disoluzio hidroalkoholikoa jarduera gauzatuko den eremuetan, eta 

toki estrategiko eta publikoetan, jangeletan eta instalazioetarako 

sarreretan. Erabilera bakarreko zapiak espazio komunetan eta jarduera 

gauzatuko den eremuetan. Babes-maskarak eta norbera babesteko 

ekipamendua langileentzat, bereziki eskularruak eta maskarak, 

esposizioko eta transmisioko arrisku-mailaren arabera, osasun-alorreko 
agintariek adierazita bezala. Garbiketarako materiala, ugaritutako 

eguneroko higiene-egitekoak gauzatu ahal izateko (besteak beste, lixiba 

eta Osasun Ministerioak desinfektatzeko baimendutako produktuak): 

https:// 

www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC

ov-China/documentos/ Listado_virucidas.pdf 

 
Materiala erreserban: 

Elkarteak edo erakundeak erabilera orokorreko maskarak eduki behar 
ditu aldatzeko, aurreikusitako parte-hartzaileentzat eta haien 
begiraleentzat. Garbitasuneko profesionalentzako eta kutsatze-
kasuetarako gomendatutako maskarak eta norbera babesteko 
ekipamendua ere eduki behar ditu. Hori guztia osasun-alorreko 
agintariek adierazita bezala. Jardueraren antolatzaileek garbitasuneko 
behar beste material izan behar dute, ugaritutako eguneroko higiene-
egitekoak gauzatu ahal izateko. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neurri espezifikoak langileentzat.   

Begirale boluntarioei buruzko neurriak: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual 
/nCov-China/documentos/Recomendaciones_VOLUNTARIADO.pdf 

 

 
Praktiketako begiraleei buruzko neurriak: 

 

Praktiketako begiraleek parte hartzea baimenduko da, nahiz eta 
horrek talde bakoitzeko parte-hartzaileen kopurua ugaritzea 
dakarren, betiere indarrean dagoen araudia betetzen bada. 

 
Osasun-baldintzak direla-eta profesional zaurgarrientzako neurriak 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual 
/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 



 
 

 

IV. ERANSKINA: 

KUTSATU ETA KASU 

POSITIBOENTZAKO 

PROTOKOLOA 
 
 

Dokumentu honen helburua da gazteei eta haurrei zuzendutako 

aisialdi hezitzailera bideratutako jarduerak garatzen dituzten 

entitateei laguntza-tresna bat ematea, egungo egoerara egokitu 

daitezen. 

 

Dokumentu honetan bildutako alderdi guztiei buruzko 

antolakuntzaren proposamena, agintari eskudunak onartu 

beharko du, indarrean dagoen legeriaren arabera. Gainera, 

antolakuntzaren proposamenak honakoa bete beharko du: 

 

 

Osasun-agintaritzak une bakoitzean zehazten dituen protokoloak 

eta/edo jarraibideak aplikatu. Garrantzi berezia du: 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/ale 

rtasActual/nCov- 

China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_i 

ndicadores.pdf 

 

Dokumentu honetan azaldutako neurri orokorrak jarraitu 

eta bere jardunean txertatu. 

 

Deseskaladako faseetarako aurreikusitako neurriak jarraitu 

eta bere jardunean txertatu. 

 

Indarrean dagoen legeriaren beste alderdi batzuk jarraitu 

eta bere jardunean txertatu. 

 



 

 

 

 

 

 

PREBENTZIO-NEURRIAK 

 
Kontrol-neurriak, jarduerari ekitean: nork bere burua 

kanpoan uztea, eta sintomen zaintza aktiboa parte-

hartzaileen eta profesionalen artean. 

 
COVID-19 gaitzarekin bateragarriak diren sintomen zerrenda 

oraindik orain luzatu da, eta honako hauek dira: sukarra, eztula 

edo airea falta delako sentsazioa eta eztula, eta sintoma 

atipikoak, hala nola odinofagia, anosmia, ageusia, giharretako 

minak, beherakoak, bularraldeko mina eta zefaleak. 

 
Parte-hartzaileak ez du bertaratu behar edo ezin du jardueran 

parte hartu, gutxienez 14 egunez, COVID-19 gaitzarekin 

zerikusia izan dezakeen ezein sintoma sumatzen badu edo 

COVID-19 gaitza izan duen pertsona batekin hurbileko 

kontaktua izan badu pertsona horrek sintomak zituen bitartean 

(bizikideak, familiakoak eta toki berean gutxienez 15 minutuz 2 

metroko tartera baino gutxiagora egon diren pertsonak) edo 

pertsona harekin espazio berean pertsonen arteko distantzia 

gorde gabe egon bada, nahiz eta sintomarik ez eduki. 14 

eguneko epealdi horretan, jarraipena egin behar da, 

gaixotasunaren zantzuak agertzen diren zaintzeko. 

 

Parte-hartzaileak jardueran parte hartu ahal izango du, bere 

erantzukizunpean, zaurgarria bada edo zaurgarria den pertsona 

batekin bizi bada; zaurgarria izan daiteke adinagatik, haurdun 

egoteagatik edo lehendik gaitzen bat edukitzeagatik (hala nola 

hipertentsio arteriala, gaixotasun kardiobaskularrak, diabetesa, 

biriketako gaixotasun kronikoa, minbizia edo immunoeskasia). 



 

 

 

 

 

 

Transmisioa prebenitzeko neurriak: 

 
Parte-hartzaileek edo haien legezko tutoreek izango dute 

COVID-19 gaitzarekiko norberaren egoeraren erantzukizuna, 

COVID-19 gaitzarekin zerikusia duen adierazitako sintomaren 

bat baldin badu. 

 

Higiene-jardunbide osasungarriak irakastea, sustatzea eta indartzea, 

langile eta parte-hartzaile guztien artean. Jarduerari hasiera eman 

aurretik, antolatzaileek informazioa eskuorri digital baten bidez 

jakinaraziko dute, eta han berariaz adieraziko dute zer neurri ezarri 

dituzten segurtasunaren, jokabidearen eta higienearen alorrean, bai 

eta erabiltzaileek zer jarraibide bete behar dituzten instalazio 

barruan ere. Hartara, aldez aurretik egongo dira arau horien 

jakinaren gainean 

 
Jardueraren arduradunek zainduko dute jarduera segurua 

dela; horretarako, ezarritako segurtasun-protokolo eta -neurri 

guztiak behar bezala beteko dituzte. 

 

Garbiketako eta desinfektatzeko egitekoak ugaritzea, laneko 

higienearen eta osasunaren alorreko agintari eskudunek 

emandako gomendioak betez. Instalazioetan higieneko eta 

prebentzioko neurrien seinaleak jartzea, haien berri izan dezaten 

pertsona guztiek; horrezaz gain, seinale bereziak jartzea eremu 

jakinetan, hala nola komunetan, jangeletan, korridoreetan eta 

ikasgeletarako sarreretan.



 

 

 

 

Neurriak jardueran kasu positiboren bat hautemanez gero: 

 
Norberaren konpromisoa segurtasuneko eta higieneko neurriekiko: 

 
Jarduerei ekin aurretik, familiei edo izena eman dezaketen 

parte-hartzaileei helaraziko zaien informazioan, gogorarazi 

behar zaie, bai haiei eta bai antolatuko dituzten pertsonei, nork 

bere osasunaren erantzukizuna duela eta higieneko eta 

prebentzioko neurriak errespetatu behar dituztela, eta ez dutela 

jardueretan parte hartzera joan behar inola ere, baldin eta 

sintomak edo ondoezak badituzte. 

 
Jarduketa, parte-hartzaileren batek COVID-19 gaitzaren 

sintomak izan daitezkeenak baldin baditu. 

 

Transmisio komunitarioko egoeran gaudenez, oso kontuan 

hartu behar da COVID-19 kasuak izan daitezkeela gaitzarekin 

bateragarriak diren sintomak dituzten pertsona guztiak. Halako 

kasuak behaketa bidez identifikatuko dira, edo parte-hartzaileek 

berek jakinarazita. Parte-hartzaile batek COVID-19arekin 

bateragarriak diren sintomak dituenean, familia edo tutoreei 

jakinaraziko zaie, bereizitako espazio batera eramango da eta 

maskara kirurgiko bat jarriko zaio. COVID-19 pandemiaren 

trantsizio-fasean diagnostikoa, zaintza eta kontrola egiteko 

estrategiaren arabera, hari dagokion lehen mailako arretako 

taldeak egin behar dio balorazio klinikoa eta eskatu behar du 

proba diagnostikoa egitea, kasua baieztatzeko, jakinarazteko 

eta jarraipen klinikoa egiteko, bai eta haren kontaktuak 

aztertzen hasteko ere (Osasun Publikoaren Zerbitzuarekin 

elkarlanean, antolaketa-esparruaren arabera). Langileren batek 

sintomak baditu, hari dagokion Lehen Mailako Arretako 

taldearekin jarri behar da harremanetan, bere hiriko 

erreferentziazko telefonoaren bidez eta/edo Laneko Arriskuen 

Prebentziorako Zerbitzuaren bidez, eta haiek emandako 

jarraibideak beteko dira. Osasun Publikoaren Zerbitzuari 

dagokio, Lehen Mailako Arretarekin eta Laneko Arriskuen 

Prebentziorako Zerbitzuarekin elkarlanean, langilea bada, 

hautemandako kasu positiboen kontaktuen azterketa 

antolatzea. 



 

 

 

 

Neurriak jardueran kasu positiboren bat hautemanez gero: 

 
Jarduketa, COVID-19aren kasu positiboa identifikatu ondoren. 

 
Elkartearen edo erakundearen protokoloa (dagokion agintari 

eskudunak onartutakoa) jarriko da abian, eta une oro beteko 

dira osasun-alorreko agintarien gomendioak. Kasuen eta parte-

hartzaileen eta profesionalen arteko kontaktuen kudeaketa 

egiteko, zaintza- eta kontrol-estrategiaren dokumentuan 

jasotakoa beteko da. Ez dagokie aisialdiko profesionalei, ez 

kontaktuen azterketa egitea, ez jarduera bertan behera utzi edo 

ez baloratzea. Gomendatzen da, ordea, osasun-alorreko 

agintariek eskatutako zereginetan laguntzea eta lana erraztea.  

 

Egin kontsulta hemen: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/ale 

rtasActual/nCov- 

China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_i 

ndicadores.pdf 

 
Beharrezkoa izanez gero, parte-hartzaileen etxerako itzulera 

koordinatuko da, eta jarduerak egiten jarraitzeko estrategiak 

abiaraziko dira, beste aukera batzuk aztertuta 



 

 

 

PRESTAKUNTZA EZ-FORMALEKO ESKOLA ETA ERAKUNDEEK 

KONTUAN HARTU BEHARREKO INFORMAZIO ETA 

DOKUMENTAZIO GARRANTZITSUA: 

 

Lantokietako jardunbide egokiak: COVID-19 kutsadurari aurrea hartzeko 

neurriak (apirilaren 11n eguneratua). Eskuragarri hemen: 

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/ GUIA110420172227802.pdf  

 

COVID-19 gaitzaren sintomak izanez gero nola jokatu jakiteko dekalogoa. 

Espainiako Osasun Ministerioa. Eskuragarri hemen: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/ alertasActual/nCov-

China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf –  

 

Ameriketako Estatu Batuetan haur-eskolatik 12. gradura arte dauden 

eskoletako administrarientzako barneko gida eta haurren zainketako 

programak. Eskuragarri hemen: https://espanol. cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html  

 

Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in 

Schools: March 2020. World Health Organization, UNICEF. Eskuragarri 

hemen: https://www.who.int/docs/default- source/coronaviruse/key-messages-and-

actions-for-COVID-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020. 

pdf?sfvrsn=baf81d52_4 

 

Koronorabirusak (COVID-19) eragindako gaixotasunari buruzko 

orientabide teknikoa: ikastetxe, lantoki eta erakundeentzako 

orientabidea. World Health Organization. Eskuragarri hemen: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/ 

guidance-for-schools-workplaces-institutions 

 

Zer esango diet haurrei konorabirusari buruz? Espainiako Osasun 

Ministerioa. Eskuragarri hemen: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ 

img/COVID19_que_digo_a_poblacion_infantil.jpg 

 

COVID-19ari buruko informazio eguneratua eta baliabideak, Espainiako 

Osasun Ministerioa. Eskuragarri hemen: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ nCov-

China/home.htm  

 

Herritarren arretarako telefonoak Nafarroan 948 290 290. Osasun-

larrialdiren bat baduzu, deitu zenbaki honetara: 112.



 

V. ERANSKINA: ONLINE 

ARRETA 
 

Dokumentu honen xedea da ohiko parte-hartzaileak dituzten erakundeei 

eta elkarteei laguntzeko tresna bat ematea, arrisku-taldea dela-eta 

baztertutako parte-hartzaileei on line arreta emateko protokolo-

proposamen bat egin dezaten. Horrela, gazteak jarduera horietara mailaz 

maila itzuliko dira eta pixkanaka hasiko dira berriz ere ohiko bizimoduko 

jarduerak egiten. 

 

NEURRIAK 

1. Jardueratik baztertzeko arrazoiak esplizitu:: 

 
Erakunde bakoitzak arrisku-taldeak ezarri beharko ditu soil-soilik 

osasun-agintarien irizpidearen arabera, eta inoiz ez diskriminazio-

arrazoien arabera. 

 

Parte-hartzaileak ezin du jardueran parte hartu baldin eta COVID-19rekin 

lotuta egon daitekeen sintomatologiarik badu (eztula, sukarra, arnasa 

hartzeko zailtasuna, etab.); kontaktu estuan egon bada (bizikideak, 

senideak eta kasu baten toki berean egon diren pertsonak, kasuak 

gutxienez 15 minutuz sintomak 2 metro baino gutxiagoko distantziara 

zituen bitartean) edo pertsonarteko distantzia gorde gabe espaziorik 

partekatu badu. Kasu horretan, jarraipena egin behar da, gutxienez 14 

egunez gaixotasunaren zantzurik agertzen ote den jakiteko. 

 

Parte-hartzaileak ez luke jardueran parte hartu behar baldin eta 

kaltebera bada edo zaurgarria den pertsona batekin bizi bada, honako 

arrazoi hauengatik: adina, haurdun egotea edo aurreko gaixotasun 

medikoak izatea (adibidez, hipertentsio arteriala, gaixotasun 

kardiobaskularrak, diabetesa, biriketako gaixotasun kronikoak, 

minbizia edo immunodepresioa). Hori egitea erabakitzen badu, bere 

arriskupean egingo du, eta baimen informatuan jasota geratuko da. 



 

Baztertzeko arrazoia zein izan den jakinarazi: 

 
Baztertzeko arrazoiei buruzko informazioa eman, argi eta erraz 

(kutsatzea, arrisku-taldea, etab.). Mezuek osasun pertsonaleko 

eta sozialeko arrazoiengatik baztertzea justifikatu beharko dute. 

Jakinarazpena idatziz egingo da. 

 

Hautazko jarduera alternatiboak proposatu: 

 
Baztertutako parte-hartzaileei doako parte-hartze plan pertsonalizatua 

on line proposatu ahal izango zaie, isolamendua saihesteko eta 

erakundearen jarduera orokorretan parte har dezaten. Plan horretan 

honako hauek sar daitezke: 

 

Online jarduerak, aurrez aurreko jardueran parte hartzen dutenentzat 

eta parte hartzetik kanpo daudenentzat. 

 

Online jardueraren araberako parte-hartzaileen ratioa 15 parte-

hartzailetik gorakoa ez izatea gomendatzen da. Online prestakuntza-

tailerra, online topaketa informala, jolas birtualak eta abar izan daitezke. 

Aurrez aurreko jardueraren hainbat gairi buruzko bideoak graba 

daitezke (gorputz-hezkuntza, musika, etab.), elkarrekin ikusteko. 

 

Begiraleen eta taldeen jarraipena telefono mugikor/finkoaren bidez edo 

sare sozialetan, hala nola whatsapp, Instagram, twitter. Plataforma 

horietako batzuek jarduerak/kontaktu/jarraipen jakin batzuk ezar 

ditzakete, oso dinamikoak direlako, elkarrekintzarako aukera ugari 

dituztelako eta isolamendu-egoerak saihesteko aukera ematen 

dutelako. Plataforma horiekin, halaber, zenbait talde sor ditzakegu, 

nolabaiteko kontaktu soziala izateko, eta bideo-deiak ere egin 

ditzakegu, online ere egin daitezke. Oso gomendagarriak dira pertsonek 

ordenagailurik ez badute. 

 

Taldeko elkarrizketak on line. Hitzordu horien maiztasuna, nork egingo 

dituen eta landu beharreko alderdiak zehaztu beharko dira. Skype, 

zoom, jitsi eta antzeko plataformak erabiliz. 

 

Maileguetarako online materialak dituzten liburutegiak: filmak, liburu 

elektronikoak, hezkuntza-bideojokoak, etab. 

 

Baliabideak mailegatzea, ordenagailuak adibidez.  



 

VI. ERANSKINA: 

BALDINTZAK ONARTZEA 
Dokumentu honen helburua da gazteei eta haurrei zuzendutako aisialdi 

hezitzailera bideratutako jarduerak garatzen dituzten entitateei 

laguntza-tresna bat ematea, egungo egoerara egokitu daitezen. 

 

Erakundeak egiten badu dokumentu honetan jasotako alderdi guztiei 

buruzko proposamena, agintari eskudunak onartu beharko du, 

indarrean dagoen legediaren barruan. Gainera, erakundearen 

proposamenak honako hauek egin beharko ditu: 

 

Osasun-agintaritzak une bakoitzean zehazten dituen protokoloak 

eta/edo jarraibideak aplikatu. 

Dokumentu honetan azaldutako neurri orokorrak jarraitu eta bere 

jardunean txertatu. 

Deseskaladako faseetarako aurreikusitako neurriak jarraitu eta bere 

jardunean txertatu. 

Indarrean dagoen legeriaren beste alderdi batzuk jarraitu eta bere 

jardunean txertatu. 

 

Hezkuntza ez-formaleko jarduerak antolatzen dituzten eskolen eta 

erakundeen jardueretan pate hartzeko interesa duten pertsonek parte 

hartzeko baldintza hauek onartzen dituztela adierazi beharko dute, 

idatziz eta aldez aurretik.  

Erantzukizunpeko adierazpena, arrisku-taldekoa ez dela eta arrisku-

taldeko ezein kiderekin ez dela bizi dioena. Parte-hartzailea arrisku-

taldekoa da honako kasu hauetan: Parte-hartzaileak ezin du jardueran 

parte hartu, baldin eta COVID-19 gaitzarekin lotutako sintomaren bat 

badu (eztula, sukarra, arnasa hartzeko zailtasuna, etab.). Parte-

hartzaileak ezin du jardueran parte hartu gutxienez 14 egunez, COVID-19 

gaitza izan duen pertsona batekin hurbileko kontaktua izan badu pertsona 

horrek sintomak zituen bitartean (bizikideak, familiakoak eta toki berean 

gutxienez 15 minutuz 2 metroko tartera baino gutxiagora egon diren 

pertsonak) edo pertsona harekin espazio berean pertsonen arteko 

distantzia gorde gabe egon bada, nahiz eta sintomarik ez eduki. 14 

eguneko epealdi horretan jarraipena egin behar da, gaixotasunaren 

zantzuak agertzen diren zaintzeko. Jardueran parte hartu dezake, baina 

ez luke parte hartu behar, zaurgarria bada edo zaurgarria den pertsona 

batekin bizi bada; zaurgarria izan daiteke 60 urtetik gorakoa, 

diagnostikatuta dituztenak hipertentsio arteriala, gaixotasun 

kardiobaskularrak, diabetesa, biriketako gaixotasun kronikoak, minbizia, 

immunoeskasia, bai eta haurdun dagoena edo lehendik gaitzen bat duena 

ere. Parte hartzea erabakiz gero, baimen informatuan idatzirik jasoko du 

jakitun dela bai berak eta bere familiakoek arriskua dutela.  



 

 

 

 

Osasun-egoerari buruz egunero eta ez bertaratzearen arrazoiaz 

aldi oro jakinarazteko konpromisoa.: 

 
Parte-hartzaileek egunero jakinaraziko diote bere taldeko begirale 

arduradunari osasun-egoera, eskuko telefonoaren edo beste 

bitartekoren batez bidez, jarduerara joan aurretik.  

 

Parte-hartzaileek ez bertaratzearen arrazoia jakinaraziko diote bere 

taldeko begirale arduradunari, eskuko telefonoaren edo beste 

bitartekoren batez bidez.  

 

Jarduerarekin zerikusia duen pertsonaren batek COVID-19arekin 

lotutako sintomarik badu, ez da bertaratuko, eta harremanetan jarriko 

da jardueraren arduradunarekin.  

 

Nahitaezko higiene- eta prebentzio-neurri pertsonalen 

dokumentua onartzea. 

 

Baimen informatuaren sinadura. 

 
Egoera sanitario, pertsonal edo sozioekonomikoengatik 

zaurgarriak diren taldeek parte hartzeko baldintzak: 

 
Talde zaurgarritzat hartzen dira desgaitasun edo dibertsitate 

funtzionalen bat duten pertsonak, premia bereziak dituztenak, egoera 

sozioekonomiko zaurgarrian daudenak, etab. Pertsona-mota 

horrentzako erakundeek, jardueran haien parte-hartzea erabatekoa 

izan dadin ziurtatzeko, arreta espezifikoko neurriak hartu ahal izango 

dituzte: talde txikitan eta pertsonako begirale gehiagorekin edo begirale 

laguntzaileekin lan egitea, legez xedatutako babes-ekipamendua 

ematea, etab.  

 

Interesa duten pertsonek, edo kargura dauden senideak edo tutoreak 

nahitaez eman behar du egoera horren berri, jardueraz arduratzen den 

erakundeak jarduera moldatzeko behar beste neurri hartu ahal izan 

ditzan.  

 

I. ERANSKINEAN DOKUMENTU-EREDU BAT BILDU DA. 



 

 VII. ERANSKINA: 

HIGIENE ETA 

PREBENTZIO NEURRIAK 
 

Dokumentu honen helburua da gazteei eta haurrei zuzendutako 

aisialdi hezitzailera bideratutako jarduerak garatzen dituzten 

entitateei laguntza-tresna bat ematea, egungo egoerara egokitu 

daitezen. Dokumentu honetan bildutako alderdi guztiei buruzko 
antolakuntzaren proposamena, agintari eskudunak onartu 

beharko du, indarrean dagoen legeriaren arabera. Gainera, 

antolakuntzaren proposamenak honakoa bete beharko du:: 

 
Osasun-agintaritzak une bakoitzean zehazten dituen protokoloak 

eta/edo jarraibideak aplikatu. Bereziki garrantzitsuak dira honako 

hauek: 

Dokumentu honetan azaldutako neurri orokorrak jarraitu eta bere 

jardunean txertatu. 

Deseskaladako faseetarako aurreikusitako neurriak jarraitu eta bere 

jardunean txertatu. 

Indarrean dagoen legeriaren beste alderdi batzuk jarraitu eta bere 

jardunean txertatu. 

 

Ez duzu jarduerara bertaratu behar, baldin eta COVID-19 gaitzarekin lotutako 

sintomaren bat baduzu (eztula, sukarra, arnasa hartzeko zailtasuna, etab.). 

Sintomaren baduzu, COVID-19aren inguruan zure autonomia-erkidegoan 

dagoen telefono bidezko arreta-zerbitzuarekin edo zuri dagokizun lehen 

mailako arretako zentroarekin jarri behar duzu harremanetan, eta haiek 

emandako jarraibideak bete behar dituzu. Ez duzu jende gehiago dagoen 

tokietara joan behar, baieztatzen dizuten arte ez dagoela arriskurik, ez 

zuretzat eta ez gainerakoentzat. Sintomak izanez gero nola jokatu jakiteko 

dekalogoa kontsultatu hemen. 

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf) COVID-19 gaitza 

izan duen pertsona batekin hurbileko kontaktua izan baduzu pertsona horrek 

sintomak zituen bitartean (bizikideak, familiakoak eta toki berean gutxienez 

15 minutuz 2 metroko tartera baino gutxiagora egon diren pertsonak) edo 

pertsona harekin espazio berean pertsonen arteko distantzia gorde gabe 

egon bazara. Halakorik gertatuz gero, 14 eguneko jarraipena egin behar 

duzu, gaixotasunaren zantzuak agertzen diren zaintzeko. Parte hartu ahal 

izango duzu, zure erantzukizunpean, zaurgarria bazara edo zaurgarria den 

pertsona batekin bizi bazara; zaurgarria izan daiteke adinagatik, haurdun 

egoteagatik edo lehendik gaitzen bat edukitzeagatik (hala nola hipertentsio 

arteriala, gaixotasun kardiobaskularrak, diabetesa, biriketako gaixotasun 

kronikoa, minbizia edo immunoeskasia). Baina hori oso arriskutsua izan 

daiteke, bai zuretzat eta bai zurekin bizi direnentzat.  



 
 
 

 Jarduerarako joan-etorriak: 

 
Ahal duzun guztietan, lehentasuna eman pertsonen arteko 2 metro 

inguruko distantzia ondoen ziurtatzen duten mugikortasun-aukerei. 

Horrenbestez, egungo egoeran hobe da banakako garraioa.  

 

Joan-etorriak oinez, bizikletaz edo motoz egiten badituzu, ez da 

derrigorrezkoa maskara erabiltzea. Oinez zoazenean, pertsonen 

arteko distantzia errespetatu, edo maskara jantzi.  

Joan-etorriak autoz egin behar izanez gero, neurri zorrotzak hartu 

autoa garbitzeko, eta saihestu eserleku-ilara bakoitzeko pertsona 

batek baino gehiagok bidaiatzea, eta gorde ahalik eta distantzia 

handiena bidaiarien artean.  

Taxia edo ibilgailu gidariduna hartuz gero, eserleku-ilara bakoitzeko 

pertsona bakarra eseriko da, eta ahalik eta distantzia handiena gorde 

behar da bidaiarien artean.  

Garraio publikoan bidaiatuz gero, pertsonen arteko distantzia gorde 

gainerako bidaiariekiko. Autobus publikoen kasuan, gidariak zainduko 

du pertsonen arteko distantzia errespetatzen dela. Nahitaez erabili 

behar da maskara higienikoa, ez-medikoa, garraio publikoan.  

Erabili zure burua babesteko ekipamendua, etxetik ateratzerakoan.  

 
Jardueraren antolaketa-neurriak 

 
Jardueraren antolatzaileek zer arrisku dauden eta norbanako gisa zer 

osasun- eta higiene-neurri bete behar diren jakinarazi behar diete parte-

hartzaileei eta ziurtatu behar dute parte-hartzaileek maskarak badituztela, 

edo bestela eskuragarri jarriko dizkiete. Halaber, jardueraren antolatzaileek 

parte-hartzaileen eskura jarri behar dituzte beharrezko higiene-produktuak, 

norbanako gisa gomendioak bete ahal izateko, jarduera jakin bakoitzaren 

arabera. Oro har, nahitaez eduki behar dute behar beste xaboi, disoluzio 

hidroalkoholiko eta erabilera bakarreko zapi. 

 

Eragotzi egingo da, ahal den neurrian, partekatzeko materiala erabiltzea 

jardueran. Erabiliz gero, neurri gehiago hartuko dira eta desinfektatu 

egingo dira erabili eta gero beti.  

 

Arau orokor gisa, ez da baimenduko ez bazkaltzea eta ez afaltzea 

jardueraren joanean. Nork bere janaria edo askaria eraman ahal izango 

du, baina debekatuta dago partekatzea.  

 

Higiene- eta segurtasun-neurriei buruzko informazioa emateko, kartelak 

jarriko dira instalazioetan jende gehien ibiltzen den tokietan, erakundeen 

web-orrietan eskuragarri jarriko da eta dokumentuak helaraziko zaizkie, 

ahal dela telematikoki. 

 



Prebentzio- eta higiene-arauak jarduerako begiraleentzat eta parte-

hartzaileentzat: 

 
Parte-hartzaileek gehienez ere 10 gazteko talde bakanduetan egingo 

dituzte jarduera guztiak. Begiraleek une oro gainbegiratuko dute dagokien 

taldea, eta higiene- eta segurtasun-neurriak jakinarazi eta betetzen direla 

zainduko dute.  

 
Begiraleek eta parte-hartzaileek 2 maskara garbi eduki behar dituzte 

eguneko. Parte-hartzaileek ezin badute maskara izango dutela ziurtatu, 

elkarteak edo erakundeak hartu beharko du bere gain maskaren 

hornidura. 

 
Ahal dela, pertsonen artean 2/1,5 metroko segurtasun-tartea errespetatuko 

da normaltasun berrian. Toki itxietan nahitaez erabiliko dira maskarak eta 

aire zabalean ere, baldin eta segurtasun-tartea gorde ezin bada.  

 
Eskuak maiz garbitu ura eta xaboiarekin, eta ezinezkoa denean disoluzio 

hidroalkoholiko batekin, 40 segundoz. Garrantzitsua da bereziki eztula edo 

doministiku egin ondoren, edo jarduerak eremu partekatuetan egin aurretik 

eta ondoren. Jarduera egin bitartean besaurreak estali gabe edukiz gero, 

komeni da besaurreak ere garbitzea. Zikinkeria agerian badago, erabili ura 

eta xaboia; izan ere, gel hidroalkoholikoa ez da nahikoa eskuak behar 

bezala garbitzen direla bermatzeko. 

 
Saiatu begiak, sudurra eta ahoa ez ukitzen. Saiatu eskua ez ematen 

agurtzeko eta beste edozein kontaktu fisikorik ez edukitzen. 

Gomendatzen da eskuak lehortzeko edo «arnas etiketa» betetzeko 

langileek erabilitako zapiak (erabilera bakarrekoak) tapa duten paperontzi 

edo edukiontzietara botatzea, eta, ahal dela, ontzi horiek oinarekin 

irekitzen direnak izatea.  

 
Higiene pertsonaleko material guztia (maskarak, latexezko eskularruak, 

etab.) errefusaren edukiontzira bota behar da (etxeko hondakinak gaika 

bereizi ondoren, birzikla ezin daitekeen hondakinen edukiontzira).  

 
Sintomak sumatzen hasiz gero, neurriak zorroztu, urruntze sozialekoak 

zein higienekoak, eta jakinarazi jardueraren arduradunei, haiek ahalik eta 

azkarren jar daitezen harremanetan osasun-zerbitzuekin. Arau orokor gisa, 

ez da baimenduko ez bazkaltzea eta ez afaltzea jardueraren joanean. Nork 

bere janaria edo askaria eraman ahal izango du, baina debekatuta dago 

partekatzea. – Higiene- eta segurtasun-neurriei buruzko informazioa 

emateko, kartelak jarriko dira instalazioetan jende gehien ibiltzen den 

tokietan, erakundeen web-orrietan eskuragarri jarriko da eta dokumentuak 

helaraziko zaizkie, ahal dela telematikoki. 



 
 
 
 
 
 
 

Neurri orokorrak begiraleentzat eta langileentzat: 

 
Maskarak nahitaez erabiliko dira 2 metroko segurtasun-tartea gorde 

ezin denetan eta toki itxietan. Eskularruak erabiltzea ez da 

gomendatzen oro har, baina bai elikagaiak manipulatzeko, 

pixoihalak aldatzeko eta garbiketa-lanak egiteko.  

 
«Jarduerak iraun bitarteko prebentzio-neurriak, parte-hartzaileentzat» 

atalean adierazitako agindu guztiak begiraleek eta antolatzaileek ere 

errespetatu behar dituzte.  

Langileek txandaka lan egitea baimendu behar da. 

Txartelarekin ordaintzea lehenetsi behar da; beraz, ziurtatu behar da 

saltokiko terminalak (eskudirurik gabeko ordainketetarako) instalatuta 

daudela.  

 
Garbitzaileen babesa 

 
Garbitasunaz arduratzen diren langileak behar bezala babestuta daudela 

ziurtatu behar da. Lan guztiak erabilera bakarreko maskararekin eta 

eskularruekin egin behar dira.  

 

Garbiketa-lanak bukatu eta eskularruak eta maskara erantzi ondoren, 

langileek ondo garbitu behar dituzte eskuak, urarekin eta xaboiarekin, 

gutxienez 40-60 segundoz.  

 

Laneko uniformeen edo antzekoen kasuan, poltsetan sartu, poltsak itxi eta 

ohiko garbiketa egiten den tokira eramango dira poltsak. Gomendatzen da 

60 eta 90 gradu arteko tenperaturako garbiketa-zikloan garbitzea.  



 
 
 
 

SEGURTASUN- ETA HIGIENE-PROTOKOLOEI BURUZKO 

INFORMAZIOA ERABILTZAILEENTZAT, TUTOREENTZAT, 

BEGIRALEENTZAT ETA PROFESIONALENTZAT 

 
Jarduerarekin zerikusi zuzena edo zeharkakoa duten pertsona guztiek 

eranskin honetan eta nahitaezko osasun-protokolo hauetan jasotako 

edukien berri izan behar dute: 

 
1. Aldian-aldian eguneratu eta orokorrean aplikatu 

beharreko osasun-protokoloak eta -jarraibideak: 

 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ 

nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ 

nCov- 

China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pd 

f 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ 

nCov-China/img/COVID19_higiene_manos_poblacion_adulta.jpg 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ 

nCov-China/documentos/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf 

 

 
2. Informatzeko moduak: 

 
Azken eguneraketak eta protokoloak ahalik eta lasterren jakinaraziko zaizkie 

webgunearen erabiltzaileei.  

Begiraleek emango dute osasun-protokoloen berri.  

Informazio orokorra agerian duten kartelak jarri beharko dira: bete beharreko 

jarraibideei, jarduerak egiteko moduari zein kontuan hartu beharreko neurriei, 

norberak eraman beharreko materialei eta beste gai batzuei buruzko 

jakinarazpen-zirkularrak / ohar informatiboak.  

Kartel informatiboak toki estrategikoetan jarriko dira; hau da, jarduera toki 

itxiren batean gauzatuko bada, instalazioetarako sarreran, korridoreetan eta 

eremu komunetan jarriko dira eskuen higieneari eta arnasketako higieneari 

buruzko kartel informatiboak. 

 



 
 

 

VIII. ERANSKINA:

 EKIPAMENDUAK ETA 

NAHITAEZKO NEURRIAK 
 

 

Dokumentu honen xedea da gazteentzako eta haurrentzako 

hezkuntza-aisialdiko jarduerak egiten diren instalazioak kudeatzen 

dituzten erakundeei laguntzeko tresna bat ematea. Erakunde horiek 

dokumentu honetan gazteen hezkuntza-aisialdiko instalazioetarako 

nahitaezko higiene- eta prebentzio-ekipamendu eta -neurriei buruz 

jasotako alderdi guztiei buruzko proposamena egin beharko dute. 

Eskumena duen agintaritzak onartu beharko du proposamena, 

indarrean dagoen legediaren barruan. 
Gainera, instalazioak kudeatzen dituen erakundearen 

proposamenak honako hauek egin beharko ditu: 

Osasun-agintaritzak une bakoitzean zehazten dituen protokoloak 

eta/edo jarraibideak aplikatu. 

Osasun-agintaritza eskudunak onartu ondoren, dokumentu honetan 

azaldutako neurri orokorrak jarraitu eta bere jardunean txertatu.  

Deseskaladako faseetarako aurreikusitako neurriak 

jarraitu eta bere jardunean txertatu. 

 

Aurrekoaren osagarri, Osasun Ministerioak aterpetxe, landa-ostatu, 

kanpin eta kanpaldi eta jatetxeetarako onartutako neurrietan 

xedatutakoa aplikatuko da. Neurri horiek hemen kontsulta daitezke: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasA 

ctual/nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf 

- Sektore turistikoan SARS-CoV-2 koronabirusagatik kutsatzea 

murrizteko gida  

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias- sector-

turistico.aspx 

- Turismo-sektoreko establezimendu eta langileentzako jardunbide 

egokien gida  

https://www.mincotur.gob.es/es-/gabineteprensa/notasprensa/2020/d 

ocuments/nueva%20gu%C3%ADa%20de%20buenas%20pr%C3%A1 

cticas%20covid-19.pdf 



 
 
 
 

KONTINGENTZIA-PLANA ETA INSTALAZIOEN EGOKITZEA, 

HIGIENE-ESKAKIZUNEN ARABERA 

Kontingentzia-plan bat diseinatuko da. Plan horretan, esposizio-

arriskua handiagoa den eremuak bereiziko dira, eta transmisioa 

errazten duten fokurik ez sortzeko neurriak erabakiko dira. 

Horretarako, ezinbestekoa da eremu horiek erabiltzeko jarraibideak 

ezartzea, zer neurri bete behar diren adieraztea eta garbiketa 

zorrotzagoa eta sakonagoa planifikatzea. Eremu hauetan garbiketa 

eta prebentzio-neurriak zorrotzagoak izango dira: 

 
Instalaziorako sarrerak.  

Batetik bestera joateko eremu komunak.  

Ikasgelak eta tailerrak.  

Sukaldea.  

Jantokiak eta zerbitzuak.  

Logelak 

 
ESPOSIZIO-ARRISKU BEREZIA DUTEN EGOERETARAKO EDO 

JARDUERETARAKO NEURRIAK 

 
Osasun Ministerioaren jarraibideen arabaera jangelen, logelen eta 

adierazitako eremuen gehieneko edukieraren portzentajeari 

dagokionez, jarduera egiten den lurralde-eremuan aplikagarria den 

araudiak toki publikoetarako xedatzen duen edukiera aplikatuko 

da, eta, horrezaz gain, pertsonen arteko distantzia 2 metro 

ingurukoa izango da. Mahaiak, aulkiak eta oheak segurtasun-

distantzia betetzeko moduan jarriko dira. Higiene pertsonaleko, 

garbiketako, urruntze sozialeko edo hesi-gailuetako neurri 

orokorrak zorroztu egingo dira. Horretarako, prestakuntzako eta 

informazioko ekintzak egingo dira, higiene pertsonala eta 

eremuetako higienea sakonduko da, eta, horrezaz gain, NBEak 

edo pantailak komeni diren baloratuko da, begiraleek eta parte-

hartzaileek egiten dituzten jardueren nolakotasunaren arabera 

izango duten esposizio-egoera kontuan hartuta. 



 
 
 
 
 

Espazioak handitzea eta kutsa daitezkeen azalerak murriztea, 

beharrezkoak ez diren altzari eta apaingarri guztiak kenduta.  

 
Eremu komunak. Edukieraren % 50. (III. fasea). 

 
Sukaldea. Parte-hartzaileek ezin dute sukaldean sartu, ez eta 

sukalde-zerbitzukoei lagundu ere.  

 
Jantokiak edo antzeko eremuak. Edukieraren % 50 (III. fasea), 

mahaikideen artean 2 metroko tartea, txandak ezarri eta txanda-

aldaketa bakoitzean garbitu edo manparak jarri. Erabiltzaileen 

eskura disoluzio hidroalkoholikoa jarri behar da, sartzean eta irtetean 

eskuak desinfekta ditzaten. 118. zk. 2020ko ekainaren 17a, 

asteazkena EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA 

2020/2355 (31/25) Mahaietan ez da jarriko apaingarririk, ez eta 

norberak hartzeko produktuak ere (ahozapitakoak, zotz-ontziak, 

ozpin-olio ontziak eta antzekoak), eta erabilera bakarreko 

monodosiak lehenetsiko dira, edo, erabiltzaileak eskatuta, beste 

formatu batzuetan zerbitzatutakoak. Ahal dela, erabilera bakarreko 

ontziak erabili behar dira, mahai-zapiak barne. Buffet-sistema 

saihestu behar da, edo beste sistema bat ezarri behar da, jende-

pilaketak eragozteko, segurtasun-tartea ziurtatzeko eta erabilera 

komuneko tresneria erabiltzea saihesteko. 

 
Vending makinak. Garbiketa-planean araututakoari jarraituz 

desinfektatu behar dira.  

 

Banakako gelak eta logelak. Pertsona bakar batek erabil ditzake.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gela eta logela partekatuak. Logela partekatuen edukierak % 50 

beteko dira; ohatzeak badaude, ohatze bakoitzean pertsona bakar 

batek egingo du lo; logela horietan, jarduera batera egin duten 

gazteek (Ikus pertsonen mugak faseka) egingo dute lo, haien 

begiralearen edo elkarteko zein erakundeko pertsona heldu 

arduradunaren zaintzapean. Erabiltzen diren oheen artean, 

gutxienez 2 metroko segurtasun-tartea errespetatuko da edo hesi-

neurriak instalatuko dira. Nork bere ohea egingo du. Ohe-arropa 

poltsetan sartuta edo paketatuta emango zaie, garbi dagoela 

ziurtatzeko eta kutsatzea eragozteko. Gelarako sarreran disoluzio 

hidroalkoholikoa jarri beharko da.  

 
Komunak eta dutxak. Jardueretan, komunak itxita egongo dira, eta 

banaka erabiltzeko irekiko dira, pertsona arduradunak gainbegiratuta. 

Pertsona hori arduratuko da erabili ondoren desinfektatzeaz. Gel-

isurgailuak eta lehortzeko papera jarri behar dira komunetan. 

Dutxetan ez dira alfonbrak jarriko, eta dutxatzeko oinetako egokiak 

erabiltzeko eskatuko zaie.  

 
Taldeko jarduerak eta tailerrak. Taldetan egingo dira, ondo 

bereizitako eremuetan, eta taldeetako bakoitzak begirale bat izango 

du.  



 
 
 
 
 
 

Haurrentzako jolastokietan (halakorik balego), baldin eta erabil 

badaitezke agintari eskudunek baimenduta, eta betiere haiek 

emandako jarraibideei jarraituz erabilita, eremuak, jolasak eta 

instalazioak maizago garbitzeko zein desinfektatzeko programa bat 

ezarriko da. Higieneko neurriak jarri behar dira jolas-eremurako 

sarreran (eskuak garbitu edo, bestela, disoluzio desinfektatzailea 

erabili). Haurrak zaintzeko ardura duten pertsonek higiene pertsonal 

handia izango dute, eskuak maiz garbitu eta/edo desinfektatuz.  

Igerilekuetan, osasun-alorreko agintari eskudunak ematen dituen 

jarraibide eta gomendio eguneratuak hartuko dira kontuan: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/ 

alertasActual/nCov-

China/documentos/recomendacionesAperturaPiscinas.pdf  

  

Gimnasioa baldin badago: bi metroko segurtasun-tartea 

errespetatuko da. Tokiak lurrean markatu behar dira. Kontaktuko 

ariketak saihestu behar dira. Aire zabalean egin daitezkeen 

jarduerak espazio irekietan egingo dira. Nolanahi ere, aretoak 

etengabe edo egunean zenbait aldiz aireztatuko dira. Erabilera 

komuneko iturriak zigilatu egin behar dira, salbu eta jario 

jarraitukoak, aktibatze automatikokoak edo oinarekin eragitekoak 

badira. Kirol-ekipamendu guztietan eskuoihala erabiltzeko eskatu 

behar zaie erabiltzaileei. Makinak erabiliz gero, makinetako bakoitza 

garbitu eta desinfektatu behar da, erabili eta gero. Hori bera 

aplikatuko zaie gimnasioko elementu komunei, hala nola pisuei, 

fitness baloiei eta halterei; hala ere, ezin bada ziurtatu horiek garbitu 

eta desinfekta daitezkeela, kendu egingo dira. Gimnasioetan ezin 

badira segurtasun-baldintzak ziurtatu, instalazio horiek aldi baterako 

itxi egin behar dira.  

 

Erabilera komuneko lan-ekipoek eta instalazioek esposizio- edo 

transmisio-arriskua handitzea eragin dezakete; beraz, materialak eta 

ekipamenduak ez partekatzea eskatzen duten jarduerak diseinatzen 

saiatu behar da.  

 



 
 
 
 
 

Eskakizun espezifikoak garbitzaileentzat: 

 
Garbitzaileek norbera babesteko ekipamendu egokia erabili behar dute, 

horretarako kontuan hartuta kasuan kasuko arrisku-maila. Gutxienez, 

maskara eta eskularruak erabili behar dituzte langileek. Eskularruak 

binilo/akrilonitrilozkoak izan beharko lirateke. Lan guztiak erabilera 

bakarreko maskararekin egin behar dira. Ekipamendu-mota hau 

gomendatzen da: Nitrilozko eskularruak, erabilera bakarrekoak edo ez 

(edonola ere, egin beharreko lanerako egokienak). Arnas babesa, 

partikulak eragozteko (FFP2 maskara). Armazoi integraleko babes-

betaurrekoak.  

Erabilera bakarreko amantala. Garbiketa-lanak bukatu eta eskularruak eta 

maskara erantzi ondoren, langileek ondo garbitu behar dituzte eskuak, 

urarekin eta xaboiarekin, gutxienez 40-60 segundoz. Laneko uniformeen 

edo antzekoen kasuan, poltsetan sartu, poltsak itxi eta ohiko garbiketa 

egiten den tokira eramango dira poltsak. Gomendatzen da 60 eta 90 gradu 

arteko tenperaturako garbiketa-zikloan garbitzea. Zerbitzu hori 

azpikontratatuta badago, langileek norbera babesteko beharrezko 

ekipamendua dutela eta ezarritako prozeduren arabera dihardutela 

ikuskatuko da  

 

Eskakizun espezifikoak sukaldeko langileentzat: 

Elikagaiak prestatzen eta/edo manipulatzen dituzten langileek berariaz 

bete behar dituzte, AAKPK sisteman ezarritako neurriez gain, honako 

hauek:  

 

Ilea jasota eramatea. Laneko arropa egunero garbi edukitzea. Eraztunak, 

eskumuturrekoak, belarritakoak eta antzekoak ez eramatea. Azazkalak 

moztuta eta txukun edukitzea.  

Maskara eta eskularruak erabiltzea.  

Sukaldean sartu aurretik eskuak garbitzea, bai eta elikagaiak 

manipulatu/prestatu aurretik eta ondoren ere.  

Jantokiko langileek ere maskara eta eskularruak erabili behar dituzte. 

Jatetxe-arloko zerbitzuei dagokienez, COVID-19 gaitzarekiko arrisku 

higieniko eta sanitarioak murrizteko neurrietara (ICTE, 2020) jo behar du 

establezimenduak.  

 
Sintomak dituzten langileekin jokatzeko moduari buruzko jarraibideak 

 

Jarraibideak zehaztu eta ezarri behar dira, langileren batek lanean 

sintomak sumatzen dituen kasuetarako, laneko arriskuen prebentziorako 

zerbitzuetakoek emandako ildoak betez.  



 
 
 
 
 
 

 

AIREZTAPENA ETA KLIMATIZAZIOA 

 
Koronabirusak objektu bizigabeetan biziraun dezake eta 5 egunez 

egon daitezke bizirik 22 ºC-tik 25 ºC-ra bitarteko tenperaturan eta 

% 40-50eko hezetasun erlatiboan (hori ohikoa da aire girotua 

duten barneko giroetan). Halakoetan, instalazioen garbiketa 

areagotu egingo da, bereziki eremu komunena (eskailerak, 

korridoreak, igogailuak, aldagelak, zerbitzu higienikoak, etab.). 

Aireztapenari dagokionez, aireztapen naturala lehenetsiko da eta 

maiz aireztatuko da; aire-iragazkiak sakon garbituko dira eta 

klimatizazio-sistemen aireztatze-maila handituko da, airea maizago 

berritzeko.  

 

Jarduera leihoak eta ateak zabalik daudela egingo da, eta 

aireztapen naturalari emango zaio lehentasuna; egunean zenbait 

aldiz edo etengabe aireztatuko da.  

 

Klimatizazio artifizialera jo behar izanez gero, klimatizazio-

sistemen aireztatze-maila handitu beharko da, airea maizago 

berritzeko. Areto orokorrak eta banakako gelak gutxienez 6 aldiz 

aireztatuko dira orduko. Aire girotuko ekipo guztiak astero berrikusi 

behar dira (ponpak doitzea, kontagailuak eta automatismo 

elektrikoak garbitzea, olioa eta gas hoztailea berrikustea zein 

berritzea, iragazkiak eta kondentsadoreak garbitzea, barneko zein 

kanpoko ekipoak egiaztatzea eta kontrolatzea, etab.). Azterketa 

horiek astero egin beharko dira, sukaldean eta jangeletan jarritako 

ekipoetan. Instalazioan dauden klimatizazioko ekipoen iragazkiak 

astero garbitu behar dira, eta haien mantentze-lana ere astero 

egingo da; lan horiek egin ondoren ezin bada ziurtatu ondo ibiliko 

direla, beste iragazki batzuk jarriko dira.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 INSTALAZIOEN GARBIKETA 

 
Printzipio orokorrak 

 
Egunean zenbait aldiz garbitu eta desinfektatuko dira. Beharrezkotzat joz 

gero, egunaren joanean epe laburrez itxi egingo dira instalazioak, garbitu 

ahal izateko.  

 

Lan-tokien garbiketa areagotu egingo da, bereziki eremu komunena 

(eskailerak, korridoreak, igogailuak, aldagelak, zerbitzu higienikoak, 

etab.) eta kutsatzeko arrisku bereziko eremuena (komunak, komodak eta 

askotan ukitzen diren gainazalak).  

 

Garbiketa-prozesu erregularrak ezarri behar dira, bereziki birusak 

luzaroago irauten duela dirudien gainazaletarako (plastikoak, kobrezkoak 

ez diren metalak). Hezkuntza ez-formaleko jardueretan erabilitako 

materiala ere garbitu beharko da. – Ohiko detergenteak aski dira, baina 

lixiba edo bestelako produktu desinfektatzaileak ere erabil daitezke 

garbiketa-errutinetan, betiere segurtasun-baldintzak betez. Esteka 

honetan kontsultatu dezakezu baimenduta dauden produktu biruziden 

zerrenda: 

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAct

ual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf)  

 

Ibilgailuak eta makina higigarriak erabiltzeari dagokionez, osasun-

alorreko agintari eskudunak garbiketaz zein desinfektatzeaz 

gomendatutako neurriak beteko dira, bai eta ibilgailu bakoitzeko 

gehieneko pertsona-kopuruaz eta esertzeko moduaz gomendatutakoak 

ere. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Sakon garbitzea eremu komunak eta arriskukoak. Egunero hiru aldiz 

garbituko dira. Astean behin, edo uneko jarduera bukatutakoan, itxi 

egingo da, sakon garbitzeko gelak, eremu komunak (eskailerak, 

korridoreak, igogailuak, aldagelak, zerbitzu higienikoak, etab.) eta 

kutsatzeko arrisku bereziko eremuak (komunak, komodak eta askotan 

ukitzen diren gainazalak). 

 
Baterako erabilerako komunen eta dutxen garbiketa espezifikoa egitea, eta 

jende gehiagok erabiltzen dituzten ordu-tarteetan neurriak zorroztea, eta, 

beraz, ukitzen diren azalera guztiak produktu desinfektatzaileekin 

garbitzea, lainoztagailua jarrita, erabiltzen diren aldi bakoitzaren aurretik 

eta/edo ondoren. Egunero garbitzea sukaldea eta jantokiak. Janari-

zerbitzuko langileak sartu aurretik eta zerbitzu bakoitzaren ondoren, sakon 

garbituko dira jantokiak, sukaldea, biltegiak, langileen komunak eta modulu 

honetan sartzen diren gainerako guneak. Zehazki, honako hauek sartzen 

dira: zoruak ekortzea eta garbitzea xaboi koipegabetzaileekin, koipe-mota 

oro, erregai erreen edo lohi koipetsuen hondakinak desagerrarazteko; 

mahaiak eta aulkiak garbitzea; ateak eta leihoak garbitzea. Horiek guztiak 

gosaldu eta bazkaldu ondoren garbituko dira.  

 
Logelen ohiko edo oinarrizko garbiketa egitea eta logelak txukuntzea. Gelak parte-

hartzaileak han ez daudela sakon garbitzeko ordutegia zehaztu behar da. Egungo 

COVID-19aren testuinguruan, gelen garbiketak bere baitan berariaz hartu behar du 

gela egunero aireztatzea, eta eskuoihalak zein maindireak aldatzea (erabiltzaileak 

alde egiten duenean eta astean gutxienez behin). Horretaz gain, bereziki 

erreparatuko zaio hormen, zoruen, sabaien, ispiluen eta leihoen, altzarien, 

ekipamenduen eta elementu apaingarri zein funtzionalen garbiketari. Koltxoiak, 

erabili ondoren, sakon garbituko dira. Kutsadura gurutzatua eragozteko sistema bat 

zehaztu behar da, eta logela garbitu eta desinfektatu ondoren baino ez da jarriko 

arropa garbia (baterako erabilerakoak ez diren logelak).  



 
 
 
 

 

Arropa-garbitegia: egunero astelehenetik igandera. Honako hau hartuko du 

bere baitan: arropa zikina, oro har, jasotzea; garbitzeko propio 

instalatutako makinetan garbitzea eta manipulatzea; arropa lisatzea, 

tolestea eta dagokien geletara eramatea; arropa garbia instalazioko gelen 

artean banatzea; errezelak, ohazalak, tapakiak, alfonbrak eta antzekoak 

zentroko instalazioetan garbitzea, eta hori ezin bada egin, garbitegi 

industrial espezializatuetan garbitzea.  

 

Materiala: garbiketa-prozesu erregularrak ezartzea, bereziki birusak 

luzaroago irauten duela dirudien gainazaletarako (plastikoak, kobrezkoak 

ez diren metalak).  

 

Materialaren eskuragarritasuna: instalazioak eta instalazio-eremuak berriro 

ireki aurretik, ezinbestez eduki behar da behar beste garbiketako material. 

Maiztasuna: aldizkako garbiketa eta desinfekzioa egunero egiten dira, 

hurrenez hurren eta egunean hainbat aldiz (kontuan izan behar da 

baimenduta dauden produktu biruziden zerrenda): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual

/ nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 
HONDAKINEN KUDEAKETA 

 
Ohiko hondakinen kudeaketa beti bezala egingo da, hondakinak 

bereizteko protokoloak errespetatuz.  

 

Gomendatzen da eskuak lehortzeko edo «arnas etiketa» betetzeko 

langileek erabilitako zapiak (erabilera bakarrekoak) tapa duten 

paperontzi edo edukiontzietara botatzea, eta, ahal dela, ontzi horiek 

oinarekin irekitzen direnak izatea.  

 

Higiene pertsonaleko material guztia (maskarak, latexezko eskularruak, 

etab.) errefusaren edukiontzira bota behar da (etxeko hondakinak 

gaika bereizi ondoren, birzikla ezin daitekeen hondakinen 

edukiontzira).  

 

Langileren batek sintomak sumatzen baditu lanean ari dela, zapiak edo 

bestelako produktu erabiliak utzi dituen edukiontzia isolatu beharko da 

ezinbestez. Zabor-poltsa hori atera eta beste zabor-poltsa itxi batean 

sartu behar da, errefusaren edukiontzira eramateko. Edukiontzira bota 

aurretik, desinfektatzaile batekin lainoztatu behar da zabor-poltsa. 

 

 



 
 
 
 
 

INFORMAZIOARI BURUZKO NEURRI OROKORRAK 

 

  
Informazioa web-orrian edo antzeko bitarteko batean, ahal dela.  
 
Berriro ekingo zaien jarduerei buruzko informazioa: egutegia eta 
baldintzak.  
 
Aukera birtualei buruzko informazioa. 
 
Informazio orokorra agerian duten kartelak: bete beharreko 
jarraibideei, jarduerak egiteko moduari zein kontuan hartu beharreko 
neurriei, norberak eraman beharreko materialei eta beste gai batzuei 
buruzko jakinarazpen-zirkularrak / ohar informatiboak.  
 
Kartelak toki estrategikoetan jartzea: jarduera toki itxiren batean 
gauzatuko bada, instalazioetarako sarreran, korridoreetan eta eremu 
komunetan jarriko dira eskuen higieneari eta arnasketako higieneari 
buruzko kartel informatiboak.  
 



 
 
 
 

IX. ERANSKINA: 

HEZKUNTZA EZ-FORMALA 
Jardueraren antolatzailearentzako eta instalazioen 

kudeatzailearentzako gomendioak. 

 
1. Jarduera informatibo orokorrak. Jardueren antolatzaileen 

ardurapekoak dira honako hauek: 

 
Bete beharreko jarraibideei, jarduerak egiteko moduari 

zein kontuan hartu beharreko neurriei, norberak eraman 

beharreko materialei eta beste gai batzuei buruzko 

informazio eguneratua ematea eta helaraztea. 

 
Eskuen higieneari eta arnasketako higieneari buruzko kartel 

informatiboak jartzea. 

 
Kutsatzea prebenitzeko eta jarduera segurtasun osoz egiteko 

portaera-arauak zeinen garrantzitsuak diren gogora ekartzea. 

 
2. Jarduera informatiboak eta prestakuntza 

profesionalentzat:  

 
Laneko arriskuen prebentzioari buruzko informazioa eta 

prestakuntza. Entitateek beren boluntarioentzako eta 

langileentzako prestakuntza-plan bat aurkeztuko dute, zehazki, 

COVID-19ari, gaitzarekin ez kutsatzeko prebentzioko neurriei 

eta norbera babesteko erabili beharreko ekipamenduari eta 

abarri buruzkoa. Horrezaz gain, ziurtatu behar dute langileek 

badutela jardueraren arabera erakundeak ezartzen dituen 

neurrien eta protokoloen berri. 

 
Nork bere burua zaintzeko tailerrak edo jarduerak egitea 

profesionalen artean. Hainbat formatutan egin daitezke: elkarri 

laguntzeko taldeak antolatuta edo kanpoko profesionalen bidez. 

 
Trebetasun sozialak eskuratzeko eta emozioak kudeatzeko 

tekniken inguruko prestakuntza; izan ere, gerta daiteke 

profesionalek premia berriei aurre egin behar izatea (emozioen 

ingurukoak, krisi-egoerak, etab.). 



 
 

 

Jarduera informatiboak guraso eta legezko tutoreentzat: 

 
Komeni da gurasoek une oro informazio argia eta zehatza 

edukitzea beren seme-alabek egingo dituzten jarduerei buruz 

eta haien segurtasunerako zein higienerako ezarritako neurriei 

buruz.  

 
Komeni da beharrezkotzat jotzen diren gaiak zehazteko bilerak 

egitea (informazioari buruzkoak, segurtasunari buruzkoak, 

etab.). Bilerak aurrez aurre ezin badira egin, bitarteko 

telematikoak, zirkular informatiboak eta antzekoak erabil 

daitezke.  

 
Gerta daiteke hautematea gurasoek ere behar dutela 

prestakuntza. Halakoetan, komeni da norbera babesteko 

ekipamenduaren erabilerari edo beharrezkoak iruditutako beste 

gai batzuen inguruan prestatzea gurasoak.  

 
Hautemanez gero gurasoren batek ez duela birusari edo 

birusarekin lotutako beste alderdi batzuei buruzko informazio 

zuzena, gure erantzukizuna da informazio egiazkoa eta 

eguneratua ematea. Aukeretako bat da, besteak beste, guraso, 

arduradun eta parte-hartzaileentzako osasun-alorreko ikus-

entzunezko material informatiboa bildu eta familiei ematea. 

 
4. Jarduera informatiboak eta prestakuntza haur eta 

gazteentzat: 

 
Gertatzen ari denaz hitz egitea haur eta gazteekin, kontuan 

hartuta uneko egoera (zer den koronabirusa, zergatik gorde 

behar den pertsonen artean distantzia, zergatik garbitu behar 

diren eskuak, etab). Baliabide pedagogiko ugari daude, adinaren 

eta faseen arabera bereizita, eta baliagarriak izan daitezke.  

 
Eskuak behar bezala garbitzeko (maiz eta arretaz garbitzea, 

40 segundoz gutxienez), maskara behar bezala erabiltzeko 

eta beste gai batzuei buruzko prestakuntza-jarduerak egingo 

dira, haien heldutasun-mailara egokituta eta lehendik dituzten 

ezagutzak oinarri hartuta.. 



 
 
 
 
 

Higieneko eta segurtasuneko errutinak ezartzea jarduera guztietan, jolas 

gisa haurren kasuan, eta egunero baliatu beharreko errutina gisa nerabe 

zein gazteen kasuan. 

 
Ez gaininformatu, baina ezkutatu ere ez. Heldutasun-mailaren arabera 

moldatu beharko da informazioa, baina garrantzitsua da informazioa ez 

ezkutatzea, haiek ere helduok bizi dugun egoeraren parte dira eta. 

Arau hau gomendatzen dugu: informatu, azalpenak emateko eta 

babesteko.  

 
Komeni da haur eta gazteekin lan egiteko espazioak eta komunikazio-

bideak lantzea, beren zalantzak eta argi ez dituzten alderdiak adieraz 

ditzaten (batzarrak, bilerak eta antzekoak). Adingabeak edo gazteak 

partaide egitea, planteatzen diren jarduerak haiekin eginez. Hartara, 

beldurrak, larritasunak eta erruak eragotziko ditugu, eta erantzukizuna, 

gizatasuna eta partaide izateko aukera emango diegu. 

 
Heziketa emozionaleko edo trebetasun sozialeko gaiei buruzko tailer- eta 

jarduera-mota oro gomendatzen ditugu: frustrazioarekiko tolerantzia, 

asperraldien kudeaketa, sormena, enpatia, etab. Birusarekin zerikusia 

izan dezaketen alderdi jakinak lantzea, hala nola kutsatzeko 

beldurragatiko antsietatea eta gaixotzeko beldurra. 

 

Egoerei aurre egiteko lehendik dituzten trebetasunak bultzatzea eta 

sendotzea. Arazoei irtenbidea emateko tailerrak; izan ere, arazoak 

konpontzea lortzera motibatuko ditugu, eta horrek lehendik dituzten 

bitartekoak identifikatzen laguntzen die. Gizatasunari eta balioetan 

oinarritutako heziketari buruzko alderdiak lantzeko tailerrak, esaterako: 

ingurumenaren zaintza, nire burua zaintzen dut besteei laguntzeko, etab. 

 

Norberaren ahalduntzea lantzea, eta on egiten diguten eta gure 

erantzukizunekoak diren gauzak hautematearen ildoko jarduerak egitea, 

hala nola egitekoak planifikatzea, denbora kudeatzea eta nork bere burua 

zaintzea («zer egin dezaket nire burua zaintzeko»). – Haur eta gazteak 

motibatzeko, aktibo egoten laguntzeko eta haien sedentarismoa 

saihesteko jarduerak eta espazioak proposatzea. – Erlaxatzen ikasteko 

tailerrak eta jarduerak, eta horren ildotik, erlaxatzeko teknikak irakastea. – 

Gogoan izatea zeinen garrantzitsua den barre egitea eta umorearen 

pedagogia, osasunerako. Lasaitzeko dinamika motibagarriak sortzea, 

ondo pasatzeko eta deskonektatzen ikasteko soilik. 

 



 
 
 
 

X. ERANSKINA: 

HAURTZARORAKO

 ESTRATEGIA 

Dokumentu honen helburua da gazteei eta haurrei zuzendutako 

hezkuntza-aisialdiko jarduerak garatzen dituzten erakundeei 

laguntzeko tresna bat ematea, egungo egoerara egokitu daitezen. 

 
Egokitzapenak. Hona hemen kontuan har daitezkeen arlo batzuk: 

 
Adingabeentzat. Estrategia bere ahultasun-egoera berezira eta 

baldintza bereizgarrietara egokitzea. 

 

Nerabeentzat eta adingabeentzat. Estrategia honetako arauak eta 

murrizketak betetzearen ondoriozko eragin sozial eta 

psikologikoaren ebaluazioa eta, hala badagokio, hura saihesteko 

neurriak. 

 

Premia bereziak dituzten edo desberdintasun-egoeran dauden 

nerabe eta adingabeentzat. Estrategia bere ahultasun-egoera 

berezira eta baldintza bereizgarrietara egokitzea.  

 
Dokumentuan adingabeei eta behar espezifikoak dituzten hainbat 

biztanleri aplikatu beharreko Estatuko eta autonomia-erkidegoko 

lege-araudi guztia sartzea.  

 
Erakundeak garatutako eta parte-hartzaileei eta familiei 

zuzendutako informazio-dokumentuen ezaugarriak. 

 
Erakundeak garatutako informazio- eta lege-dokumentuak, parte-

hartzaileei eta familiei zuzendutakoak, argiak izan beharko dira, eta 

erakundearen, familien eta parte-hartzaileen erantzukizunak, 

eskakizunak eta jarduteko arauak identifikatu eta justifikatu beharko 

dira, hurrenez hurren. Besteak beste, erakundeak aldez aurreko 

administrazio-izapideetarako eta jardueran zehar sor daitezkeen 

gorabeheretarako dituen laguntza-bitartekoak eta -pertsonak 

identifikatuko dira, bai eta parte-hartzaile bakoitzarentzako 

erreferentziazko begiraleak ere. 



 
 
 
 

XI. ERANSKINA: OSASUN 

MINISTERIOAREN 

WEBGUNEAN 

ESKURAGARRI DAUDEN 

MATERIAL 

INTERESGARRIEN 

ZERRENDA 
Lotura honetan, COVID-19ri buruzko informazio 

eguneratua kontsulta daiteke herritarrentzako: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ 

ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm 

Interes bereziko infografia batzuk: 

#Zer informazio eman haurrei: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ 

ccayes/alertasActual/nCov- 

China/img/COVID19_que_digo_a_poblacion_infantil.jp 

g 

# Nola babestu: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ 

ccayes/alertasActual/nCov- 

China/img/COVID19_como_protegerse.jpg 

# Eskuen higienea haur eta gazteen artean: 

o Vídeo: https://youtu.be/jPqlHzfrl8k 

o Infografia: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ 

ccayes/alertasActual/nCov- 

China/img/cartel_HIGIENE_MANOS_CORONAVIRUS.jp  

g 

o  A5 kartela, eskuen higienea egiteko moduari buruzkoa: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ 

ccayes/alertasActual/nCov- 

China/img/cartel_COMO_LAVARSE_MANOS_INFANTIL. 

jpg 

# 



 

 

 

 

 

 

# Maskara higienikoak (infografia): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ 

ccayes/alertasActual/nCov- 

China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_p 

oblacion_general.pdf 

# Eskularruak erabili behar ditut etxetik ateratzean? 

(Infografia): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ 

ccayes/alertasActual/nCov- 

China/img/COVID19_guantes.jpg 

# COVID sintomen aurrean jarduteko moduari buruzko 

dekalogoa (infografia): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ 

ccayes/alertasActual/nCov- 

China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar 

_COVID19.pdf 

# Sintomak 

(infografia):https://www.mscbs.gob.es/profesionales/sal 

udPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 

China/img/COVID19_sintomas.jpg 

# Zer egin koronabirusa duen norbait ezagutzen badut? 

(Infografia):https://www.mscbs.gob.es/profesionales/sal

udPublica/ ccayes/alertasActual/nCov- 

China/img/COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_c 

on_sintomas.jpg 

# Birusek ez dute diskriminatzen, pertsonek ere ez 

genuke diskriminatu beharko (infografia): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ 

ccayes/alertasActual/nCov- 

China/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg 



 
 
 
 

XII.ERANSKINA:

 ARAUDI ETA 

ERLAZIONATUTAKO 

GIDEN ZERRENDA 

 
#Jarraian zerrendatzen dira arau eta dokumentu 

garrantzitsuenak SARS- 

CoV2ri dagokionez jarduera-eremu honetan duten 

aplikazioari begira. 

# 463/2020 Errege Dekretua, martxoaren 14koa, 

COVID-19k eragindako osasun-krisia kudeatzeko 

alarma-egoera deklaratzen duena 

# SND/458/2020 Agindua, maiatzaren 30ekoa, zeinaren 

bidez alarma-egoera deklaratu ondoren ezarri ziren 

estatu-mailako zenbait murrizketa malgutzen baitira, 

normaltasun berrirako trantsiziorako planaren 3. fasea 

aplikatu. 

#  TMA/384/2020 Agindua, maiatzaren 3koa, 

garraiobideetan maskarak erabiltzeko 

jarraibideak ematen dituena eta mugikortasun segurua 

bermatzeko baldintzak ezartzen dituena, normaltasun 

berrirako trantsiziorako planaren arabera 



 

 

 

 

Gidak: 

 
Jardunbide egokiak lantokietan. COVID-19 kutsatzeak 

prebenitzeko neurriak. 

Osasun Ministerioa (2020/04/11). 

# 

COVID-19 kutsatzeak prebenitzeko higiene-

neurriak. Osasun Ministerioa (2020/04/06). 

# 

Laneko arriskuen prebentzioa vs. COVID-19. Laneko 

Segurtasun eta Osasunerako Institutu Nazionala 

(2020/04/07). 

# 

SARS-COV-2rekiko esposizioaren aurrean laneko 

arriskuen prebentzioko zerbitzuendako jarduteko 

prozedura. Osasun Ministerioa (2020/04/30) 

# 

Diagnostiko, zaintza eta kontrol-estrategia COVID-19 

pandemiaren trantsizio-fasean. (2020/05/12) 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/c

cayes/alertasActual/nCov-

China/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg 

 
“Etorkizunera itzulera” gida : Iruñeko 

Udala. 

https://www.pamplona.es/sites/default/files/

2020-05/Etorkizunera%20Itzulera_0.pdf
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