
 ITZULERA
ETORKUZUNERA

G A Z T E  E L K A R T E E N T Z A T  



COVID-19k eragindako
osasun-krisiak orain arte ezezagunak eta
ezohikoak ziren egoerak bizitzera
eraman gaitu. Alarma-egoera
amaitzeak, martxoaren 14an utzi genuen
errealitatera itzultzea ekarriko du eta
gaur egun ETORKIZUN horrek egoera
fisiko, ekonomiko eta mental berriei aurre
egitea
eskatzen digu.

ZERGATIK 
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ZERTARAKO
Gida honek laguntza-tresna bat izan nahi
du, gazte-elkarteek edo gazteei zerbitzuak
ematen dizkieten erakundeek beren
jarduera segurtasun-baldintzetan prestatu
dezaten, deseskalatze-planarekin
bat etorriz. Hala ere, hemen jasotako
informazioa eta neurriak aldatu egin
daitezke agintariek hala adosten
badute.

Osasun-, gizarte- eta araudi-egoerak
eboluzionatu ahala etengabe eguneratzen
den gida batekin. Nolanahi ere, sortzen
diren araudi, gomendio, neurri, irizpide eta
abarrei buruzko informazioari erreparatu
behar diozue, eta, zalantzarik edo
kontraesanik izanez gero, osasun-neurri
zorrotzenak aplikatu behar dituzue beti.
 

NOLA?
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Oraindik ere beharrezkoa da eskuetako
higienea maiz egitea (Urarekin eta xaboiarekin
edo alkohol-soluzioekin
garbitzea), bereziki gaixoekin edo haien
ingurukoekin kontaktu zuzena izan ondoren. 
Era berean, garrantzitsua da kontaktu estua
saihestea eta pertsonekiko gutxienez 2
metroko distantzia mantentzea, batez ere
katarro-sintomak badituzte (mukia, sudurreko
edo konjuntibako-kongestioa, eztul lehorra
edo produktiboa, malko-jarioa, sukarra sukar-
itxura).

Komeni da ahoa eta sudurra eztul
edo doministiku egitean erabili eta botatzeko
zapiekin estaltzea eta eskuak
maiz garbitzea. Saihestu begiak, sudurra eta
ahoa ukitzea, eskuek
transmisioa errazten baitute.

HIGIENE PERTSONALEKO NEURRIAK

Jarduerak egiten diren eta pertsonak ibiltzen diren eremuetan, instalazioak eta objektuak maiz
garbitu eta desinfektatu behar dira. 
Arretaz zaindu behar dira gainazalak, ateen heldulekuak, altzariak, konketak, zoruak, telefonoak,
etab. 
Garrantzitsua da, halaber, lokal guztiak behar bezala aireztatzea, eta garbiketa-lanetarako
binilo/akrilonitrilozko eskularruak erabiltzea. Latexezko eskularruak erabiliz gero, kotoiko eskularru
baten gainean jartzea gomendatzen da. 
 

EREMUEN HIGIENEA

Joan zaitez zure osasun-etxera, deitu 112
zenbakira... eta murriztu higiene- eta urruntze-
neurriak. Maskara baduzu, jarri. eta arreta handiz
ibili  higiene eta urruntze sozialeko neurriekin

ETA SINTOMAK
BADITUZU...
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ETORKIZUNERA

ITZULTZEA
Neurri orokorrak

Alarma-egoera martxoaren 14an adostu zen, eta
bertatik ondorioztatu zen biztanleriaren
konfinamendu orokorra. Data
horretatik aurrera, hainbat arau eman eta
hainbat neurri hartu dira.
Gida hau egin den egunean, 2020ko maiatzaren
4a, deseskalatzeko programa bat onartu da, eta
ekainaren bukaeran
amaitzea aurreikusi da.

Trantsizioa mailakatua, zonaldeka eta
koordinatua izango da. Jarduera eta
mugikortasuna lau fasetan egituratuko dira,
epidemiaren kontrolaren eta leku bakoitzeko
osasun-egoerak ahalbidetzen duen
abiaduraren arabera, bai eta publikoak izango
diren beste faktore batzuen arabera ere. Irizpide
objektiboen arabera neurtuko dira. bai eta beste
faktore batzuk ere, publikoak izango direnak eta
irizpide objektiboen arabera neurtuko direnak



Oraingoz, osasun-agintariek ez dute
ezarri biztanleria orokorrari
gomendatutakoez bestelako prebentzio-
protokolo espezifikorik elkarteen
sektorerako. Hala ere, zuen jardueraren
tipologia kontuan hartuta, zeinetan
normalean elkarbizitza estua izaten baita
eta pertsona askorekin, kasu askotan
adingabeekin, kontaktua izaten baita,
komenigarria litzateke lehen mailako
prebentzio-neurriak kontuan hartzea,
parte-hartzaileen artean gaixotasun-
kasuak hedatzeko probabilitatea
murrizteko.  

GOMENDIOAK 
Horregatik, proiektuak eta jarduerak
planifikatzerakoan, segurtasuna eta
prebentzio-neurriak hartu beharko dituzue
kontuan.
Gidaren zati hau egiteko Osasun
Ministerioaren gomendio ofizialak jarraitu
ditugu. Neurri hauek proposatzen dira: 
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Zuen jarduera egiten duzuen lekuari
dagokionez, zuen lan-kontratudun
langileei, boluntarioei edo zuen
jardueretan parte hartzen dutenei
informazioa eman diezaiekezue, kartelen,
posterren eta abarren bidez, osasun-
agintariek ezartzen dituzten informazio-
mekanismoei buruz, bai eta
gaixotasunaren sintomak antzemanez
gero ezarri behar diren prebentzio-neurri
espezifikoei buruz ere. Halaber, ondo
legoke neurri horiei buruzko azalpen labur
bat egitea jarduerak hasi aurretik eta
amaitu ondoren, haien zailtasuna eta
betetzea baloratzeko.

BIGARRENA
LEHENA ;)

LEHENENGOA
Funtsezkoa da baliabide material eta estrategiko
nahikoak izatea osasun-agintariek gomendatutako
prebentzio-neurri guztiak garatzeko.
 
Horretarako, komenigarria izan daiteke Koroa-talde
bat ezartzea, krisi-egoeren aurrean kontrolatzeko eta
jarduteko protokolo argi bat lantzeaz arduratuko dena.
Beharrezkoa izanez gero jarraitu beharreko urratsak
koordinatzeaz ere arduratuko da: prebentzio-neurriak
ezartzetik hasi eta informazio- eta komunikazio-
politiketaraino.
 
Gel hidroalkoholikoa, xaboia eta garbiketa-produktuak
ere ezinbestekoak dira.
 
Jakina, norbaitek positibo ematen badu COVID-19n
edo positiboa izan daitekeela susmatzen bada,
jardueretara joateari uko egin behar dio negatiboa
baieztatu edo gaixotasuna gainditu arte. 
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ITZULTZEA
Neurri espezifikoak



Baliagarria izan daiteke egiten dituzuen
ekintza guztiak liburu edo agenda batean
erregistratzea, data, ordua, arduradunak,
parte-hartzaileak eta abar adierazita.
Halaber, ona izango da sortzen den
dokumentazio guztia gordetzeko gune
bat prestatzea: garbiketa-parteak,
mantentze-lanen kontrolak, zerbitzuen
albaranak, laneko bajak, etab.

EKINTZEN
ERREGISTROA 

Garrantzitsua da, halaber, osasun-
zentroetako eta larrialdietako telefono-
zenbakiak, medikuenak eta ospitaleenak
eskura izatea, edozein egoeratan osasun-
laguntza edo -informazioa eskatzeko.
Norbait COVID-19ren eraginpean egon
daitekeelako susmo oinarriduna badago
(sintomatologiagatik eta jatorriagatik),
komeni da, lehenik eta behin, mediku-
kontsulta bat egiteko eskatzea. Eta
ezezkoa emanez gero, osasun-zerbitzuari
jakinarazi beharko zaio, kutsatzea
saihesteko prebentzio-neurriak hartu ahal
izan ditzaten.  

KONTAKTUEN
ZERRENDA

Deseskalatze-faseetan ezarritako segurtasun-
neurriak betetzearekin, errespetuarekin,
garbitasunarekin, higienearekin eta distantzia
pertsonalei eustearekin lotutako beste neurri
batzuk funtsezkoak dira. 
Beste batzuk ere sartzen dira, hala nola
sintomak dituen edo gaixorik
dagoen pertsonari gure jardueretara ez
joateko gomendatzea, edo aldamenean
estalkidun zabor-ontziak izatea norbera
babesteko ekipoak baztertzeko.
 
Ondoren, polikiago ikusiko ditugu.

BESTE NEURRI 
BATZUK
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Kutsatzea saihesteko, besarkadak, musuak
edo eskuak estutzea saihestu behar da.
Objektuak ez partekatzea ere gomendatzen
da.
Objektuak trukatu ondoren, hala nola
ordainketa-txartelak, billeteak, boligrafoak
eta abar, eskuak desinfektatuko dira.
Pertsonen arteko 2 metroko distantzia
errespetatu behar da. Deseskaladaren
lehen faseetan, ibilgailuen eserleku-lerro
berean bi pertsona joan daitezke, eta
elkarrekin bizi ez badira, maskara eraman
beharko dute.
I. fasean, aurretiko patologiarik ez duten
eta kalteberak ez diren pertsonen artean
kontaktu soziala egoteko aukera baloratzen
da.
  

GIZARTEA
URRUNTZEKO ETA
GARBITZEKO
NEURRIAK

Gure egoitzan edo jarduerak egiten
ditugun tokian, gel edo soluzio
desinfektatzailea izango dugu, baldin eta
bainugelarik ez badago gertu, erabili eta
botatzeko zapiak eta pedalarekin
eragindako estalkidun zabor-ontziak, ahal
bada. 
 

MATERIALEN ESKURAGARRITASUNA
Maskarei dagokienez, osasun-agintarien
irizpideei jarraitu behar zaie.
Lan egiten dugun edo jarduerak egiten
ditugun azalerak maiz garbitu eta
desinfektatu beharko dira, bertaratzen
direnek manipulatu ditzaketen elementu
gehiegi ez egiteko.
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Haurren guneak, jolasak,
instalazioak eta abar garbitzeko eta
desinfektatzeko maiztasun handiagoko
programa bat mantenduko da.
Arreta jarri maskarei, erabili
eta botatzeko eskularruei edo beste NBE
batzuei buruz eman daitezkeen gomendio
eta jarraibideei..
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Konponketak zuen egoitzan edo espazioan
egin behar badituzue, mantentze-lanetako
langileek prebentzio-zerbitzuak ezarritako
babes-ekipamenduarekin babestu beharko
dute beren burua, eta ekipamendu hori
gelatik irtetean botako da. Gainera, eskuak
desinfektatu beharko dituzte.
Komenigarria izan daiteke maskara jantzita
eramatea konponketa egiten ari den
pertsona gelan dagoen bitartean.
 

Aire girotua baldin baduzue, giroa 23.. 26
ºC arteko tenperaturan mantentzea
gomendatzen da, eta airea behar bezala
berrituko dela ziurtatzea.
Aire girotuaren sistema berrikusi behar da
eta, bereziki, iragazkien garbiketa.. 
  

Gutxienez egunero berrikusi behar da
xaboi-banagailuen, gel desinfektatzailearen,
erabili eta botatzeko paperaren eta abarren
funtzionamendua, eta matxurak dituzten
ekipoak konpondu edo ordezkatu behar
dira.
Ekintza hauen erregistroa izatea
gomendatzen da.
Denen komunen eta komun-ontzien
txorroten funtzionamendua eta garbitasuna
ere zaindu behar da. 

B A N A T Z A I L E A K

Adibidez, kanpaleku batean bazaudete
eta ontzi-garbigailuak badaude, haien
funtzionamendua egiaztatu behar da,
lortu beharreko tenperaturak (80ºC-tik
gorakoak urberritzean) eta produktu
kimikoen dosifikazioa egokiak izan
daitezen.
Baxera, mahai-tresna eta beirateria guztia
garbitu eta desinfektatu behar dira, baita
erabili ez dena ere, baina bertaratutakoen
eskuekin kontaktuan egon ahal izan dena.
 

ZERBITZU TEKNIKOAK ETA
MANTENTZE-ZERBITZUAK
B A X E R A K  G A R B I T Z E A

A I R E  G I R O T U A  

K O N P O N K E T A K
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Mantelak eta ahozapiak modu
industrialean garbitu behar dira, mantelak
aldatzeko maiztasuna handituz.
Ahal den neurrian, erabili eta botatzeko
elementuak erabiliko dira.
Zerbitzu bakoitzaren ondoren aireztatu
behar da, leihoak irekiz eta gainazalak,
banaketa-makinak, ateen heldulekuak,
bufe-mahaiak eta abar garbitu eta
desinfektatuz, eta, oro har, eskuekin ukitu
ahal izan den edozein gainazal.
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Zuen erakundeko langileek lanpostuaren
arriskuen ebaluazioan deskribatutako laneko
arriskuak prebenitzeko adierazitako neurriei
erantzun beharko diete, baita horri dagokionez
maskarei, erabili eta botatzeko eskularruei edo
beste NBE batzuei dagokienez egon daitezkeenei
ere.
Higiene egokia izan beharko du, eskuak maiz
garbitu eta desinfektatuz.
Kutsadurarik ez izateko, saihestu egin behar dira
besarkadak, musuak edo beste pertsona
batzuekin eskuak estutzea. Objektuak ez
partekatzea ere gomendatzen da, eta, ahal bada,
pertsonen artean distantzia egokia mantentzea
gomendatzen da. 
 

Jantokiko langileek, zuen jardueretan
aurreikusita badago, parte-hartzaileei
gomendatu beharko diete eskuak jangelako
sarreran eta irteeran gel desinfektatzailearekin
desinfektatzeko.

OTORDUAK 
E S K U E N  D E S I N F E K Z I O A  

Komeni da pintzak, burruntzali eta zerbitzuko
beste tresna batzuk maiz aldatzea, batez ere
horietara sarbidea duten pertsona bat baino
gehiago badaude.
Parte-hartzaileek eta taldeek zuzenean
manipulatzea saihestu behar da, zerbitzua
erraztuz autozerbitzua txikiagotzeko.
Zerbitzuaren kalitatearen arabera, erabili eta
botatzeko materialei eta objektuei lehentasuna
ematea iradokitzen da.
Eskularruak erabiltzea gomendatzen da.

E L I K A G A I A K  M A N I P U L A T Z E A

B O L U N T A R I O A K
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Talde txiki bat gehienez 10 pertsonak osatzen
dute, betiere pertsona kalteberak ez badira. I.
fasetik aurrera bil daitezke, betiere
2 metro inguruko distantzia soziala gordez eta
beharrezko higiene eta segurtasun neurriak
mantenduz.
 

T A L D E K O  B I L E R A K
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Jarduera horiek egunean behin egin ahal izango dira, aurreikusitako ordutegi-tarteetan.
Ibilaldietan, bizikide bakar batekin atera ahal izango da.
Kontakturik behar ez duen edozein kirol indibidual modu ez-profesionalean, bakarka eta beti
zure udalerrian egin ahal izango da.
Pasealekuak etxetik kilometro batera egingo dira, gehienez ere.
Edozein kirol indibidual profesionalik gabe praktikatzea baimenduta dago bizi den udalerrian.
Ezin izango dute gaikuntza hori erabili sintomak dituztenek edo COVID-19ren ondorioz etxean
isolatuta daudenek.
Era berean, honako ordu-tarte hauek ezartzen dira, 5.000 biztanle edo gutxiago dituzten udalerrietan
aplikatu beharrekoak ez direnak, baldin eta agindu honen bidez baimendutako jarduerak 6: 00etatik
23: 00etara bitartean egin ahal izango badira.  
 

Areto bakoitzean aurreikusitako
edukierak ahalik eta gehien
errespetatu behar dira, eta 10 metro
koadroko 4 pertsonako gehieneko
dentsitatea gomendatzen da.
Mahaiak jarlekutik aulkirako
bizkarraldearen arteko distantziak,
mahai batetik bestera, metro bat
baino gehiagokoa izan beharko luke.

EDUKIERA ETA ISTANTZIAK  

E S P A Z I O  I T X I A K

A I R E  Z A B A L E K O  K I R O L -
J A R D U E R A  ( 1 .  F A S E A ,
D E S E S K A L A D A )

Maiatzaren 2tik aurrera, 14 urtetik gorako
pertsonei aukera ematen zaie erabilera
publikoko bide edo espazioetatik
zirkulatzeko, hirugarrenekin kontakturik
behar ez duen edozein banakako kiroletan
modu ez-profesionalean aritzeko, bai eta
paseoetan ibiltzeko ere.

Medidas específicas

EGITEN DIREN DESKLADA-NEURRIAK

OSO GARRANTZITSUAK DIRA ZUEN

JARDUERAK PLANIFIKATU ETA

GARATZEKO.

PUNTUALKI INFORMAZIOA EMANEN

DUGU
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Ostatu-establezimenduetako terrazak, adibidez, I.
fasetik aurrera ireki ahal izango dira, nahiz eta edukiera
mugatua izan.
 
Lokalek mahaietan zerbitzua eman ahalko dute edo
eramateko kontsumizioak prestatu II. Fasetik aurrera,
beti ere segurtasun tartea eta edukiera mugatua
bermatuz
 
III. fasean, edukiera hedatzea eta barran zerbitzua
ematea aurreikusten da, zehazten den bezeroen arteko
bereizketarekin.
 
Gaueko diskotekek eta tabernek edukiera mugatuarekin
ireki ahal izango dute.
 
Aurretiko hitzorduarekin bada, 0 fasetik aurrera
bezeroei arreta indibiduala eskaintzen dieten
saltokiak bisita daitezke, eta banakako babes
maximoa bermatu beharko diete.
 
I. fasetik aurrera, arropa-dendak normalean ireki ahal
izango dira, betiere edukiera eta urruntze baldintzak
betetzen badituzte.
 
Merkataritza-guneak II. fasetik aurrera bisitatu ahal
izango dira, edukiera mugatuarekin.
 
II. fase horretan debekatuta egongo da eremu
komunetan edo jolas-eremuetan egotea.

BESTE ESPAZIO BATZUK   
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EGITEN DIREN DESKLADA-NEURRIAK OSO

GARRANTZITSUAK DIRA ZUEN JARDUERAK

PLANIFIKATU ETA GARATZEKO.

ADI BERRIKUNTZEI. PUNTUALKI INFORMAZIOA

EMANEN DUGU
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GOGORATU ETA IDENTIFIKATU

Ziur konfinamenduan zehar hainbat une esanguratsu igaro
dituzula. Zergatik ez planteatu horiek identifikatzeko eta
taldearekin partekatzeko dinamika bat?
 

PARTEKATU

Gauza berri asko ere ikasi dituzu edo lehen zenituen
zaletasunak berreskuratu dituzu. Eta ezagutzak
partekatzea bultzatzen badugu? Zuri balio izan dizunak,
agian niri balio dit...
 

 

ADIERAZI

Batzuetan hitz egitea zaila izaten da:
herabetasunagatik, lotsagatik,
beldurragatik... Horrela senti
daitezkeen pertsonei laguntzeko, ziur
zuen elkartean jarduera artistiko, jolas
edo bestelako ideia asko bururatzen
zaizkizuela, bizipenak eta
sentimenduak adieraz ditzaten.
Gainera, zailtasun hori ez duten beste
gazte batzuek ere asko goza dezakete
jarduera horiez.

Osasun-krisiak ohiz kanpoko uneak bizitzea ekarri
du: batzuetan estresagarriak, zailtasun gehiago edo
gutxiagorekin, alaiak edo tristeak.
Baina bizitzarako funtsezkoak diren trebetasunak
hazteko eta garatzeko aukera ere ekarri du:
enpatia, emozioen eta sentimenduen kudeaketa,
tentsioak eta estresa maneiatzea, egokitzeko
gaitasuna garatzea, eta maite duten pertsona bat
galdu ondoren dolu-prozesuari buruz ikasteko
aukera, besteak beste. 
 

ALDERDI EMOZIONALARI ARRETA...  
Bizi izan dugunaren intentsitateagatik,
etorkizunera itzultze horri aurre egiteko
interesgarria izan
daiteke bizipenak partekatzea eta
emozioak izendatzea eta aitortzea errazten
duten jarduerak planteatzea, maila
pertsonalean zenbat ikasi dugun
egiaztatzeko
aukera emanez eta aurrez aurreko gizarte-
bizitzara itzultzea erraztuz.

HELBURUAK ETA
IDEIAK

 

LAGUNDU

Bada osasun-krisiaren beste alderdi
nabarmen bat, hezkuntza-arrakala
eta arrakala digitalarekin zerikusia
duena
Eta planteatzen ditugun jarduerek,
gutxitzen laguntzen duten aldi
berean, gazteak baliagarri
sentiarazten badituzte eta tresna
hezitzaile eta digital berberak ez
dituzten gazteei beren ezagutza
ematen badiete? 
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Alarma-egoeran iraungi diren ziurtagiri
digitalak iraungi arte egongo dira indarrean.
Hala ere, ziurtagiri digital berri bat izapidetu
edo daukazuena berritu nahi baduzue, alta
emateko eta berritzeko zerbitzua duen
erakunde ziurtatzaile batera jo beharko duzue
bide telematikoz. 

ETA, JAKINA, LEGALERA

Jarduerek sor ditzaketen kalteak estaliko
dituen erantzukizun zibileko aseguru bat
edukitzeko betebeharrak indarrean
jarraitzen du, nahiz eta alarma-egoera egon 

ASEGURU ZIBILA ETA ISTRIPU-
ASEGURUA

Gauza bera gertatzen da boluntarioek zuen
erakundearentzat jardueran izan ditzaketen
istripuengatik aseguratuak izateko duten
eskubidearekin 

Alarma-egoeraren ondorioz, bide
telematikoa izan da elkarteen kudeaketaren
arloan dituzuen legezko betebeharrak
betetzeko bide nagusia.
Beraz, oso garrantzitsua da jarduera horiek
egin ahal izateko ziurtagiri digitala izatea.   

DATUEN BABESA
Zuen elkartea pertsona juridikoa da; beraz, datuak babesteko indarrean dagoen araudia bete
behar duzu, eta, beraz, informazioa eman, baimena lortu eta bete izana egiaztatzen duen
nahitaezko dokumentazioa eduki. 

SEXU DELITUEN
ERREGISTROAREN
ZIURTAGIRIA

Eta, jakina, adingabeekin jarduerak egiten badituzue,
zuen pertsonen sexu-izaerako delituen erregistroko
ziurtagiri negatiboak eduki beharko dituzue. 

02 N E U R R I  E S P E Z I F I K O A K  

ETORKIZUNERA

ITZULTZEA
Neurri espezifikoak
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Administrazio-epeak eta diru-laguntzak,
oro har, etenda daude alarma-egoera
amaitu arte.
Une horretan berriro irekiko dira, eta
alarma-egoera ezarri aurretik zuten
egoerara itzuliko dira..  

DIRU-LAGUNTZA PUBLIKOAK
Hala ere, deialdiak berriro irekitzeari eta
oinarri berriak argitaratzeari begira,
beharrezkoa da zuen jarduerak
birplanteatzen hastea, bai gauzatu ezin
diren jarduera asko egongo direlako, bai
gaur egun premia eta eskari berriak
aurkitzen ditugulako, eta horietan jardun
dezakezuelako. 

Maila juridikoan eta arau-mailan,
finantzaketarena da zuen kezka
nagusietako bat, irabazi-asmorik gabeko
erakundeak zareten aldetik. Etorkizun berri
honetan beharrezkoak diren babes-neurri
berriek kostu ekonomikoak eragingo
dituzte askotan. 

FINANTZAZIOA
Alarma-egoeraren ondorioz, bide
telematikoa izan da elkarteen kudeaketaren
arloan dituzuen legezko betebeharrak
betetzeko bide nagusia.
Beraz, oso garrantzitsua da jarduera horiek
egin ahal izateko ziurtagiri digitala izatea.  

KUOTAK ITZULTZEA
Osasun-krisiaren ondorioz gauzatu ezin izan dituzuen baina kobratu dituzuen jarduerak badaude, bereizi
egin beharko duzue ea kobrantza erakundearen kuota gisa egin zen, mozkin bat jasotzeagatik edo eman
beharreko zerbitzuengatik ordaintzetik harago doana. Bigarren kasu horretan, baliteke jasotako
zenbatekoak itzuli behar izatea, edo akordioren bat lortzea, hala nola, beste une batean ematea,
etorkizunean beherapen bat egitea edo zerbitzuengatiko bonu bat ematea. 

ZERGA-
BETEBEHARRA
K ETA
GIZARTE-
SEGURANTZAK
OAK

Eta epe batzuk etenda
dauden arren, egunean
egon behar duzue
ogasunarekin, gizarte-
segurantzarekin eta
administrazio publikoekin
dituzuen betebeharretan. 

02 N E U R R I  E S P E Z I F I K O A K  

ETORKIZUNERA

ITZULTZEA
Neurri espezifikoak



KASU POSITIBOAK DETEKTATZEA

03 B E H A R  I Z A N E Z  G E R O . . .

Gauden unean, baieztatutako kasu bat
antzemanez gero, zerbitzu medikoek
erabakiko dute kutsatutako pertsona
ospitale batean ospitaleratzen duten edo
etxean jarraitzen duen.
 
Osasun publikoko agintariek egoeraren
analisia egingo dute, infekzioaren
transmisioa kontrolatzeko beharrezkoak
diren jarduerei buruzko erabakiak hartzeko.
 
Kasu horretan, osasun-agintariek egoera
horretarako zehazten dituzten protokolo
espezifikoak ezarriko dira. 
 

Jarraian, gomendio batzuk proposatzen
dizkizuegu horrelako egoeretan beti
kontuan hartu behar diren bi alderdiri buruz:
alde batetik, garbiketa-protokoloak are
gehiago zorroztea eta informazioaren
kudeaketa ona egitea.
 
Nolanahi ere, gomendio horiek
bateragarriak izan beharko dute une oro
egoera bakoitzean zehazten diren
protokolo ofizialekin, eta, adierazi dugun
bezala, zalantzarik edo kontraesanik izanez
gero, osasun-neurri zorrotzenak aplikatu
beharko dituzte beti. 

ETORKIZUNERA

ITZULTZEA
Behar izanez gero...



INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA 

03 B E H A R  I Z A N E Z  G E R O . . .

COVID-19 koronabirusak gaur egun duen epidemia-egoeraren testuinguruan zuen erakundeari
eragiten dion edozein egoeraren aurrean, Koroa Taldean zehaztu daitezke parte-hartzaileei,
boluntarioei eta abarri informazioa emateko zer jarduera egin behar diren, eta bozeramaile bakar
bat izendatu ahal izango da. 

Modu eskematikoan, informazio-irizpide hauek ezartzen dira:
 
1. Konfiantza sortzea, komunikazio eraginkorrerako oinarri
gisa.  

2. Hasieratik komunikatzea.
 
3. Gardentasuna eta egiazkotasuna, datuen babesa
urratu gabe.
 
4. Eragindako pertsonen kezka errespetatzea.
 
5. Informazioaren plangintzak hasieratik gerta
daitezkeen egoeren kudeaketaren zati garrantzitsua
izan behar du
 
Larrialdi baten baldintzetan, informazioa ez da azken
minutuan erabaki behar; kontuan izan zuen langileen,
boluntarioen, parte-hartzaileen... atzean familia eta
lagunak daudela, egoeraz arduratzen direnak eta
beldurtuta egon
daitezkeenak.

HALA ETA GUZTIZ ERE, ARRETA JARRI

GERTATZEN DIREN BERRIKUNTZA GUZTIETAN, BAI ETA

KOMUNIKAZIOETAN ETA GOMENDIO OFIZIALETAN.

DENA OSO AZKAR ALDATZEN DA, ETA ASKO DAGO

JOKOAN; BERAZ, INFORMAZIOA ESKUBIDEA

IZATEAZ GAIN, BETEBEHARRA ERE BADA.. 

 

ETORKIZUNERA

ITZULTZEA
Behar izanez gero...



1. COVID-19rekin lotuta egon daitekeen edozein sintomatologia baduzu (eztula,
sukarra, arnasa hartzeko zailtasuna, etab.), ez duzu irten behar, eta zure lehen mailako
arretako zentroarekin harremanetan jarri eta haren jarraibideak bete behar dituzu.
 
2. Kontaktu estuan egon bazara (bizikideak, senideak eta kasu baten leku berean egon
diren pertsonak, kasuak gutxienez 15 minutuz 2 metro baino gutxiagoko sintomak
zituen bitartean) edo espazioa partekatu baduzu pertsonen arteko distantzia gorde
gabe COVID-19ren eraginpean dagoen pertsona batekin, ez duzu atera behar sintomarik
gabe ere, gutxienez 14 egunez. Epe horretan, jarraipena egin behar duzu,
gaixotasunaren zantzurik agertzen den jakiteko.
 
3. Adinagatik, haurdun egoteagatik edo aurreko afekzio medikoak izateagatik kaltebera
bazara (adibidez, hipertentsio arteriala, gaixotasun kardiobaskularrak, diabetesa,
biriketako gaixotasun kronikoak, minbizia edo immunodepresioa), prebentzio-neurri
bereziak hartu behar dituzu, zuregatik eta besteengatik.
 
4. Kasu horietan, lagundu zure erakundeari distantzian baliabide telematikoen
bidez, ideiak pentsatuz, dokumentazioa prestatuz... ez jarri arriskuan zure osasuna
eta gainerakoena. Erantzukizun kontua da.    
 

ETXETIK IRTEN AURRETIK

04 L A B U R B I L D U Z

ETORKIZUNERA

ITZULTZEA
Laburbilduz



1. Ahal duzun guztietan, lehentasuna ema pertsonen arteko 2 metro inguruko distantzia eta
kutsadura txikiagoa bermatzen duten mugikortasun-aukerei. Horregatik, gomendagarria da
egoera honetan banakako garraioa (bizikleta, patinetea...) edo hiri-garraioa (beharrezko
segurtasun-neurriekin) izatea aukerarik onenak.
 
2. Oinez, bizikletaz edo motorrez bazoaz, ez duzu maskararik eraman behar. Gorde pertsonen
arteko distantzia kaletik zoazenean.
 
3. Auto batean mugitu behar baduzu, arreta handiz ibili garbitasun neurriekin eta saihestu bi
pertsona baino gehiago eserleku-ilara bakoitzean maskararekin bidaiatzea, bidaiarien artean
ahalik eta distantziarik handiena izanik.
 
4. Taxi bat hartzen baduzu, ibilgailu pribatu bati aplikatzen zaizkion arau berberak aplikatuko
dira.
 
5. Autobuseko edo treneko bidaietan, pertsonen eta gainerako bidaiarien arteko distantzia
gorde. Autobus publikoen kasuan, gidariak pertsonen arteko distantzia errespetatzen dela
zainduko du. Kontuan izan garraio publikoan maskarak erabiltzeari buruzko araudia eta
gomendioak, astelehenetik, maiatzaren 4tik, bat eramatea barne hartzen dutenak.
 
6. Beste probintzia batean kanpamentu bat antolatuz gero, jakin behar duzue, oro har,
hasiera batean ez dela onartuko probintzien arteko joan-etorriak egitea, normaltasun
berrirako trantsizio-prozesua amaitu arte (hau da, III. fasearen ondoren).
 
7. I. fasera iritsitakoan, turismo aktiboa eta naturakoa egin ahal izango da
Pertsona-talde mugatuetan probintzia berean. Era berean,
Bisitaldiak egitea (nahiz eta haietan kultura-jarduerarik ez egin) posible
izango da, edukiera mugatuarekin.
8. II. fasean, pertsona-talde zabalagoentzako turismo
aktiboa eta naturakoa baimenduko da, bai eta monumentuak eta bestelako
kultura-ekipamenduak (ez kultura-jarduerak) bisitatzea ere, edukiera mugatuari
eutsiz
9. III .Fasera iristerakoan aurreko jarduerek edukiera zabalagoa izan ahalko dute  eta
turismo aktiboa eta naturakoa egin ahal izango da, bai eta hondartzara joan ere
(Segurtasun- eta urruntasun-baldintzak mantenduz).
 

MUGIKORTASUNA 

04 L A B U R B I L D U Z

ETORKIZUNERA

ITZULTZEA



1. Jarduerak planifikatu egin behar dira parte-hartzaileek pertsonen arteko 2
metro inguruko distantzia mantendu ahal izan dezaten, bai sarrera eta
irteeran, bai jarduera egiten den bitartean.
 
2. Pertsonen arteko distantzia eremu erkideetan bermatuta dagoela ziurtatu
behar da, eta, edozein kasutan, gune horietan pertsona-pilaketak saihestu
behar dira.
 
3. Jarduerari berrekiteko, arriskua minimizatzeko printzipioari jarraitu behar
zaio. Beraz, aglomerazio-arriskua dakarten jarduerak normaltasunera
itzultzeko, azkenak izan behar du; nolanahi ere, saihestu egin behar da jende-
pilaketak dakartzaten jarduerak egitea.
 
4. Pertsonen arteko distantziaren betekizuna betetzea ahalbidetzen duen
gehieneko edukiera errespetatu behar da.
 
5. Ahal denean, sarbidea eta parte-hartzea kontrolatzeko mekanismoak jarriko
dira. Publiko orok, espero duenak barne, pertsonen arteko distantzia gorde
behar du.
 
6. Arriskuak saihestu ezin direnean edo babes kolektiboko baliabide teknikoen
bidez edo jarduera antolatzeko neurri edo prozeduren bidez behar beste
mugatu ezin direnean, norbera babesteko ekipamenduak ematea planteatuko
duzue.
 
7. Pentsa itzazue aurrez aurre egin ez daitezkeen jarduerak: eta g.
Rodariren "telefonoz ipuinak" berriz hartzen baditugu, bideokonferentzia
bidez geratzen bagara, youtube lehiaketa bat antolatzen badugu edo denok
serie bera batera ikusten badugu hari buruz hitz egiteko? 
 
 
  

JARDUERAREN GARAPENEAN 

04 L A B U R B I L D U Z
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1.Elkartean adierazten diren prebentzio-neurri guztiak betetzen ditu.
 
2. Eutsi pertsonen arteko distantziari (2 metro inguru).
 
3. Ez agurtu ukipen fisikoarekin, eskua ematea barne.
 
4. Saihestu, ahal den neurrian, beste pertsona batzuen ekipoak eta gailuak erabiltzea.
Beharrezkoa izanez gero, handitu arreta-neurriak eta, ahal baduzu, desinfektatu erabili aurretik.
Ezinezkoa bada, garbitu eskuak erabili eta berehala.
 
5. Garbitu eskuak maiz urarekin eta xaboiarekin, edo soluzio hidroalkoholiko batekin. Bereziki
garrantzitsua da eztul edo doministiku egin ondoren edo kutsatuta egon daitezkeen azalerak ukitu
ondoren garbitzea. Saiatu garbiketa bakoitzak gutxienez 40 segundo irauten.
 
6. Estali sudurra eta ahoa eztul eta doministiku egitean erabili eta botatzeko zapi batekin, eta bota
ondoren itxitura duen zabor-ontzi batera. Zapirik ez baduzu, erabili ukondoaren barrualdea eskuak
ez kutsatzeko.
 
7. Ez ukitu begiak, sudurra edo ahoa.
 
8. Lana errazten die garbitzaileei zure lanpostua uzten duzunean, ahalik eta gehien garbitzea
 
9. Higiene pertsonaleko edozein hondakin - Batez ere, erabili eta botatzeko zapiak - Berehala
botatzen du prestatutako paperontzietara edo edukiontzietara.
 
10. Sintomak nabaritzen hasten bazara, abisatu zure lankideei, kontuz ibili, bai gizarte-
urruntzearekin, bai higienearekin, eta jarri harremanetan berehala zure lehen mailako osasun-
zerbitzuarekin.

LANGILE LAN-KONTRATUDUN ETA
BOLUNTARIOENTZAT 

04 L A B U R B I L D U Z  
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1. Aldizkako aireztapen-lanak egin behar dira instalazioetan, eta, gutxienez, egunero eta
bost minutuz.
 
2. Gomendagarria da aire-iragazkien garbiketa indartzea eta klimatizazio-sistemen
aireztapen-maila handitzea, airea ohikoago berritzeko.
 
3. Gela guztietan garbiketa-lanak indartzea komeni da, bereziki gainazaletan, batez ere
maizen ukitzen diren gainazaletan, hala nola leiho edo ateen heldulekuak baita
normalean erabiltzen diren aparatu guztiak ere /mandoak ok, jostailuak, mahaiak edo
ordenagailuak.
 
4. Lan-kontratuko langileek edo boluntarioek erabilitako lan-eremua garbitu behar da.
 
5. Ohiko detergenteak nahikoak dira, baina lixiba edo bestelako produktu
desinfektatzaileak ere sar daitezke garbiketa-errutinetan, betiere segurtasun-
baldintzetan.
 
6. Nolanahi ere, garbiketa egitean, babes egokia ziurtatu behar da. Zeregin horiek
maskararekin eta behin erabiltzeko eskularruekin egin behar dira.
 
7. Ziklo osoa duten jantziak 60 eta 90 gradu arteko tenperaturan garbitzea
gomendatzen da, bai jardueretan erabilitako ehungintzan, bai etxera itzultzean duzun
arropan.

HIGIENE- ETA GARBIKETA-
NEURRIAK 

04 L A B U R B I L D U Z  
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Eskuak lehortzeko edo "arnas etiketa" betetzeko erabiltzen diren erabili eta
botatzeko zapiak paperontzietan edo estalkiz babestutako edukiontzietan
botatzea gomendatzen da, eta, ahal dela, pedalez eragitea.
 

Zabor-poltsa hori atera eta bigarren zabor-poltsa batean jarri beharko da,
itxiturarekin, gainerakoen frakzioan uzteko. 

Jarduerak egitean hondakinak sortuko dira, eta modu arduratsuan tratatu beharko
dituzue:
 
Hondakin arrunten kudeaketa ohiko moduan egiten jarraituko da, hondakinak
bereizteko protokoloak errespetatuz.
 

Higiene pertsonaleko material oro (maskarak, latexezko eskularruak, etab.)
gainerakoen frakzioan utzi behar da (bilketa bereiziak egin ondoren lortzen den
etxeko hondakinen multzoa).
 
Pertsona batek sintomak baditu jarduera egiten ari den bitartean, zapiak edo
erabilitako beste produktu batzuk utzi dituen edukiontzia isolatu beharko da.
 

HONDAKINEN KUDEAKETA 
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Aire zabaleko kultur ekitaldi eta ikuskizunak I. fasean 200 pertsona baino
gutxiagorekin egin ahal izango dira, II. fasean 400 pertsona baino gutxiagorentzat, eta
III. fasean 800 pertsona baino gutxiagorentzat denean. Fase guztietan, publikoak
eserita egon beharko du, eta une bakoitzean agintariek ezartzen duten distantziari
eutsi beharko dio.
 

AIRE ZABALEKO IKUSKIZUNAK

05 B E S T E  G A I  B A T Z U K

GIMNASIOAK
Gimnasioak profesionalak ez diren kirol-jardueratzat hartzen dira. Irekitzeko
espazio ireki edo itxietako gimnasioak diren kontutan hartuko da
Espazio itxietako gimnasioek I. fasean ekingo diote berriro jarduerari, baina
bakarkako jarduerarako soilik, kontaktu fisikorik edo aldagelarik behar ez bada,
eta betiere aldez aurretik hitzordua eskatuta. II. fasean, beste establezimendu
batzuetan baino pertsona gehiago eta gizarte-distantziako arau berberak izango
dituzte II. fasean.
Kanpoko gimnasioen kasuan, I. fasetik aurrera, II. faseko edukiera handituz.
 
 
 KIROL GUNEAK
I. fasean ireki daitezke aire zabaleko kirol-instalazioak ikuslerik gabe, eta
kontakturik ez duten kirolak egiteko bakarrik, atletismoa edo tenisa kasu.
Kirol-zentro itxiak ere ireki ahal izango dira banakako kirol-jarduerak egiteko,
aurrez hitzordua eskatuta, baldin eta kontaktu fisikorik edo aldagelen
erabilerarik ez badakarte.
 
 
 

ETORKIZUNERA

ITZULTZEA
Beste gai batzuk



E M A N  D I E Z A I O G U N
O N G I E T O R R I A
E T O R K I Z U N A R I

Zure elikadura-ohiturak berrikusi eta hobetzea, kirola egiten hastea,
zaletasunak berriz hartzea edo aurkitzea, ikasgai eta trebetasun berriak
ikastea, birziklatzea, beste pertsonen, ingurumenaren, animalien alde zerbait
egitea... eta, oro har, nahi duzun etorkizuna sortzea.     

ETA GOGORATU UNE EGOKIA DELA: 

06

2030 agendaren helburuei berriro heltzea eta agenda errealitate bihurtzeko
jarduera berri asko pentsatzea. Orain inoiz baino beharrezkoagoa da.       

Aukera bat pertsonentzat eta
planetarentzat

ETORKIZUNERA

ITZULTZEA
ongi etorri 



HELBIDE ERABILGARRI BATZUK
UTZIKO DIZKIZUGU, ITZULERA
ERRAZTEKO

www.pamplona.es

E T O R K I Z U N A
A H A Z T U  G A B E06

ETORKIZUNERA

ITZULTZEA
ongi etorri 

asociacionismo@casajuventud.com

asesoriapsicologica@casajuventud.com

www.pamplonajoven.es

@PamplonaJoven

@pamplonairunajoven

@Pamplonajoven

www.coronavirus.navarra.es

RRSS

www.pamplona.es/coronavirus



B A D A  G A R A I A
E T O R K I Z U N E R A
I T Z U L T Z E K O

Eskertzen dizuegu bereziki gazteekin eta, oro
har, gizartearekin egin duzuen ahalegina eta
konpromisoa. Espero dugu hemen
erantzunak, ideiak edo jarduerara itzultzeko
tresnak aurkitzea. 

Gure aldetik, gertatzen diren berrikuntzen
berri emango dizuegu, eta zuen esanetara
gaude ohiko helbide eta telefonoetan:
asociacionismo@casajuventud.com
asesoriapsicologica@casajuventud.com
948 23 35 12

AMAITZEKO

Gaztaroa indarraren, ilusioaren eta sormenaren garaia da. Etorkizun berri honetan
inoiz baino beharrezkoagoa da gazteak kontuan hartzea. Aukera duzue zuen
proiektua berriz pentsatzeko, konponbideak sortzeko, krisi honen ondorioak
arintzeko.
Gaur etorkizunera itzul zaitezkete eta eraiki. 

O R A I N  P E N T S A T U  B E H A R  D A

ETORKIZUN BERRIA, PROIEKTU
BERRIAK

Horregatik, begiratu zuen ingurura. Zer botatzen duzue
faltan? Non lagundu dezakezue? Nola hobetu ditzakezue
gauzak?
 
Ez galdetu horrenbeste helduek zer egin dezaketen
zuengatik, baizik eta zer egin dezakezuen gizartearen
alde.
 
Eta ekintzara pasa zaitezte.
 
Hemendik aurrera, gida hau zuek idazten duzue.

ETORKIZUNERA

ITZULTZEA
ongi etorri 



ESKERRIK ASKO
ETORKIZUNEAN

ERE EGOTEAGATIK

juventud@pamplona.es
casajuventud@casajuventud.com

 

www.pamplonajoven.es@pamplonajoven

@pamplonajoven @pamplonajoven


