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II. ERANSKINA

JARDUERA COVID-19RA EGOKITZEKO PLANA

Antolatzaileak garatu beharrekoa, parte-hartzaileei eta legezko tutoreei emateko. Jardueraren 
aurretiazko jakinarazpenari erantsi beharko zaio.

Egokitze-plan bat diseinatuko da, ezinbestez hartuko dituena kontuan hemen adieraziko diren 
alderdiak.

NEURRIAK

1.– Transmisioa: 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 sinto-
maren bat baldin badu, ez da joango, eta jardueraren arduradunarekin (gerentea, zuzendaria, 
begiralea, etab.) jarriko da harremanetan.

– Jardueraren arduradunek zainduko dute jarduera segurua dela; horretarako, osasun-adie-
razpena 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 tar-
teak, higiene-neurriak eta antzekoak.

– Jangelen eta antzeko eremuen edukiera mugatuko da, Agindu honetan xedatutakoa betez.

2.– Nahitaezko higiene- eta prebentzio-neurri pertsonalak betetzea.

– Ziurtatutako da jarduera gauzatuko den lekuan eta leku 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 pre-
bentzio-neurri pertsonalak).

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

3.– 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-talde-
kotzat: diabetesa, gaixotasun kardiobaskularra, hipertentsioa, biriketako gaixotasun kronikoa, 
immunoeskasia, tratamendu aktiboko minbizia, haurdun egotea, 60 urtetik gorakoa izatea.

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

4.– 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 guz-
tiak betetzen badira.

5.– 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 15 parte-hartzaileko taldeak eginda gau-
zatuko dira, begiraleak barne, eta gainerako taldeetatik fisikoki isolatuta, Aginduan adierazitako 
baldintzak betez.

– Kontaktu fisiko etengabea eskatzen duten jarduerak egitea eragotziko da.

– Gazteen hezkuntza-aisialdiko jarduerek ezinbestean dakarte parte-hartzaileen arteko kon-
taktua, 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, bere-
ziki garrantzitsua da leku itxietan erabiltzea, bai eta aire zabalean ere, baldin eta segurtasun-tartea 
gorde ezin bada.

– Jan-edatekoak: arau orokor gisa, nork bere askaria edo janaria eraman ahal izango du jardue-
rara, 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 laguntza-
rik gabe prestatuko ditu).

– Jangelak. Jangela itxiak: aparteko prebentzio-neurriak, edukieraren % 60, mahaikideen artean 
2 metroko tartea, txandak ezarri eta txanda-aldaketa bakoitzean garbiketa egin edo manparak 
jarri. Jangela 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. Erregimen honetan igaro ahalko dira 
gauak: kanpin-denda bakoitzeko pertsona batek egin ahal izango du lo. Parte-hartzaileak elka-
rrekin 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. Logela partekatuen 
edukierak ehuneko hirurogei beteko dira; logela horietan, jarduera batera egin duten gazteek 
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egingo dute lo, haien begiralearen edo elkarteko zein erakundeko pertsona heldu arduraduna-
ren zaintzapean. Ohatzeak erabiltzen badira, ohatze bakoitzean pertsona bakar batek egingo 
du lo. 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, mate-
rial 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.

– Leku itxietan egingo diren jarduerak. Agindu honetan eta VI. eranskinean («Higieneko eta 
prebentzioko nahitaezko ekipamenduak eta neurriak, haurren eta gazteen hezkuntza-aisialdiko 
instalazioetarako») xedatutakoa bete beharko dute.

– Debekatuta daude familiakoen bisitak.

– Enpresa edo elkartea eremu berean diharduten antzeko enpresa edo elkarteekin koordina-
zioan arituko da, jende-pilaketak eragozteko; agintari eskudunekin ere koordinazioan arituko da, 
espazio publikoak modu ordenatuan eta seguruan erabiltzeko.

6.– 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 bete-
tzen direla, eta horrezaz gain, jende-pilaketak eragotziko ditu. Kontrolpean izango ditu jokabideak 
eta ekipamendu sanitarioak, eta maskara ez duten parte-hartzaileei maskarak banatuko dizkie, 
osasun-alorreko agintariek emandako gomendioetan (unean-unean indarrean daudenak) adiera-
zita bezala.

– COVID-19 gaitzaren inguruko prestakuntza espezifikoa eta eguneratua emango zaie begi-
raleei; 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 teknika-
riek prestatu edo emango dute, edo, behintzat, haiek berek gainbegiratutakoa izango da.

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

7.– 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 lekurako joan-etorrietan, herritar ororentzat xedatuta dauden arauak 
bete beharko dira.
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8.– Jarduera gauzatzeko eskakizunak.

8.1.– Jarduerak gauzatu aurretik informatzea eta jakinaraztea.

Erakunde antolatzaileak, 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).

– Parte-hartzeari, informatzeko betebeharrari eta baimen informatuari buruzko baldintzak onar-
tzen direlako dokumentua (parte-hartzaileek eta legezko tutoreek sinatu beharrekoa).

– Elkarteak edo erakundeak prestatu beharreko eta parte-hartzaileei eta familiei helarazi beha-
rreko 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.

8.2.– Jarduerak iraun bitartean:

– Jardueraren arduradunek zainduko dute jarduera segurua dela; horretarako, osasun-adie-
razpena 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 jar-
duerari 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-tar-
tea 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 aplika-
tuko 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, osasun-alorreko aginta-
riek emandako gomendioetan (unean-unean indarrean daudenak) adierazita bezala.

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

8.3.– Jarduera amaitutakoan.

– 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.

9.– Segurtasuneko eta higieneko oinarrizko ekipamenduak, parte-hartzaileentzat, begiraleen-
tzat eta profesionalentzat.

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

9.1.– 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-hartzai-
leek 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 leku estrategiko eta publi-
koetan, 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 (bes-
teak beste, lixiba eta Osasun Ministerioak desinfektatzeko baimendutako produktuak): https://
www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/
Listado_virucidas.pdf

9.2.– Materiala erreserban:

– Elkarteak edo erakundeak erabilera orokorreko maskarak eduki behar ditu aldatzeko, aurrei-
kusitako 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.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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10.– Neurri espezifikoak langileentzat.

10.1.– Begirale boluntarioei buruzko neurriak.

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

10.2.– 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.

10.3.– Osasun-baldintzak direla-eta profesional zaurgarrientzako neurriak.

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

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

