COVID-19. URRIAREN 11ko 54/2020 FORU AGINDUKO NEURRI BEREZIAK (237.
NAO, 2020/10/12).

Prebentzio neurri orokorrak

Pertsonen arteko 1,5 metroko
tartea, gutxienez.

Eskuak garbitzea soluzio
hidroalkoholikoarekin edo ura eta
xaboiarekin.

• Lokal eta instalazioak maiz aireberritzea (ahal dela
aireztapen naturala); betiere egunean hirutan
gutxienez.

Azalerak garbitu eta
desinfektatzea.

Maskara erabiltzea uztailaren 15eko 34/2020
Foru Aginduan araututakoaren arabera.

Ostalaritza eta jatetxeak

• Gehieneko edukiera: %30 barrenean eta %50 terrazetan.
• DEBEKU da barran kontsumitzea.
• Mahai multzoetan, 6 pertsona egoten ahalko dira gehienez, eta 1,5 metroko segurtasun-tartea gorde beharko da
mahai ezberdinetako aulkien artean.
• Establezimenduak 22:00etan itxiko dira, lokalak jendez hustu ondoren. Salbuespen izanen dira janaria etxera
eramateko zerbitzuak.
• Maskara erabiltzea nahitaezkoa izanen da beti, salbu eta edateko edo jateko une berariazkoan.
• Aire zabalean, gehienez, 25 pertsona.

Beilak eta hiletak

• Toki itxietan, gehienez, 10 pertsona.
• Hileten segizioan, gehienez ere, 25 pertsona.
 Zeremoniaren ondotik ospakizunak egiten badira ostalaritzako establezimenduetan eta jatetxeetan:

Ezkontzak, jaunartzeak,
bataioak eta antzekoak.

Kultua

o

Aire zabalean, gehienez, 18 pertsona.

o

Toki itxietan, gehienez, 12 pertsona.

o

Ez dago baimenduta dantzatzeko pista edo horretarako prestatutako eremua erabiltzea.

o

Pertsonen artean 1,5 metroko segurtasun-tartea mantenduko da.

 Gehieneko edukiera: %30. Kasu guztietan, 2,25 metro koadro egon beharko dira erabiltzaile bakoitzeko.
 Txikizkako merkataritza eta zerbitzu
profesionaletako jarduerak

Saltokiak eta zerbitzu
profesionaletako
jarduerak

Gehieneko edukiera: Baimendutako gehieneko edukieraren %40.
• Ez dago baimenduta gune komunetan egotea, barne direla
atsedenguneak, saltokien arteko joan-etorrietarako ez bada.

 Hipermerkatuak, azalera ertain eta handiak,
merkataritza-gune edo -parkeak

• Josteta eremuak itxita egon beharko dira. Hori ez zaio
aplikatuko gune komun horietako jatetxeetako eta
ostalaritzako jarduerari.
Gehieneko edukiera: %40.

• Barrutiek sartzeko gune bat eta irteteko beste bat edukiko dute, eta biak ongi bereizita egonen dira.

Merkatuak (merkatu
txikiak)

Akademiak,
autoeskolak eta
irakaskuntza ezarautuko zentroak, eta
prestakuntza zentroak

• Postuak aurrez aurre bereizita egon beharko dira, igarobide baten bidez. Bide horrek bermatuko du erabiltzaileen
artean gutxienez 1,5 metroko segurtasun-tartea gordetzen ahal dela, eta 4,5 metroko zabalera izanen du gutxienez.
• Elkarren ondoko bi posturen artean elementu isolatzaileak paratuko dira edo 1,5 metroko tartea egon beharko da,
gutxienez.

• Gehieneko edukiera: %40.
• Gutxienez, 1,5 metroko segurtasun-tartea pertsonen artean.

• Gehieneko edukiera: %30.

Liburutegiak

• Sustatuko da erabiltzaileek zerbitzuak telematikoki erabiltzea.
• EZ da haurrendako jarduerarik eginen.

Kirol-jarduerak eta –
instalazioak

• Kirol-instalazioen barnean eta egiten diren jardueretan ezin izanen da gainditu baimendutako gehieneko
edukieraren %30, eta kanpoan, berriz, %40.
• Ez da aldagelarik eta dutxarik erabiltzen ahalko.
• Gimnasioak: Aurretiko hitzordua. Derrigorrezkoa da maskara erabiltzea.

Haurren jolastokiak
eta aire zabaleko kirol
eremuak

• Gehieneko edukiera: %30.

Bilerak esparru
• Gehieneko edukiera: 6 pertsona, salbu eta bizikideak diren pertsonen kasuan.
publikoan eta pribatuan

• Gehieneko edukiera: %30.

Igerilekuak

Gorputz eta kirol
jarduera zuzenduak
espazio itxietan

• Aldagelak erabiltzen ahalko dira, baina ez dutxak.

• Taldeak: Gehienez, 6 pertsona. Salbu eta jarduera horiek Hezkuntzari buruzko Lege Organikoaren 3. artikuluan
aipatzen diren irakaskuntzen babesean egiten badira.
• Nahitaezkoa izanen da maskara erabiltzea instalazioetako sarbide eta joan-etorrietan, bai eta kirol-jardueretan ere,
intentsitate txikiko modalitateak badira.

Monumentuak,
erakustaretoak eta
museoak

• Gehieneko edukiera: %30.

Zinemak, antzokiak,
auditoriumak, karpadun
zirkoak eta antzekoak;
eta kultur ekitaldi eta
ikuskizun publikoetarako
establezimenduak

• Gehieneko edukiera: %30. Gehieneko edukiera ezin izanen da inolaz ere 100 pertsonatik gorakoa izan.

• Ez da inauguraziorik edo gertaera sozialik eginen.
• Bisita edo jarduera gidatuak: 6 pertsonako taldeak gehienez.

• Aurretik esleitutako eserlekuak.
• Debeku da elikagaiak kontsumitzea ikuskizun edo jarduera hauetan.
• Aire zabaleko esparruetan eta antzeko lokaletan ezin izanen da gainditu gehieneko edukieraren %30; edonola ere,
300 lagun bilduko dira gehienez.

Turismo jarduerak

• Turismo aktiboko eta naturako jarduerak: Gehienez, 12 laguneko taldeendako baimenduta daude. Aldez aurretiko
erreserba.
• Turismo-gidarien jarduera: Aldez aurretiko hitzordua eskatuta eta, gehienez ere, hamabi laguneko taldeetan.

Biltzarrak, topaguneak,
negozio bilkurak eta
hitzaldiak
Joko eta apustuetarako
establezimendu eta
lokalak

Ekitaldietarako funtzio
anitzeko espazioak
dauzkaten
establezimenduak

• Gehieneko edukiera: %30, eta gehienez ere 100 lagun biltzen badira.
• Gomendatzen da modalitate telematikoa sustatzea.

• Gehieneko edukiera: %30.
• Ixteko ordua: 22:00ak, lokalak jendez hustu ondoren.

• Gehienez ere, 6 pertsona salbu eta bizikideak badira.
• Lokalaren %30 okupatzen ahalko da, baldin eta lokalaren titularrak aurrez aurreko kontrola bermatzen badu.
Mahaietan gehienez ere 6 pertsona egon ahalko dira eta gainerako neurriak bete beharko dira.
• Ixteko ordua: 22:00ak.
• Lokalean EZ da dantzalekurik baimenduko.

Aisialdiko etxabeak eta
elkarte gastronomikoak

• Bertan behera geldituko da elkarte gastronomikoen eta peñen jarduera, eta itxita egonen dira.
• Salbuespena: 500 biztanle baino gutxiagoko udalerri eta kontzeju txikietan kokatutakoak, udalerri edo kontzejuan ez
badago kafetegi, jatetxe edo tabernarik eta haiek badira herri guztia elkartzeko lokal bakarrak. Kasu horietan,
alkateek baimena eman dezakete soilik lokal horien terrazak erabiltzeko eta, salbuespen gisa, barnealdea
erabiltzeko.

Alkoholaren salmenta

• Debeku da alkohola saltzea 22:00etatik 8:00etara bitarte, salbu eta lizentzia hauek dituzten establezimenduetan:
taberna berezia, ikuskizunetarako kafetegia, tabernak, kafetegiak eta jatetxeak.

Egoitzak

• Bertan behera uzten dira bisitak eta irteerak desgaitasuna dutenen egoitzetan eta adinekoen egoitzetan, salbu eta
Foru Aginduan biltzen diren salbuespenezko kasuetan.

