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Baldintza orokorrak 
- Jardueraren/lehiaketaren/ekitaldiaren erakunde titularra izango da parte-hartzaileek eta, hala 

badagokio, bertaratutakoek ondoren aurkezten direnak kontrolatzeko eta aplikatzeko ardura 
izango duena: 

o Dokumentu honetan ezarritako erabilera-baldintzak. 
o Instalazioaren informazio- eta kontrol- langileek egiten dituzten beste ohar batzuk. 

 
Udalaren kirol-instalazioetan maskara erabiltzea 
- Maskara nahitaez erabiltzea 6 urtetik gorakoentzako espazio itxietan. 
- Ez da beharrezkoa izango kanpoko espazioetan maskara erabiltzea. Ezta barnekoetan ere, 

igerilekuetan, lehiaketa prestatzeko entrenamenduetan edo lehiaketetan egindako jarduera 
fisikoan. 

- Aldageletan, maskara erabiltzea derrigorrezkoa izango da etengabe, dutxa hartzeko unean 
izan ezik. 

- Maskara erabiltzeagatik larriagoa izan daitekeen gaixotasunen bat edo arnasa hartzeko 
zailtasunen bat duten pertsonak salbuesten dira, edo desgaitasun- edo mendekotasun-
egoeragatik maskara kentzeko autonomiarik ez dutenak, edo maskara erabiltzea bideraezina 
egiten duten jokabide-alterazioak dituztenak. 

 
Jendea entrenamenduetara, lehiaketetara eta kirol-e kitaldietara joatea  
- Oro har, kirolariek eta arduradun teknikoek bakarrik izango dute entrenamenduetarako  

sarbidea. 
- Publikoa kirol-ekitaldietara joan daiteke, espazio bakoitzerako ezarritako % 100eko 

edukierarekin. 
- Nahitaezkoa da barruko kirol-instalazioetan bertaratzen diren ikusleak maskara erabiltzea. 
- Era berean, nahitaezkoa da maskara erabiltzea aire zabaleko espazioetan egiten diren 

ekitaldi jendetsuetan, bertaratutako pertsonak zutik daudenean. Pertsonak eserita badaude, 
nahitaezkoa izango da maskara erabiltzea pertsonen artean gutxienez 1,5 metroko 
segurtasun-tartea mantendu ezin denean, bizikide taldeak izan ezik (eskola-kategorietako 
edo lurralde kategoria probintzialetako partidak, pertsona asko biltzen ez badira, ez dira 
ekitaldi jendetsutzat hartzen). Kirol Zerbitzuak zehaztuko du zein diren ekitaldi jendetsuak 

- Jardueren eta ekitaldien arduradunek indarrean dauden prebentzio-neurrien berri eman 
behar diete erabiltzaileei eta langileei. 

 
Ekitaldiak antolatzea azken 14 egunetan 100.000 biz tanleko 400 kasutik gorako intzidentzia 
metatua duten udalerrietan 
- Bertan behera utzi edo atzeratu beharko dira, aldi baterako, indarrean dagoen Aginduan 

aurreikusitako prebentzio-neurriak betetzen direla bermatu ezin duten jarduera guztiak, 
edozein eremutakoak direla ere. Oinarrizko prebentzio-neurriak, batez ere maskararen 
erabilera, betetzen direla bermatzea zailen duten ekitaldi edo jarduerak janariak edo edariak 
hartzea aurreikusten dutenak dira. 
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- Prebentzio-neurriei eutsiz antolatzen diren ekitaldietan, bai barruko espazioetan, bai aire 

zabalean, komeni da urruntze-neurriak indartzea, jende-pilaketak saihesteko eta publikoa 
sakabanatzea sustatzeko. Ahaleginak egingo dira. 

o Kontzentrazioak aurreikusten diren tokietan jendearentzako espazioa handitzea. 
o Bide-korridoreak ezartzea, pertsonen fluxu ordenatua errazteko. 
o Elikagaiak eta edariak saltzeko eta kontsumitzeko guneak mugatzea. 
o Ahal denean, ahaleginak egingo dira jarduerak kanpoan antolatzeko. 
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PUBLIKOAREN ASISTENTZIA 

1. ERANSKINA 

 

 

 

BERTARATUTAKOEI EMAN BEHARREKO INFORMAZIOA  

 

a. Maskara erabiltzea nahitaezkoa izango da uneoro. 
b. Pertsonen arteko distantzia 1,5 m-koa izango da, bizikideen taldeak izan ezik. 
c. Debekatuta dago instalazio barruan elikagaiak eta/edo edaria hartzea (ura izan ezik) eta/edo 

erretzea. 
d. Ezarritako edukiera errespetatu behar da. 
e. Harmailak edo eserlekuak dituzten kirol-instalazioetan, publikoak eserita egon beharko du. 

Zutik ere egon ahal izango da, halakorik badago eta horretarako leku bat baimendu bada. 
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