
                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

COVID-19: JARDUTEKO PROTOKOLOA  

Koronavirusari aurre egiteko Kontingentzia-Plana 

 

Eguneraketa, 2020eko urriaren 21a 

 

 

Dokumentu honen helburua da protokolo bat ezartzea Zelandi kirol-instalazioetako kirol-

jardueretan koronabirusa prebenitzeko. Era berean, protokolo honek SARS-COV-2ren 

agerraldien aurrean jarduteko jarraibideak ezartzen ditu.  

Kontingentzia-Plan honen helburua da ATABO ALTSASU SLn koronabirusaren ondorioz sor 

daitezkeen arrisku- eta afekzio-egoerei aurre egiteko neurriak eta jarraibideak ezartzea, 

jarduerak eta zerbitzua berme guztiekin mantentzeko.  

Garrantzitsua da adieraztea hemen zehazten den prozedura erakunde nazionalek, 

autonomikoek eta tokikoek ezarritako jarraibideetan oinarrituta dagoela, eta erakunde horiek 

askotan adierazi dutela jarraibideak/gomendioak etengabe berrikusten ari direla eta 

aldaketak izan ditzaketela birusari buruzko datu gehiago jakin ahala.  
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1. ERABILTZAILEARI LOTUTAKO ARAUAK 

1.1. ARAUDI OROKORRA 

 

COVID-19ari aurre egiteko Osasun Ministerioak ezarritako araudia dela eta, hona hemen 

instalaziora sartzeko baldintza berriak (guztiak aldatu edo egokitu daitezke une honetatik 

aurrera argitaratu daitezkeen nahitaez bete beharreko protokoloen arabera):  

1. Instalazioan sartzean, derrigorrezkoa da eskuak gel hidroalkoholikoarekin garbitzea eta 

komunera joan aurretik eta ondoren ura eta xaboiarekin. Kirol-eskolen kasuan, 

monitorea arduratuko da gela emateaz.  

2. Espazio, gela eta aldageletan maskara nahitaez erabili behar dute arrazoi 

medikoengatik erabiltzetik salbuetsita ez dauden 6 urtetik gorako pertsona guztiek. Era 

berean, 3 urtetik gorakoen kasuan gomendagarria da maskara erabiltzea. Kirola egiten 

den bitartean bakarrik kendu ahal izango da maskara, eta, hori dela eta, poltsa edo 

ontzi bat ekarri beharko da tarte horretan gordetzeko.  

3. Funtsezkoa da erabiltzaile guztien laguntza eta inplikazioa birusari aurre egiteko. Hori 

dela eta, denek errespetatuko dituzte instalazioko arau orokorrak, bai eta norbanako 

higiene-arauak ere. Halaber, erabiltzaile guztiek 1,5 segurtasun-distantzia mantenduko 

dute euren artean uneoro.  

4. Instalazio honen gehieneko edukiera 450 pertsonakoa da. 

5. Hori dela eta, jende gehien dagoen uneetan mugatu liteke eremuetara sartzea. Hala 

badagokio, instalazioan sartu nahi duen abonatuak itxaron egin beharko du pertsona 

bat hortik atera arte   

6. Instalazioko espazio guztiak mugatuta daude edukiera aldetik, eta uneoro errespetatu 

beharko da edukiera hori.  

7. Espazio orok berariazko erabilera- eta iraunkortasun-araudia izango du. 

8. Arau horietako edozein ez betetzea arrazoia izango da berehala instalaziotik 

kanporatzeko eta instalazioko zehapen-erregelamendua aplikatzeko. 

9. Abonatutako guztiei mesedez eskatzen zaie jarraibide eta araudi guztiak betetzeko.    

10. Araudia edozein unetan aldatu ahal izango da, bai Osasun Ministerioaren aginduz, bai 

instalazioaren beraren espazioei buruzko araudi espezifikoak hori ezartzen duelako  

(aurrerago zehaztuko da araudi hori).  

 



   

 pág. 5 

1.2. ERABILTZAILEAREN ARAUDI ESPEZIFIKOA  

1.2.1. GIMNASIOA 

Sartzea: Instalaziora sarrera nagusitik sartuko da.  Nahitaezkoa izango da eskuak gelarekin 

garbitzea ala nola aurretiko zita hartzea. 

Aldagelak: Aldagelen erabilera debekatuta dago. 

Jarduera: Markatutako leku bakoitzean pertsona bakarra egon daiteke. Maskara 

derrigorrezkoa da eremu batetik bestera joateko eta intentsitate baxuko ariketak 

egiterakoan. 

- Areto bakoitzean desinfektatzailea eta papera jarriko dira, makinak  garbitzeko.  

- Eskuak etengabe garbitzea gomendatzen da, gimnasioko erabiltzaileen eskura 

dagoen hidrogelarekin.  

- Nahitaezkoa izango da erabiltzaileen artean 1,5 metroko segurtasun-distantzia 

mantentzea.   

- Nahitaezkoa izango da eskuoihal bat erabiltzea, erabiltzailearen izerdiak entrenatzeko 

makinekin edo elementuekin kontakturik izan ez dezan.  

- Ezin izangodira erreserbatu erabiltzen ez diren esku-makinak, bankuak eta abar. 

 

1.2.2. IGERILEKUA  

Sartzea: Instalaziora sarrera nagusitik sartuko da. Nahitaezkoa izango da eskuak gelarekin 

garbitzea.   

Aldagelak:  Aldagela orokorrak erabiliko dira. Erabiltzaileei aldageletan ahal den denbora 

gutxien pasatzeko eskatzen zaie. Debekatuta dago dutxak erabiltzea. 

Jarduera:  Hondartzetan nahitaezkoa da maskarak erabiltzea. Igeriketa-ontziko kaleak 

igeriketa praktikatzeko baino ez dira erabili behar, eta gehieneko edukiera kale bakoitzeko 4 

pertsonakoa da.  Edukiera osoa beteta badago, itxaroteko guneak jarriko dira perimetroko 

bankuan. 

Igerian irakasteko ontziari dagokionez, gehienez ere 30 minutu egon daitezke bertan, eta 

banaka edo familian bakarrik erabili ahal izango da kirol- edo jolas-jardueretarako   

Hidromasajeko ontzia gehienez 15 minutuz erabili ahal izango da, eta 3 laguneko edukiera 

izango du. Sauna eta bainu turkiarra itxita egongo dira. 
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1.2.3. LEHORREKO JARDUERAK  

Lehorreko jarduerak 2-3 eta spinning aretoan egiten direnak dira.  

Sartzea: Instalaziora sarrera nagusitik sartuko da, jarduera hasi baino 10 minutu lehenago 

gehienez ere.  Nahitaezkoa izango da eskuak gelarekin garbitzea.   

Aldagelak:  Debekatuta dago aldagelen erabilera. Pertsona bakoitzak bere gauzak 

dagokion partzelaren barruan utziko ahal ditu. 

Itxaroteko eremua:  Aretoan jarduerarik egon ezean, gelan bertan itxoingo da begiralea etorri 

arte. Eremu mugatu bakoitzean gehienez ere pertsona bakarra egon daiteke, nahiz eta 

bertan jarduerarik ez egon.  Debekatuta dago maskara kentzea eta itxaronaldian materiala 

erabiltzea.   

Aretoan jardueraren bat ematen ari bada, korridorean itxarongo da, horretarako 

markatutako guneetan.  Ez da aretora sartuko erabat hutsik geratu arte eta monitoreak 

sartzeko esan arte.   

Jarduera:  Jarduera hasi aurretik, monitoreak zer material erabiliko den adieraziko du.  Talde 

osoa bere eremuan bere materialarekin egon arte, ezingo dira maskarak gorde.  Begiraleari 

kontsultatuko zaio markatutako eremuetatik ateratzeko edo haietara sartzeko.  

Irtetea:  Jarduera amaitzean, maskara erabili beharko da nahitaez.  Erabilitako materiala 

desinfekzio-kaxan utziko da.  Irteera segurtasun-distantziak mantenduz egingo da, eta 

horretarako, geziak jarraituko dira sarrera nagusiraino. 

 

 

1.2.4. UR-JARDUERAK  

Ur-jardueratzat hartzen dira igerilekuan 16 urtetik gorakoentzat egiten diren jarduera guztiak 

eta haurtxoekin egiten den igeriketa-ikastaroa.  

Sartzea: Instalaziora sarrera nagusitik sartuko da, jarduera hasi baino 10 minutu lehenago 

gehienez ere.  Nahitaezkoa izango da eskuak gelarekin garbitzea.  

Aldagelak:  Aldagela orokorrak erabiltzea gomendatzen da.  Ikasketariei aldageletan behar 

den gutxieneko denbora pasatzeko eskatzen zaie.  



   

 pág. 7 

Itxaroteko eremua:  Igerilekuaren perimetro osoan zehar zabaltzen den bankuak itxarote-

guneak ditu markatuta, eta horietan egon ahal izango da, eserita edo zutik eta maskara 

jarrita. 

Jarduera: Ikastaroko ikasleek maskara kendu ahal izango dute ontzira sartu aurretik, 

segurtasun-distantzia errespetatuz.   

Irtetea:  Jarduera amaitzean, maskara erabili beharko da nahitaez.  Erabilitako materiala 

desinfekzio-kaxan utziko da.  Irteera segurtasun-distantziak mantenduz egingo da, eta 

horretarako, geziak jarraituko dira sarrera nagusiraino.  

 

1.2.5. HAURRENTZAKO IGERIKETA IKASTAROAK  

Haurrentzako igeriketa-ikastarotzat hartuko dira 16 urtetik beherakoei zuzendutakoak.  

  

Sartzea: Instalaziora sarrera nagusitik sartuko da, jarduera hasi baino 10 minutu lehenago 

gehienez ere.  Nahitaezkoa izango da eskuak gelarekin garbitzea.   Debekatuta dago 

laguntzaileak sartzea, zurien, grisen eta horien igeriketa-taldeetan izan ezik; horietan, 

laguntzaile bakarra sartu ahal izango da.  

Aldagelak:  Taldekako aldagelak eta aldagela orokorren eremu bat erreserbaturik daude 

ikasketarientzat eta haien laguntzaileentzat.  Ikasleak arropa aldatu ondoren, aldagela 

barruan itxaron beharko dute maskara jantzita dutela, begiralea bila etorri arte.  

Laguntzailearekin datozenek maskara kenduko dute igerilekura sartu aurretik, eta bakarrik 

daudenek maskara jantzita egongo dira jarduera hasi arte.  Laguntzaileei mesedez eskatzen 

zaie ikasketariak jardueran hasi bezain pronto aldagelatik ateratzeko.  

 

Jarduera:  Ikasketariek segurtasun-distantzia mantenduko dute uneoro, eta monitorea 

maskara jarrita egongo da saio osoan.  

Irtetea:  Jarduera amaitu ondoren, ikastaroko ikasle guztiak ilaran jarriko dira, elkarren artean 

1,5 metroko distantziara, eta itxarongo dute hurrengo taldea igerilekura sartu arte.  Aldagelak 

hutsik daudenean, begirale batek lagunduko die bertaraino.  Laguntzaileek ez dute 

aldageletan sartu behar harik eta hutsik egon arte.   

Maskararekin sartu diren ikasleek jarduera amaitu bezain laster jarri beharko dute berriro. 

 Maskara gabe sartu direnek, berriz, aldagelara sartu bezain laster jarri beharko dute.  
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1.2.6. PILOTALEKUKO JARDUERAK  

Zelandi pilotalekuan egiten diren jarduerak erakunde antolatzaileak zuzendu eta 

gainbegiratuko ditu.  Jarraibide hauek bete beharko dituzte:  

Sartzea: Aminanespila kaleko aparkalekura ematen duen larrialdi-atetik sartuko dira, jarduera 

hasten den unean. Ikasleren bat berandu iristen bada, Zelandiko sarrera nagusitik sartu 

beharko da.  

Itxarotea:  Instalazioko aparkalekuan itxaron beharko da.    

Aldagelak:  Aldagelak ezingo dira erabili. 

 

Jarduera:  Ikasleek segurtasun-distantzia mantenduko dute uneoro, eta monitorea maskara 

jarrita egongo da saio osoan.  

Irtetea: Jarduera amaitutakoan, ikastaroko ikasle guztiak modu ordenatuan aterako dira 

Aminanespila kaleko aparkalekura ematen duen larrialdi-atetik.  

 

 

1.2.7. KIROLDEGIKO JARDUERAK  

Zelandi kiroldegian egiten diren jarduerak erakunde antolatzaileak zuzendu eta 

gainbegiratuko ditu. Jarraibide hauek bete beharko dituzte:  

Sartzea: Instalazioko sarrera nagusitik sartuko da, eta eskaileretatik igoko da harmailetara, 

aldageletako korridoreetatik pistetara sartu ahal izateko.  Nahitaezkoa izango da eskuak 

gelarekin higienizatzea.   Laguntzaileei ez zaie sartzen utziko.  

Itxarotea:  Ikastaroko ikasleek instalazioko sarreran mugatutako guneetan itxaron beharko 

dute begiralea bila etorri arte.   

Aldagelak:  Aldagelak ezingo dira erabili.  

Jarduera:  Ikasleek segurtasun-distantzia mantenduko dute beti, eta monitorea maskara jarrita 

egongo da saio osoan.  

Irtetzea:  Jarduera amaitu ondoren.  Ikasle guztiak modu ordenatuan aterako dira ate 

nagusitik. 
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1.2.8. PERTSONA KALTEBERAK  

Instalazioen barruan, litekeena da Osasun Ministerioaren irizpideen arabera bereziki 

ahulak diren pertsonak egotea.  Halakotzat jotzen dira 60 urte baino gehiago dituztenak 

edota gaixotasun hauetakoren bat dutenak: gaixotasun kardiobaskularrak eta hipertentsio 

arteriala, diabetesa, biriketako gaixotasun kronikoak, minbizia eta immunodepresioa.  

Nolanahi ere, aldagelak ez erabiltzea gomendatzen zaie arrisku-talde baten barruan 

dauden pertsonei (60 urtetik gorakoak, gaixotasun kardiobaskularrak, hipertentsio arteriala, 

biriketako afekzio kronikoak, diabetesa, minbizia edo immunodepresioa duten pertsonak). 
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2. ESPAZIOAK  

2.1. ESPAZIOAK MARKATZEA  

4 markaketa mota egin dira instalazioan, pilaketak saihesteko eta instalazioan barna ibiltzea 

errazteko.  

2.1.1. IBILBIDEAK  

Erabiltzaileek euren artean hurbiltzea ahalik eta gehien murrizteko,hainbat ibilbide definitu dira 

instalazioetako sarreratik aztertutako sektorera. Sektore horiek zinta berdez eta zuriz markatuta 

daude. 

 

 

2.1.2. ITXAROTEKO EREMUA 

Zinta horiz eta beltzez markatuta daude.  Marka bakoitzeko pertsona bakarra egon daiteke 

(eta laguntzaile bat ikaslea 12 urtetik beherakoa bada).  Aretoetako sarreretan egongo dira, 

igerilekuko aldageletara sartzeko korridorean eta igerilekuaren barruan, perimetroko 

bankuan.  

 

2.1.3. KIROLA EGITEKO EREMUAK  

Jarduera-aretoak eta gimnasioa zinta zuriz markatu dira.  Kirola egiteko eremuak dira, eta 

eremu bakoitzean pertsona bakarra egon daiteke.  Gainera, kardio-makinak birbanatu egin 

dituzte, segurtasun-distantzia errespetatzeko.   

Spinning aretoa 5 m2-ko laukietan zatituta dago, legeria berrira egokitzeko.  2-3 aretoan, 9 

m2-ko laukiak daude, ikasketariei segurtasun handiagoa emateko.  

 

2.1.4. ITXITAKO PASABIDEAK  

Taldeak ez gurutzatzeko, gune batzuk itxi egingo dira etengabe edo aldizka.   Horiek zinta 

gorriz eta zuriz seinaleztatuta egongo dira.  
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2.2. GARBIKETA 

2.2.1. OROKORRA 

Instalazioan egunean hiru desinfekzio egingo dira kontaktu handiagoko eremuetan 

(heldulekuak, txorrotak, eskutokiak, etab.). Gainera, gainazal guztiak sakontasunez garbituko 

dira, bitan.   

Erabiltzaileari dagokionez, desinfektatzailea eta papera jarri dira gela eta aldagela guztietan, 

armairuak, bankuak edo beste azalera batzuk desinfektatzeko.  

 

2.2.2. MATERIALA   

Erabilera bakoitzaren ondoren, materiala desinfektatu egin behar da. 

 Banakako kirol-praktikaren kasuan, materiala erabili duen pertsonari dagokio erantzukizun 

hori. Jarduerei dagokienez, instalazioak ikasgelak desinfektatuko ditu, klaseen artean, 

spinning-bizikletak izan ezik.  

 

2.3. AIREZTAPENA ETA BESTE PREBENTZIO-NEURRI BATZUK  

Aretoetako leihoak eta ateak irekita egongo dira ahal den guztietan.  Aire berrituaren m3 

kopurua handituko da.  
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3. COVID-19AREN AURREAN JARDUTEKO PROTOKOLOA  

3.1. BERROGEIALDIAN DAGOEN LANGILEA COVID-19ARENGATIK  

Ikasturtean zehar, jardueretako begiraleak ikasleengandik 2 metro baino gehiagora egongo 

dira, edo, bestela, maskara jarrita eramango dute, "Kontaktu estua" saihesteko, hortik 

prebentziozko berrogeialdia eratortzen baita.   

Horrela, jarduera ematen duen pertsonaren eta erabiltzailearen artean kutsatzeko aukera oso 

txikia da.  

Harrerako, garbiketako eta mantentze-lanetako langileek ere araudi hori bete behar dute, 

kutsatzeko arriskua ahalik eta txikiena izan dadin.  

Langileren batek positibo ematen badu COVID-19ko testean, laneko arriskuen prebentzioari 

buruzko protokoloa jarriko da martxan.  

 

3.2. ERABILTZAILEA BERROGEIALDIAN COVID-19ARENGATIK 

Erabiltzaileek beti eraman beharko dute maskara jarrita, kirola egiten duten unean izan ezik, 

une horretan segurtasun-distantziak errespetatzen baitira  Horrela, kutsatzeko arriskua murriztu 

egiten da.  

COVID-19arekin bateragarriak diren sintomak edukiz gero edo gaixotasuna duen batekin 

kontaktu estua izanez gero, osasun-agintariei jakinaraztea gomendatzen da.  

 

3.3. COVID-19ARENGATIK BERTAN BEHERA GERATZEN DIREN KLASEAK  

Begirale batek ezin badu eskola bat eman COVID-19 dela-eta berrogeialdian dagoelako:   

- Aldi baterako ordezkatuko duen pertsona bat bilatuko da. 

 

- Ordezkatu ezin bada, hurrengo hilabeteetan errekuperatuko dira klase horiek.  

- Klase guztiak errekuperatu ezin badira, beste jarduera bat egiteko aukera eskainiko da, edo, 

bestela, egindako azken ordainketaren zati proportzionala itzuliko da.  

- Arrisku bereziko kasu batean, PCC19ko zuzendariak instalazioak ixteko eta ekoizpena eta 

zerbitzua gelditzeko erabakia har dezake, kutsatzeko arriskuak hala eskatzen badu.  
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