
           kultura/hezkuntza 
 

· liburutegiak ireki ahal izango dira liburuak hartzeko eta  

  itzultzeko, aretoan irakurtzeko eta bibliografiari eta  

  liburutegiari buruzko informazioa emateko. 

· Kultur ekitaldi eta ikuskizun itxiak egin ahal izango dira,  

  betiere baimendutako edukieraren herena gainditzen  

  ez badute. 

· Ezingo dira hogeita hamar pertsona baino gehiago  

  egon guztira, eta, aire librekoak badira, berrehun  

  pertsona gehienez. 

· Ikastetxeak ireki ahal izango dira desinfektatzeko,  

  egokitzeko eta administrazio-eginkizunak betetzeko. 

1. FASEA 

Maiatzaren 11tik 24ra 
 
 

                  

          mugikortasuna 
 

· Foru Komunitate osoan mugitzea baimenduta dago. 

· Etxean edo aire zabalean elkartzea baimentzen da,  

  gehienez ere 10 pertsonarekin, elkarrekin bizi ez badira. 

· Topaketa-taldeetatik kanpo daude talde kalteberetako  

  kide diren edo sintomatikoak diren pertsonak. 

· Higiene-neurriak eta 2 metroko segurtasun-distantzia  

  mantenduko dira. 

        terrazak 
 

· Terrazak ireki daitezke. Gehieneko okupazioa mahaien  

  ehuneko 50ekoa izango da. 

· 2 metroko segurtasun-distantzia mahai artean. 

· Gehienez 10 pertsona mahai bakoitzean eta  

  segurtasuneko pertsonen arteko distantzia. 

· Gel hidroalkoholikoaren banatzaileak nahitaezkoak. 

· Ez da menu-kartarik, ahozapi-zapirik… egongo. 

· Bezeroentzako zerbitzuen artean desinfektatuko da. 

· Lehentasunez txartelarekin edo fisikoak ez diren beste  

  baliabide batzuekin ordainduko da. 

          

          ibilgailuak 
 

· Elkarrekin bizi diren pertsonek ibilgailu bera erabil  

  dezakete 

· Etxe berean bizi ez den pertsona bat bakarrik, atzeko  

  eserlekuan, gehi gidaria. 

· 9 plaza dituzten ibilgailuak, gidaria barne, 2 pertsona  

  eserleku-ilara bakoitzean eta maskararekin.   

· IAT estazioak eta automobilen saltokiak aldez aurretik  

  hitzordua eskatuta ireki ahal izango dira. 

          Beilatokiak eta ehorzketak 
 

· Gehienez 15 pertsona aire zabaleko beilatokietan. 

· Gehienez 10 pertsona beilatokietan, leku itxietan. 

· Gehienez 15 pertsona ehorzketetan, gehi 

  ofiziogilea. 

· Pertsonen arteko 2 metroko segurtasun-tartea gorde  

  behar da. 

            kultu-lekuak 
 

· Kultu-lekuaren edukieraren herena, gehienez. 

· Eserita dauden pertsonen artean metro lineal bateko  

  distantzia gordeko da. 

· Zutik, segurtasun-tartea gordeko da. 

· Maskara erabiliko da. 

· Bilera bakoitzaren aurretik desinfektatuko da.. 

· Gel hidroalkoholikoaren banatzaileak nahitaezkoak. 

· Koroak saihestuko dira. 

         saltokiak 
 

· 400 m2 baino gutxiagoko lokalak ireki ahal izango dira. 

· Gutxienez 2 metroko distantzia bezeroen artean edo, 

ezin bada, bezero bakarra lokalean. 

· Gehienez ere ehuneko 30eko edukiera izan dezake. 

· 65 urtetik gorakoentzako lehentasunezko ordutegiak.. 

· Probagailuak eta arropa desinfektatuko dira. 

· Erositako produktuak biltzeko sistemak ezar daitezke. 

·Lorezaintza-zentroak ireki daitezke, aurretiko 

hitzorduarekin. 

· Estatuko loteria-administrazioak ireki daitezke. 

                 gizarte zerbitzuak 
 

· Zerbitzuak bide telematikoz ematea lehenetsiko da. 

· Aurrez aurreko arreta egongo da ezinbestekoa den  

  kasuetarako. 

· Berriro irekitzen dira desgaitasuna duten eta/edo  

  mendetasun-egoeran dauden pertsonentzako  

  terapiako, errehabilitazioko, arreta goiztiarreko eta  

  eguneko arretako zerbitzuak. 
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