
 
 
 

ETXAURIKO IGERILEKUEN ARAUAK 2020 

 

Koronabirusa pandemia dela eta, Espainiako Osasun ministerioak eta Nafarroako 

Osasun Publiko eta Lan Osasunaren Institutoak, arautegi bat publikaltu dute non bertan 

azaldu egiten diren aurten gure igerilekuetan egoteko beharrezkoak diren arauak. Araua 

hauek DERRIGORREZ BETETZEA ezinbestekoa izango da, jakinaren gain jartzen 

dizuegu, egunero araua hauek aldatu daitezkela. 

1. Derrigorrezkoa izango da 2 metroko distantzia mantentzea, ezinezkoa baldin bada, 

maskarilla erabili beharko da. 

2. Gomendagarria izango da eskuen garbiketa, horretarako, ura, xaboia edo gel 

hidroalkoholikoa erabiliko da. 

3. Insatalazioen edukiera maximoa, Osasun Ministerioak markatutakoa izango  da 

a) Insatalazioen edukiera: 375 (Patriciak eta Maddalen-ek kontrolatuko dute) 

b) Igerileku handiaren edukiera: 70 pertsona (Alain eta Rafa sorosleak  

kontrolatuko  dute) 

c) Igerileku txikiaren edukiera: 16 pertsona (helduek kontrolatuko dute) 

4. 14 URTETIK BEHERAKO HAURRAK, BETI HELDU BATEKIN JOAN 

BEHARKO DIRA 

 

 

 

 



 
 

ESPAZIO BAKOITZAREN ARAUTEGI ZEHATZA 

 

INSTALAZIOETARAKO SARBIDEA 

1. Harpidedun guztiak sartzerako orduan, tarjeta erabili beharko dute, adin-txikikoak 

barne. Tarjetarik gabe, ezingo da instalazioetara sartu. 

2. Insatalazioetara sartu edo irteteko Patricia edo Maddalen-eri abisatu beharko zaio 

3. Insatalazioetara sartu baino lehen, ezinbestekoa izango da gel hidroalkoholikoarekin 

eskuak garbitzea 

KOMUNAK, DUTXAK, ALDAGELAK 

1. Gizonezkoen  komunak eta nesken kanpoko komuna irekitak egongo dira 

2. Komunak, 3 aldiz egunean desinfektatuko dira 

3. Aldagelak eta dutxak itxitak egongo dira 

IGERILEKU TXIKIA 

Igerileku txikian gehienez 16 pertsona egon daitezke, txikien arduraz helduengan 

eroriko da 

IGERILEKU HANDIA 

1. Igerileku handian gehienez 70 pertsona egongo dira 

2. Igerilekuaren afororaren kontrola, sorosleen erantzunkizuna izango da. 

3. Derrigorrezkoa izango da dutxatzea igerilekura sartu baino lehen 

4. Debekatuta dago jolasteko materialak igerilekuan sartzea (txurroak, baloiak…) 

5. Igerilekuaren aforoa murriztua dela eta, debekatuta egongo da igerilekuaren  

zintarrian egotea, salbuespena izango da adin txikikoren bat heldu batekin egonez gero. 

6. Aforoa betetzera arte, sarreren egoera arrunta izango da, sartzeko ate batetik izango 

da eta ateratzeko beste batetik 

 

 

 



 
 

VOLEIBOL-FUTBITO –IGEL TXOKOA ETA PARKEA 

Voleibol, futbito, igel txokoa eta parkea itxitak egongo dira  

BERDEGUNEAK 

1. Berdeguneak, partzeletan zatitutak egongo dira. Partzela bakoitzean, X pertsona 

sartuko dira 

2. Partzela bakoitzean, pertsonen arteko distantziaren ardura, norberarengan izango da. 

3. Bakoitzaren eremua toalla markatuko du, eta eremuan norberaren gauzak egon 

beharko dira 

4.  Pertsona bakoitzaren erantzukizuna izango da eremua garbia egotea 

5. Debekatuta egongo da berdeguneetan jatea edo edatea, eta kristalezko edalontziak 

erabiltzea 

6. Txorrota itxita egongo da 

ERRETOKIAK 

1. Erretokiak erabili ahalko dira 

2. Derrigorrezkoa da paperezko mahai-oihala erabiltzea 

3. Erretokiak behin erabilitak, dena garbia egon beharko da. Bestetik dintzantzia 

gordetzea ezinbestekoa izango da, distantzia gordetu ezin bada, maskarilla erabiltzea 

derrigorrezakoa izango da 

 

 

 

ARAUAK BETETZEN EZ BADIRA, MOMENTUAN 

KANPORATZEKO ARRAZOIA IZANGO DA, 3 

EGUNEZ DEBEKATUTA IZANDO DU 

INSTALAZIOETAN SARTZEA 

  


