
ALKATEAREN DEKRETUA 
 

PREMIAZKO PREBENTZIO-NEURRIAK, COVID-19 KORONABIRUSAREN 
ERAGINA MURRIZTEKOAK  

 
 
 

Gasteizko Udalak herritarren osasuna babesteko prebentzio-neurri multzo bat 
abiarazi du, Eusko Jaurlaritzaren erakunde arteko mahaian izan ostean, non zerbitzu 
eta ekipamendu publikoetan jarraitu beharreko zuzentarauak koordinatu diren. Neurri 
hauek atzo, martxoaren 9an, Udalaren ikastetxeetako jarduera eteteko erabakiari –
Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Hezkuntza sailek emandako jarraibideekin bat –
gehituko zaizkio. 
 

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 
124. artikuluaren arabera, beste batzuen artean eginkizun hauek betetzea dagokio 
alkateari: b) Udalerriko politika, gobernua eta administrazioa zuzentzea; h) Kasu berezi 
eta oso presakoetan beharrezkoak eta egokiak diren neurriak hartzea, eta Udalbatzari 
berehala jakinaraztea, eta i) Udal-administrazioaren zerbitzura dauden langileen goi-
zuzendaritza betetzea. 
 

Eskumen horien arabera,  
 

XEDATU DUT 
 
LEHENA.- Prebentzio-neurriak, martxoaren 10etik (asteartea) aurrera 
aplikatzekoak: 
 

1.- Eten egin da gizarte-etxe eta kirol-instalazioetako jarduera, bi zerbitzutan 
izan ezik: Oinarrizko Zerbitzu Sozialetan eta Herritarrei laguntzeko bulegoetan.  
 
2.- Eten egin dira aurrez aurreko prestakuntza-jarduerak oro udal-
instalazioetan: neurria indarrean da dagoeneko Udalaren hezkuntza zentroetan, 
eta orain zabaldu egin da enpleguaren alorreko prestakuntza zentroetara (CETIC 
eta Ignacio Ellacuría), eta gizarte-etxe eta adinekoentzako zentro 
soziokulturaletan eskaintzen diren ikastaro guztietara. Adinekoentzako zentro 
soziokulturalen kasuan, irekita jarraituko dute gainerako zerbitzuek: jantokia, 
kafetegia, podologia... 
 
3.- Eten egin dira udal-instalazioetan garatzen diren eskola-kiroleko jarduera 
eta jarduera fisikoko ikastaro guztiak. 
 
4.- Jende multzo handiak biltzen dituzten kultur eta kirol jarduerei 
dagokienez, men egingo zaio Eusko Jaurlaritzak erabakitzen duenari, zenbait 
parametroren arabera (bertaratutako lagunen kopurua, jarduera egingo den lekua 



eta lekuaren gehieneko edukiera) kasuak banan-banan aztertu ostean. Neurri 
hau Udalaren Antzoki Sarean aplikatzekoa da. 
 
5.- Eten egin da baita adingabekoentzako zentro sozioedukatiboetako 
jarduera. 

 
BIGARRENA.- Berariazko neurriak, adinekoei zuzenduriko zerbitzuak 
sendotzeko: 
 
Gizarte zerbitzuei dagokienez, Udalak bere egin du neurrien eguneraketa, Eusko 
Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak zentro soziosanitarioei zuzendutako 
gomendioen arabera. Horren kariaz: 
 

1.- Zentroetako erabiltzaileen senideek eta bisitatzen dituztenek ezingo dute 
bisitarik egin sukarra edo arnasketa-sintoma akutuak badituzte. Halaber, 
senideen bisitak mugatzea gomendatzen da, pertsona bat paziente ingresatu 
bakoitzeko. Laguntzaileek ezin izango dute sukarrik edo arnasketa-sintoma 
akuturik izan. 
 
2.- Horrez gain, albait zorrotzen gorde beharko dira eskuen eta arnasketaren 
higiene-neurriak, bai eta areagotu ere gainazalen garbiketa. 

  
HIRUGARRENA.- Neurriak Udalaren giza baliabideen alorrean. 
 
Lana eta familiako bizitza uztartzeko arazo edo oztopoak izanik, ordu-egokitzapena, 
lizentziak edo baimenak eskatu nahi dituzten Gasteizko Udalaren langileek 
zerbitzuburuen eta sailetako zuzendarien bitartez bideratu behar dituzte banan-banako 
eskabideak, horiek Udalaren Giza Baliabideen Sailera igorri ditzaten, ohiko bideak 
baliatuz.  
 
Giza Baliabideen Saila saiatuko da ahalik eta malgutasun handienarekin aplikatzen 
Gasteizko Udaleko funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen hitzarmena, hartara 
lana eta familiako bizitza uztartzen laguntzeko salbuespeneko neurriek irauten duten 
bitartean.  
 
LAUGARRENA.- Gasteizko Udalak ulermena eskatzen die familiei ezarritako 
neurrien aurrean, bai eta Eusko jaurlaritzaren Osasun Sailak igortzen dituen 
prebentziozko jarraibideei men egiteko ere. 
 
AZKEN XEDAPENA.- Neurri hauek guztiak 2020ko martxoaren 10ean jarriko dira 
indarrean y martxoaren 23ra arte (egun hori barne) iraungo dute, hargatik eragotzi 
gabe datozen egunetan neurri gehiago hartzeko aukera.   

 
Gasteizen, 2020ko martxoaren 10ean. 

ALKATEA 


