KONTINGENTZIA-PLANA COVID-19a DELA ETA.
AISIALDIKO ETA ASTIALDIKO JARDUERAK
2020 (XTRACLUB)

1.- ONARTZEKO ESKAKIZUNAK.
2.- XTRACLUB JARDUERAK COVID-19ra EGOKITZEKO
PROTOKOLOA. NAHITAEZKO HIGINE- ETA PREBENTZIO-NEURRI
PERTSONALAK.
3.- JARDUN-PROTOKOLOA LARRIALDIKO EDO KUTSATZEARRISKUKO KASUETAN, JARDUERAREN ARDURADUN DEN
ERAKUNDEAREN ALDETIK.
4.- AITAREN EDO AMAREN BAIMENA (XTRACLUB JARDUEREZ
GOZATZEKO AUKERA IZAN AURRETIK). Sinatu behar da.
Xtracluben web orrian dago eskuragarri.
5.- EUSKO JAURLARITZAK EZARRITAKO BALDINTZEN
SINATUTAKO ONARPENA (XTRACLUB JARDUEREZ GOZATZEKO
AUKERA IZAN AURRETIK). Sinatutu behar da. Xtracluben web
orrian dago eskuragarri.

(Xtraclub programaren Aisialdiko eta Astialdiko jarduerak segurtasun-baldintzetan burutzeko
jardun protokoloa eta prebentzio-neurriak zehazten ditu plan honek. Jokalekua aldakorra dela
kontuan izanda, plan hau uneoro egokituko da agintari sanitario eskudunek eta Eusko
Jaurlaritzaren jarraibideek zehazten dutenaren arabera). Hemen dago informazio guztia
eskuragarri: www.vitoria-gasteiz.org/xtraclub.

1.- ONARTZEKO ESKAKIZUNAK
•

Parte-hartzailea ez da bertaratu behar eta ez du jardueran parte hartu behar
COVID-19arekin lotuta egon daitekeen edozein sintomatologia badu.

•

Parte-hartzailea ez da bertaratu behar eta ez du jardueran parte hartu behar
COVID-19ak infektatutako pertsona bat egon den gune berean senitartekoekin
eta beste pertsona batzuekin harreman estuan egon bada, eta pertsona horiek
guztiek ez badute gutxienez 14 eguneko dagokion berrogeialdia igaro.

•

Parte-hartzailearen aitaren, amaren edo tutorearen erantzukizunpeko
adierazpena non egiaztatzen den ez dela arrisku-taldeekin bizi, edo bizi bada,
jardueran bere erantzukizunpean parte hartzen duela.

•

Maskarilla beharrezkoa izango da.

•

Zaindu egingo da betiere pertsonen arteko 2 edo 1,5 metroko tartea mantenduko
dela.

•

Eusko Jaurlaritzak, gizarte-etxeek eta jarduerak egiten diren azpiegiturek
ezarritako edukierak (indarrean daudenak), kontrolatu eta errespetatuko dira
beti: jarduera bakoitzeko pertsona-kopurua eta jarduerak egiten diren lekuen
edukiera.

•

Eskuak nahitaez garbitu beharko dira. Gainera, erakunde antolatzaileak
erabiltzaileen eskueran jarriko ditu gel hidroalkoholikoak.

2.- XTRACLUB JARDUERAK COVID-19ra EGOKITZEKO
PROTOKOLOA.
NAHITAEZKO HIGINE- ETA PREBENTZIO-NEURRI
PERTSONALAK
TAILERRAK
HARRERA
•
•
•
•
•
•

•

•

Elkargunea ondo seinaleztatuta.
Parte-hartzaile bakoitzak nahitaez erabili behar du maskarilla.
Jarraitu beharreko arauak eta pausoak iragartzen dituzten
informazio-kartelak.
Ongietorria jarduera barruko sarbide- eta jardun-prozesua
azalduz.
Zerrenda irakurtzea eta dokumentazioa hartzea: Aiten/amen
baimena eta Eusko Jaurlaritzak exijitutako Covidarengatiko
araudia onartzea).
Parte-hartzaileei tenperatura hartzea.
Eusko Jaurlaritzak, gizarte-etxeek eta jarduerak egiten diren
azpiegiturek ezarritako edukierak (indarrean daudenak), kontrolatu
eta errespetatuko dira beti: jarduera bakoitzeko pertsona-kopurua
eta jarduerak egiten diren lekuen edukiera.

Harrera-leku zabala.

GARAPENA
•
•
•

•

Edukieraren arabera, leku zabala eta ondo aireztatua.
Parte-hartzaileen arteko tartea (1,5m) mantentzea.
Eskuak ura eta xaboiarekin edo gel hidroalkoholikoarekin
garbitzea.
Norberari esleitutako materiala erabiltzea soilik.
Guztientzako materiala erabiltzekotan, garbi dagoena.
Materiala erabili ondoren garbitzea.
Tailerrean norberak garatutako produktu bat kontsumituko du
edo produktu horretaz gozatuko du parte-hartzaile bakoitzak.
Partekatu behar bada, zati indibidualetan zatitu eta banatuko
du monitoreak.
Bilketa/garbiketa zorrotza.

•
•
•

Hondakinak behar bezala desagerraraztea.
Higienea zorrotz zaintzea.
Tarteka ateratzea.

•
•
•
•

AMAIERA

ERAKUNDEAK EKARRITAKO MATERIALA
•

•
•
•
•

COKIT-20:
◦ Xaboia
◦ Gel hidroalkoholikoa
◦ Maskarillak
◦ Eskularruak
◦ Zabor-poltsak
◦ Kontakturik gabeko termometro infragorri digitala
Bete beharreko araudiaren inguruko kartel grafikoak.
Dokumentuak jasotzeko karpeta.
Tailer bakoitzerako material propioa.
Erreserbako materiala.

•
•
•

Sinatutako dokumentuak jasotzea.
Dagozkion arauei kasu egitea.
Ezarritakoa ez betetzeak kanporatua izatea eragin dezake.

OHARRAK

EGUNEKO IRTEERAK
HARRERA
•
•
•
•
•
•

•

Elkargunea ondo seinaleztatuta.
Parte-hartzaile bakoitzak nahitaez erabili behar du maskarilla.
Harrera-leku zabala eta segurtasun-tarteak seinaleztatuak (1,5m).
Ongietorria jarduera barruko sarbide- eta jardun-prozesua azalduz.
Zerrenda irakurtzea eta dokumentazioa hartzea: Aiten/amen
baimena eta Eusko Jaurlaritzak exijitutako Covidarengatiko araudia
onartzea).
Parte-hartzaileei tenperatura hartzea.
Eusko Jaurlaritzak, gizarte-etxeek eta jarduerak egiten diren
azpiegiturek ezarritako edukierak (indarrean daudenak), kontrolatu
eta errespetatuko dira beti: jarduera bakoitzeko pertsona-kopurua
eta jarduerak egiten diren lekuen edukiera.

GARRAIOA
•
•
•

Garraio-enpresaren araudiari kasu egitea (hornitzaileari eskatuko
zaio).
Parte-hartzaile bakoitzari aldatu ezin izango duen eserleku bat
esleitzea.
Elkarren ondoko 2 eserlekutatik bat erabiliz saiatuko gara bidaiarien
arteko tartea optimizatzen.

GARAPENA
•
•
•
•
•
•
•

•

Turismo aktiboko gida edota jarduerak kontratatuz gero,
kontratatutako enpresari jarduerarako jardun-protokoloa eskatzea.
Protokoloa talde parte-hartzaileari azaltzea.
Horrekin batera: Leku bakoitzeko araudi espezifikora egokitzea.
Parte-hartzaileen artean distantzia mantentzea.
Eskuak ura eta xaboiarekin edo gel hidroalkoholikoarekin garbitzea.
Norberari esleitutako materiala erabiltzea soilik.
Guztientzako materiala erabiliz gero, aldez aurretik desinfektatuta
egon beharko du eta erabili ondoren ere desinfektatuko da.
Bilketa-garbiketa zorrotza.

JANARIA kasuan-kasuan.
•
•

Parte-hartzaile bakoitzak ekarritakoa
Ez partekatu

•
•
•

Hondakinak behar bezala desagerraraztea, hondakinik izanez gero
Higienea zorrotz zaintzea
Tarteka ateratzea

AMAIERA

ERAKUNDEAK EKARRITAKO MATERIALA

•
COKIT-20:
◦ Xaboia
◦ Gel hidroalkoholikoa
◦ Maskarillak
◦ Eskularruak
◦ Zabor-poltsak
◦ Kontakturik gabeko termometro infragorri digitala
•
Arauen eta eman beharreko pausuen kartelak
•
Dokumentazioa jasotzeko karpeta

OHARRAK
•
•
•
•
•

Honako hauen sinatutako dokumentuak biltzea: Aiten/amen baimena
eta Eusko Jaurlaritzak exijitutako Covidarengatiko araudia onartzea.
Dagozkion arauei kasu egitea.
Dagokion Zentro Medikua ezagutzea
Desadostasunik izanez gero arau murriztaileenaren alde egitea.
Ezarritakoa ez betetzeak kanporatua izatea eragin dezake.

3.- JARDUN-PROTOKOLOA LARRIALDIKO EDO
KUTSATZE-ARRISKUKO KASUETAN, JARDUERAREN
ARDURADUN DEN ERAKUNDEAREN ALDETIK
•

Gaixotasunaren sintomen (sukarra, eztula, arnasteko zailtasuna, ondoez
orokorra...) sumorik izanez gero, segurtasun-arduradunak tenperatura hartuko
dio sintomak dituenari eta isolamendu-gela batean edo jarduerara bertaratzen
direnetatik bereiz dagoen gune batean (aldez aurretik esleitutakoa) zainduko du.

•

Lekuren batean gera zitezkeen pertsona baten gauzak modu seguru eta
higienikoan bildu beharko dira poltsa batean, babes egokiarekin, eta isolamendugela batera eraman beharko dira.

•

Isolamendu-gelan bigarren aldiz hartuko zaio tenperatura ordu-erdiren buruan.

•

Beharrezkoa izanez gero, laguntza sanitarioko zerbitzuari abisatuko diogu edo
zentro mediko hurbilenera joango gara.

•

Gazteria Zerbitzuko arduradunari jakinaraziko diogu gorabehera.

•

Eraginpeko pertsonaren arduradunari jakinaraziko diogu gorabehera.

•

Laguntza-zerbitzu sanitariotik emandako jarraibideei kasu egingo zaie zorrotz.

