
2. ERANSKINA. PARTE-HARTZEARI, INFORMATZEKO BETEBEHARRARI ETA BAIMEN 
INFORMATUARI BURUZKO BALDINTZAK ONARTZEA. ERRENTERIAKO UDALA 
 
Aisialdiko jarduerak antolatzen dituzten erakunde, elkarte eta enpresek jardueretan parte hartzeko interesa 
duten pertsonek parte hartzeko baldintza hauek onartzen dituztela adierazi beharko dute, idatziz eta aldez 
aurretik.  
 
1. Parte hartzeko baldintzak.  

• Parte-hartzaileak ezin du jardueran parte hartu, baldin eta COVID-19 gaitzarekin lotutako sintomaren bat 
badu (eztula, sukarra, arnasa hartzeko zailtasuna, etab.).  

• Parte-hartzaileak ezin du jardueran parte hartu kasu positibo baten kontaktu estua delako susmoa badago, 
hau da, COVID-19k eragindako pertsona baten leku berean egon bada, 2 metrotik beherako distantziara eta 
guztira 15 minutuz baino gehiago 24 ordutan, maskara etengabe eta zuzen erabili gabe, sintomarik ez badu 
ere.  

• Kontuan hartu beharreko aldia sintomak hasi baino 2 egun lehenagokoa izango da, edo sintomarik ez duten 
pertsonen kasuan, diagnostikorako lagina hartu baino 2 egun lehenagokoa. Kasu horretan, ez duzu jarduerara 
joan behar, eta harremanetan jarri beharko duzu zure osasun-zentroarekin. Han, kasua aztertu eta nola jokatu 
erabakiko dute.  

2. Osasun-egoerari buruz egunero eta ez bertaratzearen arrazoiaz aldi oro jakinarazteko konpromisoa  

• Parte-hartzaileek edo haien legezko tutoreek egunero (edo jarduera hasi aurretik, kanpamenduen, udalekuen 
edo gaua igarotzea eskatzen duten bestelako jardueren kasuan) jakinaraziko diote bere azpitaldeko begirale 
arduradunari osasun-egoera, eskuko telefonoaren edo beste bitartekoren batez bidez, jarduerara joan aurretik.  

• Parte-hartzaileek edo haien legezko tutoreek ez bertaratzearen arrazoia jakinaraziko diote bere azpitaldeko 
begirale arduradunari, eskuko telefonoaren edo beste bitartekoren batez bidez.  

• Jarduerarekin zerikusia duen pertsonaren batek COVID-19arekin lotutako sintomarik badu, edo kasu positibo 
baten kontaktu estua delako susmoa badu, ez da bertaratuko, eta harremanetan jarriko da jardueraren 
arduradunarekin (gerentea, zuzendaria, begiralea, etab.).  

3. Baimen informatuaren sinadura  
 
Egoera sanitario, pertsonal edo sozioekonomikoengatik zaurgarriak diren taldeek parte hartzeko baldintzak:  
• Talde zaurgarritzat hartzen dira desgaitasun edo dibertsitate funtzionalen bat duten pertsonak, premia 
bereziak dituztenak, egoera sozioekonomiko zaurgarrian daudenak, etab. Pertsona-mota horrentzat 
erakundeek, jardueran haien parte-hartzea erabatekoa izan dadin ziurtatzeko, arreta espezifikoko neurriak 
hartu ahal izango dituzte: talde txikitan eta pertsonako begirale gehiagorekin edo begirale laguntzaileekin lan 
egitea, legez xedatutako babes-ekipamendua ematea, etab.  

• Interesa duten pertsonek, edo kargura dauden senideak edo tutoreak nahitaez eman behar du egoera horren 
berri, jardueraz arduratzen den erakundeak jarduera moldatzeko behar beste neurri hartu ahal izan ditzan. 
 


