
    

 

  
   

PREBENTZIO- ETA JARDUKETA-PROTOKOLOA 

COVID-19aren AURREAN 

 

TXUMULUXUETA PELOTA KLUBA 
   

PROTOKOLOAREN ARDURA DUTEN ORGANOAK ETA PERTSONAK   
  

1. ERAKUNDEKO OSASUN-ARDURADUNA  

   

Erakundeak osasun-arduraduna LUR ZIARRUSTA INTXAURTZA izango da, klubeko kirol arduradun 

eta entrenatzailea.  

Honakoak izango dira bere eginkizunak, zehatzago adierazita:   

- Erakundean jarduten duten langile eta/edo boluntario guztiei, baita kirolari adingabeen 

familiei ere, jakinarazi beharko dizkie ezarrita dauden prebentzio-, jarduketa- eta, hala 

badagokio, diziplina-neurriak. Jatorrizko informazioa nahiz ondoren egindako edozein aldaketa 

jakinaraziko die.   

- Gainbegiratuko du adingabe bakar batek ere ez duela jarduera hasiko bere familiak 

protokoloaren berri baduela, protokoloa onartzen duela eta betetzeko konpromisoa hartzen 

duela jasotzen duen agiria sinatu eta erakundera bidali arte. Berdin jokatuko du teknikariekin eta 

arbitroekin jarduerei hasiera eman aurretik.   

- Etengabe gainbegiratuko ditu erakundearen jarduerak, hain zuzen, protokoloan jaso 

diren prebentzio- eta higiene-neurri guztiak eta eskumenak dituzten agintariek ezarritako 

gainerako arauak betetzen direla ziurtatzeko.   

- Jarduketa koordinatuko du eta beharrezko komunikazioa ezarriko du osasun agintariekin 

eta/edo familiekin edo eragindako pertsonekin baldin eta jarduerak garatzen diren bitartean 

sintomak dituen pertsona bat edo COVID-19 kasu bat hautematen bada.   

COVID-19ari aurre egiteko prebentzio-neurriak ez betetzeagatik eragindako arriskuekin zerikusia 

duten arau-hausteak erakundearen barne-araubideko edo diziplinako erregelamenduan 

sartzeko proposamenak garatuko ditu eta gobernu- edo zuzendaritza organora bidaliko ditu 

haiek onar ditzaten.  

 



    

 

Protokoloa betetzen ez den kasuetan erakundeko zuzendaritza- edo administrazio-organoak 

hartu beharreko diziplina-neurriak ezartzeko proposamena egingo du. (Erakunde-motaren 

arabera, Zuzendaritza Batzordeak, Lehendakaritzak, Zuzendaritza Taldeak, Kiroletako 

Batzordeak, etab.)   

- Beharrezko kudeaketak egingo ditu protokoloarekin zerikusia duen informazioa 

erakundearen webgunean jarrita egon dadin. Jatorrizko informazioa nahiz ondoren egindako 

edozein aldaketa jarriko da.   

- Dagozkion salbuespenak ezarriko ditu aldagelak erabiltzeari, laguntzaileak sartu ahal 

izateko baimenari eta antzekoei dagokienez.   

- Protokoloari buruz egiten den edozein informazio-eskaerari erantzungo dio.   

- Protokoloa etengabe ebaluatuko du eta, hala badagokio, hura egokitzeko proposamenak 

helaraziko dizkio erakundeko zuzendaritza- edo administrazio-organoari.   

   

2. ERAKUNDEKO ZUZENDARITZA EDO ADMINISTRAZIO-ORGANOA    

   

Honakoak izango dira erakundeko zuzendaritza- edo administrazio-organoaren eginkizunak:     

- Erakundeko osasun-arduraduna izango den pertsona izendatuko du.    

- Protokoloa eta, hala badagokio, protokoloan egiten diren aldaketak onartuko ditu.   

- Hala badagokio, COVID-19ari aurre egiteko prebentzio-neurriak ez betetzeagatik 

eragindako arriskuekin zerikusia duten arau-hausteak erakundearen barne-araubideko edo 

diziplinako erregelamenduan sartzeko proposamenak onartuko ditu. 

- Dagozkion diziplina-neurriak ezarriko ditu protokoloa betetzen ez den kasuetan.   

   

3. INPLIKATUTA DAUDEN BESTE ERAGILE BATZUK   

   

Protokoloa behar bezala eta modu seguruan ezartzeko, ezinbestekoa da kirol-erakundea osatzen 

duten gainerako pertsonen (teknikarien, kirolarien, familien, arbitro-taldearen, eskola 

kirolaren arduradunaren) inplikazioa. Horietako bakoitzarentzat sortu den informazio-

materialean, eranskinetan, jasota daude. Bestalde, momentu bakoitzean bakoitzak izango duen 

rola zehatz zehaztuko da, momentuko beharrei erantzunez.  

 

 

 

 

 



    

 

 

PREBENTZIO-ELEMENTUAK 
     

1. PREBENTZIO- ETA HIGIENE-NEURRI OROKORRAK     

   

A. JENDE-PILAKETAK SAIHESTEKO ANTOLAKETA-NEURRIAK   

- Talde murriztuetan burutuko da kirol jarduera (6 kirolaritik beherako taldeak). 

- Jardunean ari den taldea irten arte ezingo da hurrengo taldea joko eremura jaitsi. 

- Frontoian ezingo da entrenamenduen parte ez den beste inor sartu, ez guraso edo 
arduradun, ez eta beste umerik ere. 

- Kirol jarduera burutzen ez duten kirolariak harmailen lehen ilara erabili ahal izango dute, 
norbanako distantzia errespetatuz (2m). 

- Sarrera goiko atetik egingo da eta irteera beheko atetik, norabide bakarra errespetatuz. 

- Informazio kartel eta seinalizazioak kokatuko dira guztia errazteko. 

- Entrenamenduetan guraso edo arduradun bat egongo da gehienez umeko. 

- Lehiaketa egunetan pilotalekuaren aforoaren %50 bakarrik bete ahalko da (300 pertsona 
gehienez). 

  

B. ESKUEN HIGIENEA   

- Sarrera eta irteeran eskuak desinfektatzeko produktuak ezarriko dira. 

C. GARBIKETA ETA DESINFEKZIOA   

- Pilotalekuaren erabilera aurretik erabiliko den eremua garbituko da. 

- Erabilitako instalazioak jarduerak bukatutakoak desinfektatuko dira. 

- Zakarrontziak sarrera eta irteeretan jarriko dira, babes materialak botatzeko eta 
instalazioetan hondakinik ez usteko. 

   

D. ESPAZIOAK ETA INSTALAZIOAK AIREZTATZEA   

- Instalazioak erabiltzen hasi aurretik eta amaitzean pilotalekuko ate handia ireki eta itxiko 
da, aireztatzea aktibatzeko. Gainera, eguraldi ona dagoenean, ate handia zabalik mantenduko 
da. 

2. MASKAREN ERABILERA   

- Maskarak uneoro erabili beharko dira, osasun-agintariek ezarritakoaren arabera.    



    

 

- Informazio kartel eta seinalizazioak kokatuko dira 

- Kirol jarduera burutzeko bakarrik kendu ahal izango da maskara. 

- Teknikari, epaile eta arduradun orok ere maskarilla erabili beharko du. 

- Entrenatzaileak intentsitate altuko momentuetan bakarrik kendu ahalko du maskarilla, 

bukatutakoan berehala jarriz. 

3. JARDUERAK: SAIOAK, ENTRENAMENDUAK ETA LEHIAKETAK   

KONTAKTUAK GUTXITZEA   

Kontaktu kopurua murrizte aldera, saioak edo entrenamenduak, ahal den neurrian, honela 

egingo dira:   

- Ahalik eta jende gutxienarekin, eta beti gehienez ere sei pertsonako talde edo 

azpitaldeetan antolatuta, jarduera gauzatzeko behar diren teknikariak barne.   

- Ahalik eta indibidualizatuenak izango dira, eta, ahal bada, egin beharreko ariketetan 

pertsonen arteko gutxieneko segurtasun-distantzia mantentzen saiatuko dira (gaur egun, 1,5 

metrokoa da).    

- Teknikariek taldeetan lan-azpitalde egonkorrak ezarriko dituzte, eta, ahal den neurrian, 

ikasgeletako talde egonkorrak errespetatuko dira.   

- Kontakturik gabeko jardueren kasuan, edo erakundeek kontakturik gabeko jarduerak 

bakarrik baimentzen dituzten kasuetan, honako paragrafo hau sar daiteke: “Jarduera, 

entrenamendu eta kirol-lehiaketa guztiak kontakturik gabe eta, ezinbestez, pertsonen artean 

gutxieneko segurtasun-distantzia (gaur egun 1,5 metro) mantenduz garatuko dira.”  

JARDUERAK AIRE ZABALEAN   

Ahal den guztietan, jarduerak aire zabalean egingo dira.   

   

MATERIALEN ERABILERA   

- Bakoitzak bere material pertsonala etxetik ekarri beharko du (Ura, babesak etab.) 

- Ezingo da material pertsonala partekatu 

- Kirol material partekatua, ez da gainontzeko materialekin nahastuko. Hau da, 

entrenamenduan erabilitako materiala 72 orduz isolatuta mantenduko da, gainontzeko 

materialekin nahastu aurretik. 

- Botikineko materiala erabiltzen denean, erabili duen pertsonak erabili eta botatzeko 

eskularruak jantziko ditu beti.   

   

ALDAGELAK   

- Aldagelak ezingo dira erabili, kirol arduradunak bakarrik sartu ahal izango dira. 

- Komunak, aldagelen sarreran daudenak bakarrik erabili ahal izango dira. 



    

 

- Lehiaketa egunetan, kirolariek aldagelak erabili ahal izango dituzte, aldagela bakoitzean 

kirolari 2 gehienez eta dutxatzeko edo harropaz aldatzeko bakarrik, takoak jarri eta kendu 

kanpoan. 

- Ezingo da material pertsonala partekatu 

 

LAGUNTZAILEAK EDO IKUSLEAK   

- Kirol-espaziora (Joko eremura) honako hauek baino ezin izango dira sartu: kirolariak eta 

eskola-lizentzia duten edo dagokion jardueran ofizialki izena emanda dauden teknikariak; lehiak 

eta jardueren kasuan, epaileak, arbitroak eta antolatzaileak; kirol-erakundeetako osasun 

arduradunak eta eskola kiroleko arduradunak. 

- Kirolari adingabeak jarduerak irauten duen denboran bakarrik egongo dira kirol-

espazioetan. Jarduerak amaitu ondoren, ezingo dira kirol-espazioan gelditu.   

- Pilotalekura sartzen den orok, aurrez tenperatura hartu eta eskuak garbitu beharko ditu, 

bakoitzak bere tokia hartuz (zehaztuta egongo dira) eta bertan geldituz. 

   

KIROL-PRAKTIKARAKO EDUKIERA   

- Kirol-instalazioetan, kirol-praktikarako gehieneko edukiera baimendutako edukieraren 

% 60 izango da. Gure kasuan, %50 ean jarriko dugu muga.  

- Instalazioaren gehieneko edukiera instalazioaren sarreran adieraziko da. 

- Teknikariek kontrolatuko dute euren jarduerak burutzen ari diren kirol espazioaren 

edukiera, inoiz gaindituko ez dela zainduz.    

   

AGURRAK ETA OSPAKIZUNAK   

- Lehiaketa hasieran, pilotariek eta epaileen arteko distantzia 2metrokoa izango da. 

- Lehiaketa amaitzean ez da aurkarien artean eskurik emango. 

   

4. JARDUEREI LOTUTAKO BESTE ELEMENTU BATZUK   

JOAN-ETORRIAK   

- Ahal den guztietan, joan-etorriak modu aktiboan egitea (oinez, bizikletaz, patinetez) eta 

banaka edo, hala ezin bada, familia-unitatearen arabera egingo dira.   

 



    

 

ALDI BEREAN EGITEKO BESTE JARDUERA BATZUK   

- Debekatu egongo da jarduerak edo lehiaketak egiten diren aldi berean beste jarduera 

batzuk espazio berean antolatzea, hau da instalazioen barruan. Besteak beste, tabernak eta jolas 

librea. 

   

GIZARTE-DESABANTAILAN DAUDEN KOLEKTIBOEN BABESA   

- Erakundeak, ahal duen neurrian, neurriak ezarriko ditu baliabide gutxien dituzten 

familiek kirol-jarduera egiten jarraitu ahal izan dezaten.   

  

COVID-19ko KASUEN AURREAN JARDUTEKO PROZEDURA   

   

1.  FAMILIEN ETA GAINERAKO PERTSONALAREN JARDUKETA   

COVID-19ari lotuta egon daitezkeen sintoma ohikoenetako bat duten —adibidez, 37ºtik gorako 

sukarra, hotzikara, eztula, airea falta denaren sentsazioa, usaimena eta dastamena galtzea, 

eztarriko mina, giharretako minak, buruko mina, ahulezia oro har, beherakoa edo gorakoa— 

kirolariek eta erakundeko gainerako kideek ezingo dute kirol-jarduerara joan, ezta COVID-19a 

diagnostikatu dietelako bakanduak daudenek, edo COVID-19aren sintomak dituen edo 

diagnostikatu dioten pertsona batekin harreman estua izateagatik etxean berrogeialdia betetzen 

ari direnek ere.   

Lehiatzen duten erakundeetako kirolarien gurasoek edo tutoreek, kirol-jarduera dagoen egun 

bakoitzean, hau hasi aurretik, kirolari horiek COVID-19aren sintomarik ez dutela egiaztatu eta 

ziurtatu beharko dute. Halaber, etxeko norbaiti (adingabeari edo beste pertsona bati) COVID19a 

diagnostikatu badiote, kirol-erakundeari eta norberaren erreferentziako osasun-zentroari 

ohartarazi beharko diete eta, hala badagokio, ardurapean duten seme-alaba edo adingabea 

etxean eduki beharko dute.  Lanordutik kanpo bada, eta premiazko sorospena beharrezkoa bada, 

hauek dira Osakidetzaren Larrialdietako telefonoak: Araba: 945 244444; Bizkaia:   944 10000;  

Gipuzkoa: 943 461111.   

Ikasturtearen hasieran, familiek idatzizko konpromisoa hartuko dute kirol-erakundearekin 

alderdi horiek betetzeko. Erakundeek eredu bat erantsi dute kirol-erakundeek erabili ahal 

izateko.   

Baldintza hori bera eta idatzizko konpromisoa eskatuko diete teknikariei, epaileei eta kirol 

erakundearen eskola-kiroleko jardueretan nahastuta dauden gainerako pertsonei. Erakundeek 

eredu bat erantsi dute entitateek erabili ahal izateko.   

   

 



    

 

2.  KIROL-ERAKUNDEAREN JARDUKETA   

   

COVID-19KO KASU BAIEZTATUAK   

Kirol-erakundeko kirolari edo pertsonaleko kide batek COVID-19an positibo ematen duenean, 

erakundean protokoloa betetzeko izendatutako arduradunak kasua Osakidetzako zerbitzuetara 

deribatuko du, dagozkien osasun-protokoloak aplikatzeko.   

Halaber, erakundeko osasun-arduraduna osasun-agintaritzaren (aztarnariak) esku jarriko da eta, 

hala badagokio, berekin harremanetan izan diren pertsonen informazioa emango du.   

   

COVID-19 SINTOMAK JARDUERAREN AURRETIK   

Zuhurtasun-printzipio gisa, entrenamendu, saio edo lehiaketa bat hasi aurretik, kirol-talde 

bateko pertsona batek sukarra edo COVID-19aren sintoma argiak dituen kasuetan, honako neurri 

hauek hartuko dira:    

- Saioak edo entrenamenduak bertan behera geratuko dira, erakundeko osasun 

arduradunak, osasun-agintariekin harremanetan jarri ondoren, oniritzia eman arte.   

- Talde-kirol bateko partida baten aurretik gertatzen bada, parte hartzen duen kirol 

erakundearen osasun-arduradunak beste taldeari/erakundeari jakinaraziko dio partida nahitaez 

bertan behera geratuko dela. Halaber, ahalik eta azkarren, erakunde antolatzaileari ere 

jakinaraziko dio honek jakin dezan eta behar diren neurriak har ditzan.   

- Bakarkako kirol bateko lehiaketa baten aurretik gertatzen denean, parte hartuko duen 

kirol erakundearen osasun-arduradunak antolakuntza-erakundeko osasun arduradunari 

jakinaraziko dio positibo eman duen pertsonaren kirol-taldeko gainerako kideek ez dutela 

lehiaketan parte hartuko.   

   

COVID-19 SINTOMAK JARDUERAN ZEHAR   

   

Kirol-jardueran zehar gaixotasunaren sintomak (sukarra, eztula, arnasteko arazoak, etab.) 

agertzen badira, jarduerari lotutako teknikariek kirol-erakundearen osasun-arduradunari 

jakinaraziko diote. Honek, berriz, kirolariaren familia abisatuko du kirolaria jasotzera joan dadin. 

Familia bere osasun-zentroarekin harremanetan jarriko da, eta bertan baloratuko da egoera. 

Baloratu arte, pertsona bakandua mantenduko da. Gaixotasunaren sintomak kirol erakundeko 

gainerako pertsonetan agertzen badira, haiek ere etxera joan beharko dute eta gomendio 

berberak bete beharko dituzte.   

Erakundeko osasun-arduradunak, egoera zein den ikusita, une horretan bertan jarduera bertan 

behera geratuko den edo aurrera jarrai dezakeen aztertuko du. Bigarren kasu horretan, 

jardueraren teknikariei prebentzio- eta higiene-neurriak zorroztu ditzaten eskatuko die: 

kontakturik gabeko jarduerak eta pertsonen arteko distantziak handitu, maskararen erabilera 

derrigortu (intentsitate txikiko jarduerak gauzatzea), eskuen eta gorputzeko beste atal batzuen 



    

 

higiene-neurriak maiztasun handiagoz hartzea, etab. Teknikariek muturreko neurri horiek euren 

kabuz hartu beharko dute, kutsatzeko aukera edo arrisku txikiena dagoela uste dutenean.   

FAMILIEKIN ETA ERAKUNDEKO BESTE PERTSONA BATZUEKIN KOMUNIKAZIOA   

   

Erakundearen barruan gertatutako COVID-19ari lotutako kasu edo egoera baten aurrean, 

familiei edo erakundeko beste eragile batzuei jakinarazi behar dietenean, jakinarazpen hori, kasu 

bakoitzaren arabera, osasun-agintariek edo kirol-erakundeak berak egingo dute. Bigarren 

kasuan, jakinarazpena osasun-arduradunak egingo du beti (ez teknikariek).        

  

 

DIZIPLINA-NEURRIAK ETA HAUEK BETETZEN DIRELA KONTROLATZEA   
  

 

Kirol-erakundeak protokolo honetan finkatutako arauak ez betetzearekin lotutako hainbat arau 

hauste erantsi ditu Barne Araubideko Erregelamenduan, baita kutsatzeko arriskua handitzen 

duten jokabideekin edo jarrerekin lotutako beste batzuk ere.   

Arau-hausteak:   

- Arau-hauste arinak:   

o Kirol-espazioetan edo jardueran agintariek eta erakundeak maskararen erabileraren 

inguruan finkatutakoa ez betetzea.   

o Jarduera egikaritzeko finkatutako eskuen eta gorputzeko beste atal batzuen higienea ez 

betetzea.   

o Doministiku egitea, nahi gabe finkatutako babes-mekanismorik erabili gabe.    

o Behin eta berriz, instalazioko lurzorura edo beste azalera batzuetara txistua, mukiak edo 

antzekoak botatzea nahi gabe.   

o Beste pertsona baten kirol-material pertsonala erabiltzea edo partekatzea, hori egitea 

debekatua dagoen kasuetan.   

o Beste pertsona baten arrisku bereziko banakako erabilerako materialak (ur botilak, 

toallak, zapiak, etab.) erabiltzea edo partekatzea nahi gabe.   

o Kontaktuko agur, despedida edo ospakizun bat nahi gabe egitea.  

o Norberari dagozkion jardueren denboratik kanpo kirol-instalazioan egotea.   

o Aldagelak nahi gabe baimenik gabe erabiltzea.   

   



    

 

- Arau-hauste larriak:   

  

o Kirol-espazioetan edo jardueran agintariek eta erakundeak maskararen erabileraren 

inguruan finkatutakoa ez betetzea, behin eta berriz.   

o Jarduera egikaritzeko finkatutako eskuen eta gorputzeko beste atal batzuen higienea ez 

betetzea, behin eta berriz.  

o Doministiku egitea, finkatutako babes mekanismoak nahi gabe edo behin eta berriz 

erabili gabe.   

o Kirol-praktikaren arabera beharrezkoa ez den egoeratan beste pertsona bat ukitzea edo 

harengana gehiegi eta nahita hurbiltzea, haren borondatearen aurka.  

o Beste pertsona baten kirol-material pertsonala erabiltzea hori egitea debekatu denean 

eta pertsona horrek baimendu ez duenean.  

o Beste pertsona baten arrisku bereziko banakako erabilerako materialak (ur botilak, 

toallak, zapiak, etab.) nahita erabiltzea edo partekatzea.   

o Teknikarien, epaileen edo kirol-erakundeko edozein arduradunen agindu zuzenak ez 

betetzea, kutsatzeko arriskua eragin dezaketen egoeratan.   

o Agurrak, despedidak edo ospakizunak ukituz egitea nahita edo behin eta berriz.   

o Norberari dagozkion jardueren denboratik kanpo kirol-instalazioan egotea behin eta 

berriz.    

o Berariaz aldagelak baimenik gabe erabiltzea.  

o COVID-19a duelako edo izan duelako haur bati edo beste pertsona bati iseka egitea edo 

hura mespretxatzea.  

o Bost arau-hauste arin metatzea.   

   

- Arau-hauste oso larriak:   

o Kirol-espazioetan edo jardueran agintariek eta erakundeak maskararen erabileraren 

inguruan finkatutakoa ez betetzea, behin eta berriz eta berariaz.   

o Beste pertsona bati berariaz txistua, mukiak edo antzekoak botatzea edo doministiku 

egitea.  

o Kirol-praktikaren arabera beharrezkoa ez den egoeratan beste pertsona bat ukitzea edo 

harengana gehiegi eta nahita hurbiltzea, behin eta berriz eta haren borondatearen aurka.  

o Beste pertsona baten arrisku bereziko norbanakoak erabiltzeko materialak (ur botilak, 

toallak, zapiak, etab.) hartzea, nahita pertsona horri jakinarazi gabe.   



    

 
o Teknikarien, epaileen, osasun-arduradunaren edo kirol-erakundeko beste edozein 

arduradunaren agindu zuzenak ez betetzea, kutsatzeko arrisku handia dagoen egoeratan.  

o Kirol-jarduerara COVID-19ari lotutako sintomak dituela joatea, behar diren neurriak 

hartu gabe edo hartutako konpromisoak bete gabe.  

o Kirol-erakundeko kide den pertsonak edo bere bizikidetza-unitateko beste pertsona 

batek COVID-19a duela edo honi lotutako sintomak dituela ez jakinaraztea kirol erakundeari.   

o COVID-19a duelako edo izan duelako haur bati edo beste pertsona bati jazarpena edo 

bullying egitea, edo egoera horren inguruan gezur bat hedatzea.  

o Hiru arau-hauste larri metatzea.   

  

- Arau-hauste mota bakoitzerako ezarri beharreko zigorrak jada jasota daude Barne 

Araubidean.   

 

Halaber, lanaren bidez lotuta dauden pertsonen arau-hausteen kasuan, aplikatzekoa den 

hitzarmen kolektiboan edo negoziatutako baliabide baliokidean xedatutako neurria hartuko da.   

Osasun-arduradunak arau-hauste horien eta jarritako zigorren berri familiei, teknikariei eta 

epaileei emango die. Halaber, teknikariek kirolariei haiek azalduko dizkiete, eta arauak betetzea 

eta hezkuntza-balioa oso garrantzitsuak direla erakutsiko diete.   

       

PROTOKOLOA ETA HARTUTAKO NEURRIAK HEDATZEA ETA EZAGUTZEA   
  

   

Protokolo hori eta bere eraginpean dauden pertsona guztiek hartu beharreko neurriak ezagutzen 

direla bermatzea ezinbestekoa da. Horretarako, protokoloak eta neurriak zabaltzeko eta 

ezagutzera emateko erakundeak bitarteko hauek erabiliko ditu:    

   

HEDAPEN OROKORRA   
   

- Orokorrean, kirolarien familia guztiei eta erakundearen egitura osatzen duten pertsona 

guztiei —langileak eta boluntarioak— mezu elektroniko bat igorriko diete. Bertan, Protokolo hau 

onartu dela jakinaraziko diete eta protokoloa bera modu eraginkorrean aplikatzeko laguntza 

eskatuko diete. Familientzako, kirolarientzako, teknikarientzako eta epaileentzako sortutako 

dibulgazio-materialera eta Protokolora esteka bat erantsiko dute.  Erakundeek sortutako 

dibulgazio-materiala bere horretan emango da edo, erakundeari egokia iruditzen bazaio, 



    

 

erakundearen baldintzetara egokituta (eta/edo erakundeari egokia iruditzen zaion beste edozein 

dokumentu).   

   

- Federazioaren web-orriko gune nagusi batean, datu hauek bilduko dituen espazio 

espezifiko bat jarriko da:    

o Erakundeko osasun-arduradunaren izena eta harekin zuzenean harremanetan jartzeko 

modua (telefonoa eta posta elektronikoa).    

o Familientzako, kirolarientzako, teknikarientzako, epaileentzako, osasun 

arduradunarentzako eta erakundeko arduradunarentzako sortutako informazio materiala eta 

Protokoloa, baita egokitzat jotzen den gaiari lotutako beste edozein dokumentazio ere.     

- Kirol guneen sarreran, aldageletan eta beste gune estrategiko batzuetan, prebentzioan eta 
higienean arreta berezia edukitzeko kartelak ipiniko dituzte.  Hala egingo da, kirol-instalazioa edo kirol 
gunea norberarena denean.  Instalazioa norberarena ez denean, bertako titularrari kartel horiek jartzea 
proposatu ahal izango zaio. Web-esteka Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak sortutako kartelak ikusteko.   

- Erakundeek kartel-eredu batzuk egin dituzte. Euren webguneetatik jaitsi daitezke.    

   

 

 

JAKINARAZPEN/SENTSIBILIZAZIO ESPEZIFIKOAK   
   

Eragile edo kolektibo mota bakoitzerako informazio-materialen zein familiek, teknikariek eta 

epaileek sinatu beharreko konpromiso dokumentuen erreferentziako ereduak lotu dira.   

   

   

- Familiak, jarduerak hasi aurretik:   

o Posta elektroniko bidez igorriko dena:   

▪ Erakundearen protokoloa.   

▪ Familientzako sortutako informazio-materiala, euren obligazioak, erantzukizunak eta 

eskubideak ezagutzeko.   

▪ Kirolarientzako sortutako informazio-materiala, familiek adigabeei ezagutzera emateko 

eta, kirol-erakundearekin batera, haren inguruan sentsibilizatzen laguntzeko.   

▪ Prebentzio-neurriak eta parte-hartze baldintzak ezagutzeko, onartzeko eta haiekin 

konprometitzeko dokumentua. Jarduerak hasi aurretik sinatu eta erakundeari entregatu 

beharko zaio.   

o Jarduera-taldetan banatuta bilera telematikoak egingo dituzte, neurri guztiak ezagutzera 

emateko, familien papera eta konpromisoa oso funtsezkoa dela azaltzeko, eta euren zalantzak 

edo kezkak argitzeko.   

   

- Erakundeko teknikariak, jarduerak hasi aurretik:   



    

 
o Posta elektroniko bidez igorriko dena:   

▪ Erakundearen protokoloa.   

▪ Teknikarientzako sortutako informazio-materiala, euren obligazioak, erantzukizunak eta 

eskubideak ezagutzeko.   

▪ Kirolarientzako sortutako informazio-materiala, teknikariek euren ardurapean dituzten 

kirolariei lehen saioan/entrenamenduan jakinarazteko.   

▪ Derrigorrezko higiene eta prebentzioko neurri pertsonalak ezagutzeko, onartzeko eta 

haiekin konprometitzeko dokumentua. Jarduerak hasi aurretik sinatu beharko dute.   

  

  
o Teknikariekin bilera telematikoak egingo dituzte, neurri guztiak ezagutzera emateko, 

haien papera eta konpromisoa oso funtsezkoa dela azaltzeko, neurriak betetzen ez diren 

kasuetan ezarriko diren zigorren berri emateko eta sor daitezkeen zalantzak argitzeko.   

   

 

 

 

- Kirolariak:   

o Jarduerak hasi aurretik:   

▪ Familiek prebentzio- eta higiene-neurriak betetzeak duen garrantziaz sentsibilizatuko 

dituzte, kirolarien informazio-materiala oinarritzat hartuz.   

o Jardueraren lehen egunean:   

▪ Teknikariek prebentzio- eta higiene-neurri guztien inguruko azalpen xehatua emango 

diete, kirolarien informazio-materiala oinarritzat hartuz.   

   

   

- Erakundeko epaileak:   

o Lehiaketak hasi aurretik, posta elektroniko bidez edo fisikoki, dokumentu hauek 

banatuko dizkiete:   

▪ Epaileentzako sortutako informazio-materiala, euren obligazioak, erantzukizunak eta 

eskubideak ezagutzeko.   

▪ Derrigorrezko higiene eta prebentzioko neurri pertsonalak ezagutzeko, onartzeko eta 

haiekin konprometitzeko dokumentua. Jarduera hasi aurretik sinatu beharko dute.   

   

   

Erakundearen erabakiz edo agintari eskudunen arau edo ildo berrien ondorioz protokoloan 

egiten den edozein aldaketaren berri eraginpean dauden pertsona guztiei emango diete posta 

elektronikoz, gutxienez. Halaber, aldaketak oso garrantzitsuak badira edo hasieran hartutako 

neurriak asko aldatzen badituzte, bilera telematikoak egin ahal izango dira aldaketa horiek 



    

 

azaltzeko/hedatzeko. Gerora, aldaketa horien berri kirolariei eman beharko zaie, zuzenean 

familien eta teknikarien bitartez.   

 

  

PROTOKOLOAREN EBALUAZIOA ETA JARRAIPENA   
   

Egoera berria dela kontuan hartuz, funtsezkoa da hartutako neurriak eta hautemandako jarrerak 

eta jokabideak etengabe ebaluatzea eta haien jarraipena egitea. Hala, erakundearen maila 

guztietan taldekako balorazioak edo bilerak planteatuko dituzte.   

   

ZUZENDARITZA-ORGANOAREN BILERAK   
   

Osasun-arduradunak erakundearen zuzendaritza- edo administrazio-organoaren bileretan 

hartuko du parte. Bilera horietako gai-zerrendan COVID-19ari aurre egiteko erakundearen 

jarduketak eta egoera baloratzeko puntu bat ezarriko da.   

   

Ikasturte honetako egoera berezia denez, hilabete bakoitzean gutxienez bilera bat egingo da. 

Edozein unetan ezohiko bileretarako deialdia egin ahal izango da edo bilerak maizago egin ahal 

izango dira, hala egitea beharrezkoa dela ikusten bada, batez ere ikasturtearen hasieran.   

   

BILERAK TEKNIKARIEKIN   
   

Gutxienez, bilera hauek egitea proposatuko da:   

- Jarduerak hasi eta astebetera.   

- Jarduerak hasi eta hilabetera.   

- 2. hiruhilekoaren hasieran.   

- 3. hiruhilekoaren hasieran.   

   

TEKNIKARIEN ETA KIROLARIEN ARTEKO BILERAK   
      

- Astero egoeraren balorazioa burutuko dute klubeko entrenatzaileek eta behar izanez 

gero juntakideekin batuko dira, egoera birplanteatu eta lehen bat lehen bideratu ahal izateko 

  

  

  
  


