
GAZTEKLUBA PROGRAMA 2020/2021 

BILBOKO UDALAREN ETA GAZTEKLUBA 2020 – 2021 PROGRAMAN PARTE HARTZEN DUTEN 
FAMILIEN PREBENTZIO HIGIENIKO-SANITARIO NEURRIEI BURUZKO KONPROMISOAK 

Bilboko Udalak hartu beharreko neurriak 

 Garbiketari buruzkoak 
 Osasun Arloak  ezarritako jarraibideen arabera. 

 Pertsonen arteko neurriei buruzkoak (profesionalak eta parte-hartzaileak) 
 Maskaren erabilera GazteKLUBA programaren aktibitate guztietan nahitaezkoa da. 

(Erabilaren Salbuespena: banakako kirol-jarduera bat egiten denean, jarduera bere ezaugarrien arabera 
baloratuko da) 

 Eskuen higienea, urarekin eta xaboiarekin garbituta. Ezin bada, gel hidroalkoholikoarekin. 
 Profesionalenak  

 Covid-19 birusari aurre egiteko higiene- eta prebentzio-neurriei eta jarraibideei buruzko prestakuntza 
espezifikoa 

 Behar besteko material higienikoa eta babesekoa GazteKLUBA programan. 
 Eguneroko higiene- eta segurtasun-protokoloak egingo dituzte.  

Familiek hartu beharreko konpromisoak 

 Arrisku-taldea izanez gero, ez joan: 
 Edozein sintomatologia badu (eztula, sukarra, arnasa hartzeko zailtasuna, eta abar). 
 Kontaktu estuan edo espazio partekatuan egon bada COVID-19k eragindako pertsona batekin, 

pertsonarteko distantzia gorde gabe, baita sintomarik ez badago ere, gutxienez 14 eguneko tartean. 
 Parte-hartzaileak jardueran parte hartu ahal izango du, baina ez luke parte hartu behar, baldin eta 

zaurgarri bada edo zaurgarri den pertsona batekin bizi bada (60 urtetik gorakoa, haurdun badago edo 
lehenago ere osasun-arazoak baditu). Parte hartzea erabakitzen baduzu, jasota utzi beharko duzu haren 
edo haren senideen arriskua baimen informatuan. 

 Absentziaren arrazoia jakinaraztea GazteKLUBA programako jardueretara bertaratzen ez dada 
(620104105) telefonoan, astelehenetik ostiralera 08:30 – 13:30. 

 Adingabeak lehenbailehen jasotzea, erakundeak familiari deitzen badio Covid-19rekin bateragarria den 
sintomatologiaren bat izateagatik. 

 Gazteak PCR proba bat egin badu, horren emaitza Gazteria Sailari eman beharko dio, GazteKLUBA 
programan berriz sartzea baloratzeko, Osakidetzaren argibideei jarraituz. 



GAZTEKLUBA PROGRAMA 2020/2021 

BILBOKO UDALAREN GAZTEKLUBA 2020 – 2021 PROGRAMAN PARTE HARTZEKO COVID-
19RI BURUZKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

*Partaide bakoitzako ale bat

___________________________________________________-k, NAN/AIZ:__________________ 

zenbakiarekin, __________________________________________________ adingabearen 

aita/ama/tutorea den aldetik, eta _______________________________ erreferentziazko lehen 

mailako arretako osasun-zentroa duena,  

Aktibitatea_______________________________ 

Aktibitatearen data_______________________________ 

NEURE ARDURAPEAN, honako hau adierazten dut: 

Covid-19ak eragindako egungo pandemiaren testuingurua ezagutzen dudala, eta egoera 

horrek GazteKLUBA 2020 – 2021 programa garatzean eragin ditzakeen inguruabarrak eta arriskuak 

onartzen ditut, bertan aipatutako adingabeak (k) parte hartzen baitu, eta erantzukizun osoa 

hartzen dut COVID-19ak kutsatzeko aukeraren aurrean. 

Zehatz-mehatz irakurri ditudala Bilboko Udalak eta programan parte hartzen duten 

familiek ere hartu beharreko prebentzio higieniko-sanitario neurriei buruzko konpromisoak, Covid 

-19arekin hartu beharreko prebentzioari buruzkoak ere, eta horiek betetzeko konpromiso hartzen 

dudala. 

  Adierazten dudala adingabea EZ dela arrisku-taldea; izan ere: 

 EZ du COVID-19arekin lotuta egon daitekeen sintomatologiarik (eztula, sukarra, arnasa 

hartzeko zailtasuna, etab.). 

 Ez da kontaktu estuan (Covid-19ak jotako pertsona baten toki berean egon diren 

bizikideak, senideak eta pertsonak, sintomak zituen bitartean, gutxienez 15 minutuz 

edota 2 metro baino gutxiagoko distantzian) edo espazio partekatuan egon bada 

COVID-19ak eragindako pertsona batekin, pertsonarteko distantzia gorde gabe, baita 

sintomarik ez badago ere, gutxienez 14 eguneko tartean 

Ulertzen dudala Bilboko Udala ez dela jardueran zehar pandemiarekin lotuta sor 

daitezkeen kontingentzien erantzulea. 

Bilbao sinatuta, 2020ko ____________-(a)ren ________ (e)an 
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