URAREN EUSKAL AGENTZIAK DEITUTAKO HAUTAKETA-PROZESURAKO ARIKETAK, COVID19K ERANGINDAKO EGOERAREN ONDORIOZ.
JABARI PUBLIKO KUDEATZEKO TEKNIKARIA
2021ko urtarrilaren 28a

Prozesua Europa Biltzar Jauregian izango da (Gasteiz hiribidea 85, 01009 Vitoria-Gasteiz, Araba), Estibaliz
aretoan (bigarren solairua). Eraikinera ate nagusitik sartuko da, karteletan azalduko diren argibideei
jarraituz.
Probetara 08: 30etik aurrera sartu ahal izango da, mailakatutako sarbidea errazteko, baina probak 09:
00etan hasiko dira. 09: 00etatik aurrera ezin izango da azterketara sartu.

EZINGO DIRA EUROPA BILTZAR JAUREGIra SARTU honako hauek: COVID-19rekin bateragarriak diren
sintomak dituzten pertsonak, gaixotasuna diagnostikatu zaienak eta isolamendu-aldia amaitu ez dutenak,
edo etxean berrogeialdian daudenak, sintomak dituen pertsona batekin kontaktu estua izan dutelako edo
COVID-19 diagnostikoa jaso dutelako.

Ariketa

egiten den lekura sudurra eta ahoa estaltzen dituen arnasketa-babesa (maskarak)
ERAMANGO DUTE IZANGAIEK, eta hori gabe ez zaie sartzen utziko. Arnas babesa mantendu beharko da
ariketa egiten den esparruan dagoen bitartean eta ekitaldiak irauten duen bitartean. Araudiak
aurreikusitako kasuetan, maskara erabili beharrik ez badago, medikuaren txostenaren bidez egiaztatu
beharko da.

Osasun-agintariek

oro har gomendatutako higiene-neurri pertsonalak eta arnas etiketa
ERRESPETATUKO DIRA:
Kontaktu fisikoarekin agurrik ez egitea, eskua ematea barne.
Eztul edo doministiku egitean sudurra eta ahoa behin erabiltzeko zapi batez estali, edo ukondoaren
barruko aldea eskuak ez kutsatzeko erabili.

EZ DIRA IÑOREKIN JOANGO, eta taldeak osatzea saihestuko dute, bai sarreran, bai irteeran. Ariketa
entregatu ondoren, eraikinetik alde egingo dute.

Deialdia egin zaien hautagaiek soilik izango dute OSPAKIZUN-LEKURA SARTZEKO AUKERA, salbu
eta, inguruabar bereziak direla-eta, bertaratzea behar duten pertsonak.

Pertsonarteko 1,5 metroko DISTANTZIARI EUTSIKO ZAIO sarrerako eta irteerako sarbideetan, betiere
Auzitegiko kideek edo laguntzaileek adierazitako itxoite-guneetan ezarritako seinaleak eta edukiera
mugatua errespetatuz.

Ikasgelarako

sarbidean gela hidroalkoholduna JARRIKO DA. Ikasgelara sartzeko TENPERATURA
hartuko da, eta ez da onartuko 37 gradutik gorakoa bada.

IZANGAIAK HELDU AHALA SARTUKO DIRA IKASGELAN, ezarritako ordutegiaren barruan eta dei
formalik egin gabe. SARTZEAN izangaiak NANa erakutsi beharko du (entregatzera iritsi gabe).

Hautagaiak

horretarako MARKATUTAKO LEKUETAN eseriko dira, norabide guztietan pertsonen
arteko segurtasun-distantzia bermatzeko, egiten diren jarraibideei jarraituz, ikasgelara sartu bezain laster.
Ikasgelara iritsitakoan, eserita egongo dira uneoro.

Izangaiek behar dituzten AZTERKETAK, JARRAIBIDEAK eta abar ikasgelako mahaietan egongo dira
eskuragarri, iritsi aurretik. Agintzen zaienean bakarrik itzuli ahal izango dira.

ARIKETA EGITEKO, izangaiek boligrafoa eraman beharko dute. Ezin izango da materiala beste izangai
batzuekin partekatu. Mahai gainean antolatzaileek baimendutako materiala bakarrik jarriko da. Poltsa
edo motxila eserlekuaren azpian jarriko da.

Azterketa amaitu ondoren, mahaian beteta utzi, eta epaimahaiko kideak edo laguntzaileak azterketa
jasotzen hasi arte itxaron.

Ezingo da ikasgelara atera eta berriro sartu. Lehen proba amaitu ondoren eta, ezinbestekoa bada,
bigarrena hasi baino lehen bakarrik sartu ahal izango da KOMUNETARA. Komunetarako sarbidea
kontrolatuko da, eta pertsonen arteko distantzia, baimendutako edukiera eta maskara erabiliko direla
bermatuko da. Horretarako, eraikineko arduradunei eskatuko zaie sartzeko giltza.

Izangaiak modu ordenatuan ATERAKO DIRA GELATIK, atetik hurbilen dagoen ilaratik hasita, eta
horrela, ikasgela erabat hustu arte. Egoitzatik irtetea, gelatik irten ondoren esparruan geratu gabe.

Epaimahaikideek edo laguntzaileek EMANDAKO JARRAIBIDEAK bete behar dira uneoro.
COVID-19 BIRUSA DUTEN PERTSONENTZAT (kasu positiboak edo konfinatuak), bai eta 37 gradutik
gorako tenperatura izateagatik sartzen uzten ez zaienentzat ere, Epaimahai Kalifikatzailearen irailaren
16ko Erabakian xedatutakoa beteko da.
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