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ARAUAK, 2021eko ASTE SANTUKO HIRI-KANPALEKURAKO 
APIRILAREN 6tik 9ra, GURBINDO ETXEAN 

  

 
ORDUTEGIAK: 
 

1. Sarrera kanpalekura, apirilaren 6tik 9ra: 08:30etik 09:00etara. 
 Topalekua: egunero, Arantzadiko igerilekuen ate nagusian (Arantzadiko 

Inguruneko kalea, 28) 
 

2. Irteera kanpalekutik: 14:30etik 15:00etara. 
 Haurrak hartzeko tokia: egunero, Arantzadiko igerilekuen ate nagusian 

(Arantzadiko Inguruneko kalea, 28) 
 

3. Sarrera eta irteerako ordutegiak errespetatu behar dira, eta haietan 
aldaketarik eginez gero, horren berri eman behar zaio zerbitzuko taldeari. Behin 
zerbitzua amaituta (15:00etatik aurrera) eta haur baten arduradunak ez badatoz 
egun batean baino gehiagotan haren bila, horren berri emanen zaio UPASi 
(Gizarte Arretako Polizia Unitatea) eta baja emanen zaio kanpalekutik. 

 
4. Jende-pilaketak ekiditeko, helduak ezin izanen dira barrutian sartu. Haurrak 

monitoreek hartuko dituzte eta arduradun batek, beharrezkoa balitz, 
gorabeheren berri jasoko du. 
 

5. Kanpalekuaren ordutegiaren barruan, harremanetarako telefono hauek 
egonen dira erabilgarri, gorabeherak jakinarazteko: 

 
- 629 854 690 
- 948 420 510 

 
AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK: 

 
Nahitaez, honako agiri hauek aurkeztu behar dira, kanpalekuaren lehen egunean, 
08:30etik 09.00etara. Beharrezko agiriak aurkezten ez dituzten haurrak ezin izanen 
dira kanpalekura sartu. 
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- Agiri sinatua, irudiak hartzeko baimena emateko, eta haurra hartuko duen 
pertsona arduradunaren datuak (hurrengo esteka hau deskargatu) 
adieraztekoAGIRIA DESKARGATU 
 

HUTS-EGITEAK: 
 

Huts-egiteen berri eman behar da, halakorik gertatuz gero (haur bat ez bada 
bertaratzen, ez da itzuliko ordaindutako dirua). 
 

KONTUAN HARTU BEHARREKO BESTE ALDERDI BATZUK 
 

1. Haurrei hamaiketako bat emanen zaie egunero.                                                         
 

2. Arropa behar bezala identifikatuta egonen da, batez ere, txaketak eta txanoak. 
 

3.  Parte-hartzaileak gehienez 10 laguneko taldeetan antolatuko dira. Talde 
bakoitza kolore eta letra batekin identifikatuko da. Lehenbiziko egunean, peto 
bat emanen zaio bakoitzari kolore batez. Petoa Gurbindo Etxeko instalazioetan 
utzi behar da egunero.  

 

4. Jarduera egiten den bitartean, maskara erabili beharko da nahitaez. Parte-
hartzaileek bere maskara ekarriko dute. Ahaztu edo apurtuz gero, beste bat 
emanen zaie. Gel hidroalkoholikoko banagailuak egonen dira eskura, eta hala 
sartzeko nola irteteko nahitaez erabili beharko dira. 
 

5. Mesedez eskatzen dugu COVID 19aren inguruko sintomei arretaz erreparatzeko, 
eta susmo txikiena edukita edo egoera hauetako batean ez ekarri haurra 
jarduerara: 

 
 Debekaturik dago haurra kanpalekura ekartzea, honako sintoma hauek 

baditu: eztula, sukarra, beherakoa, goitigaleak, konjuntibitis zornetsua, zorriak. 
Bai eta gaixotasun hauetakoren bat edukiz gero: 

 
a. Azken 14 egunetan, eztula, sukarra, nekea edo aire-falta. 

Sintomatologia hori duen norbaitekin harremanetan egon izana. 
b. Barizela: exantema agertu eta 6. egunera arte ez ekarri, edo lehenago 

zauri guztiak lehortuz gero. 
c. Anginak: tratamendua hasi eta biharamunera arte ez ekarri. 

https://www.coworkidspamplona.es/wp-content/uploads/2021/03/autorizacion_cas.pdf
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d. Faringitis, amigdalitis, erdiko otitisa, sinusitisa….: tratamendua hasi eta 2 
egun igaro arte ez ekarri. 

e. Hazizurriak: hasi eta 9 egun igaro arte, ez ekarri. 
f. Azal-infekzioak: tratamendua hasi eta biharamunera arte ez ekarri. 
g. Onddoak zalean: pediatrak ez kutsakor jo arte, ez ekarri. 
 

 Haurrak zaintzeko bateragarritasun-zerbitzuak dirauen bitartean, haurrak 
medikaziorik, hartu behar izanez gero, fitxa bat beteko da zerbitzura 
sartzerakoan hartu behar dituen aldien berri emateko. 


