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ARAUAK, COWORKIDSEN 2022ko ASTE SANTUKO HIRI-
KANPALEKURAKO 

APIRILAREN 19TIK 22RA, ARANTZADIKO KIROLGUNEAN 
  
 

 
ORDUTEGIAK: 
 

1. Sarrera kanpalekura, apirilaren 19tik 22ra: 09:00. Mesedez, garaiz iritsi. 
 Topalekua: egunero, Arantzadiko kirolgunearen ate nagusian 

(Arantzadiko Inguruneko kalea, 28)  
 

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

nagusian (Arantzadiko Inguruneko kalea, 28) 
 

3. Sarrera- eta irteera-ordutegiak errespetatu behar dira. 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: 

- 659 624 166 
- 948 420 584 

 
AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK: 
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Nahitaez, honako agiri hauek aurkeztu behar dira, kanpalekuaren lehen egunean, 
09:00etan. Beharrezko agiriak aurkezten ez dituzten haurrak ezin izanen dira 
kanpalekura sartu. 

 
- Agiri sinatua, irudiak hartzeko baimena emateko, eta haurra hartuko duen 

pertsona arduradunaren datuak adierazteko. Agiria posta elektroniko bidez 
bidaliko da, inprimatu, bete eta sinatuta entregatu ahal izateko jarduera 
hasten den lehen egunean. 

- Osasun-txartelaren fotokopia. 
 

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 GARRANTZITSU BATZUK 
 

1. Haurrei hamaiketako bat emanen zaie egunero.                                                         
 

2. Arropa behar bezala identifikatuta egonen da, batez ere, txaketak, txanoak, 
etab. Halaber, igeriketarako ezinbestekoa da ekartzea txankletak, eskuoihala, 
bainu-txanoa eta bainujantzia. Talde bakoitzak egun ezberdinetan eginen du 
igeriketa. Dena den, igeriketarako beharrezko jantziak egunero eraman 
beharko dira, ez ahazteko. Ezin izanen da igeriketa egin txankletak, eskuoihala, 
bainu-txanoa eta bainujantzia ekartzen ez badira. 
 

3. Parte-hartzaileak gehienez 15 laguneko 9 taldetan antolatuko dira. Talde 
bakoitza kolore eta zenbaki batekin identifikatuko da. SMS bat bidaliko da talde 
bakoitzaren zenbakia adieraziz. Lehenbiziko egunean, peto bat emanen zaio 
bakoitzari kolore batez. Petoa Arantzadiko kirolguneko instalazioetan utzi behar 
da egunero.  
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4. Maskararen erabilerari dagokionez, kanpalekua egiteko unean osasun 
agintariek ezarritakoa beteko da. Jarduera garatu bitartean maskara 
erabiltzeak derrigorrezkoa izaten jarraitzen badu, parte-hartzaileek bere 
maskara ekarriko dute.  
 

5. Arreta berezia jartzeko eskatzen dugu, baldin eta COVID-19arekin zerikusia duten 
sintomak ikusten badira. Jarduera saihestu zeinu susmagarri txikiena agertuz 
gero, eta zehazki: 

 
 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. 
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 azalean: pediatrak ez kutsakor jo arte, ez ekarri. 
 

 


