
 

UDALEKUEN  PROTOKOLO ETA HIGIENE ETA OSASUN NEURRIAK 

 
1.Helburuak 
 
BKZ-Nafarroa Abenturan udalekuak antolatu ahal izateko osasun agintariek ezarritako 
neurriak aintzat hartu ditugu eta udalekuak berme guztiekin egin ahal izateko beharrezkoak 
diren protokoloak eta osasun baldintzak ezarri ditugu.   
 
Hartu ditugun nuerrien helburu nagusia udalekua baldintza egokietan burutu ahal izatea da, 
parteharzaileen segurtasuna eta osasuna bermatuz eta udalekuek duten berezko funtsa 
mantenduz.  
 
Jarraian, protokoloaren atal nagusiak azalduko ditugu: 

 
 
2. Instalazioen mantentze-lanak. 
 
O Osasun-agintariek gomendatutako garbiketa-produktuak erabiliko dira, segurtasun-fitxen 
arabera eta haien dosifikazioa errespetatuz. 
O Garbiketa egin ondoren eskularruak eta maskarak  zakarrontzira botako dira. Erregistro-
orrian birjarri behar diren materialak adieraziko dira.  
 
 

●Amankomuneko espazioen garbiketa: 

 
o Gel hidroalkoholikoa  eta eskuak idortzeko papera jarriko da. 
o Espazioak egunero eta sakonki garbituko dira.  
o Espazioak maiz aireatuko dira.  
o Gainazalak egunero garbituko dira, bereziki pomoak, barandak… 
o Paperontziak poltsarekin jarriko dira bilketa errazteko. Bilketaren maiztasuna 

handituko da, hondakinen bolumenaren arabera.  
o Parte-hartzaileek ezingo dituzte ur-iturriak erabili. Haur talde bakoitzeko begiraleak 

arduratuko dira kantinplorak betetzeaz, adierazitako higiene eta desinfekzio-neurriei 
jarraituz.  

 
 

●Komunen eta dutxen garbiketa: 

o Gel hidroalkoholikoa  eta eskuak idortzeko papera jarriko da. 
o komunen eguneroko garbiketa gutxienez bikoiztuko da. 
o Garbiketa dutxak erabili aurretik eta ondoren egingo da. 
o Dutxa erabiltzerakoan taldetxoak egingo dira, pilaketak ekiditeko. 

 
 
 
 
 
 
 
 



●Logelen garbiketa 

o Gel hidroalkoholikoa  eta eskuak idortzeko papera jarriko da. 
o Egunero sakonki garbituko dira. 
o Beharrezkoetarako bakarrik eta modu antolatuan sartzen uztea (monitore 

bakoitzarekin taldeka).  
o Espazioak maiz aireatuko dira.  
o Bezeroen artean garbitzen ez diren ehunak kenduko dira. 
o Eskainitako oheko arropa txanda-aldaketa bakoitzan 60ºC-tik gora garbituko da.  
o Paperontziak poltsarekin jarriko dira bilketa errazteko. Bilketaren maiztasuna 

handituko da, hondakinen bolumenaren arabera.  
 
 

●Ekintzetan erabiliko den materiala  

o Materiala erabili aurretik eta ondoren desinfektatuko da, protokoloak adierazten 
duenaren arabera. Erabili ahal izango den materiala zehaztuko da, betiere begirale 
arduradunaren baimenarekin.  

o Ez dira egingo janaria partekatzen den jokorik edota ahoarekin gauzak hartzeko edo 
antzeko jarduerarik.  

 

●Sukalde eta jangelaren garbiketa 

o Sukaldeek “APPCC”  jarraitu beharko dute.  
o Eskularruak eta maskarak erabiliko dira.  
o Osasun Ministerioaren jardunbide egokien gomendioei jarraituko zaie, parte-

hartzaileen artean kutsatzeak saihesteko.  
o Laneko arropa berezia erabiliko da.  
o  Laneko arropa egunero garbitu eta aldatuko da, garbitasuna bermatzeko.  
o Kolore argiak gomendatzen dira, haien garbitasun-maila errazago ikusten baita.  
o Sukaldean erabiltzen diren oinetakoak ez dira erabiliko kaletik ibiltzeko. 
o Ilea beti txano, zapi edo antzeko batez bilduta eta estalita egon behar da.  
o Ez dira erabiliko eraztunik, lepokorik, belarritakorik edo antzekorik.  

 

●Janari-zerbitzua: 

o Parte-hartzaile bakoitzaren alergiei, intolerantziei eta dieta bereziei egokitutako 
menu itxi bat eskainiko da.  

o Sukaldeko langileek zerbitzatuko dituzte platerak, monitoreen laguntzarekin, 
adierazitako babes-neurriak betez.  

o Ahal den neurrian, erabili eta botatzeko tresneria erabiliko da (egun osoa 
aterpetxetik kanpo igarotzera irtetean). Bazkaltzeko txandak antolatuko dira, ahal 
den neurrian espazioak ez masifikatzeko.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Partehartzaile eta begiraleak.  
 

● Bizikidetza arauak 

o Aterperako oinetako esklusiboak izatea gomendatzen da. Parte-hartzaileek aldatu 
egin beharko dute bertara sartzean edo handik irtetean, eta erabilitako oinetakoak 
kanpoan utzi eta aterpetxearen barruan egoteko beste oinetako batzuekin (etxean 
egoteko txankletak edo zapatilak) aldatuko dute.  

o Debekatuta egongo da kantinplorak, motxilak, tresneria, janaria eta abar partekatzea.  
o Agintari eskudunek ezarritako parte-hartzaileen/begiraleen ratioa errespetatuko da. 

  

●Formakuntza 

o Begiraleek prestakuntza berezia izan dute jarduera hasi aurretik, une horretan 
indarrean dauden protokolo guztiak eraginkortasunez gauza ditzaten. Gure 
enpresako langile bakoitzak zehatz-mehatz jakin behar du bere arloan hartu behar 
diren neurriak (guztiek egin dituzte prestakuntza-ikastaroak). Era berean,  
informazio-kartelak jarriko dira, bisualki indartzeko.  

o Udalekuari hasiera emateko, koordinatzaileek eta begiraleek indarrean dauden 
segurtasun-neurriak betetzeari buruzko hitzaldi informatiboa emango diete 
partehartzaileei. Arreta berezia jarriz norbanakoaren erantzukizunean eta higiene 
eta bizikidetza arauetan. Prestakuntza hori jarraitua izango da eta udaleku osoan 
zehar landuko da. 

 
 

4.- Parte-hartzaileentzat prebentzio-neurriak 
 

●Ekintzetara joateko joan-etorriak 

o Joan-etorrietan, eskola-garraioan gaur egun betetzen ari diren protokoloak beteko 
dira (eserleku bera okupatzea, igoera eta jaitsiera ordenatua, eskuak hidrogelarekin 
desinfektatzea, maskara nahitaez erabiltzea...). 

 
 

●Jarduera antolatzeko neurriak 

Antolatzaileek partehartzaileei bete beharreko neurriak jakinarazi beharko diete. 
Begiraleek jarduera bakoitzean bete behar diren COVID-19aren inguruko neurrien berri 
emango diete partehartzaileei (maskara erabiltzea, segurtasun distantzia mantentzea, 
eskuak garbitzea...) eta neurri horiek betetzen direla zainduko dute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



●Jardueren garapena 

 

Jarduerak naturan eta aire zabalean egiten dira, hiru parke ezberdinetan:  
 

BAZTAN ABENTURA PARK 
 

Parkea Elizondon dago kokatuta, Bearzungo auzoan.  

80 hektareako (800.000 m²) parkea da, eta bertan tirolinen zirkuitua, ferrata bidea eta kanoia 

daude.Parkeak komunak eta aldagelak ditu. 

Parkeko begiraleak titulatuak dira, eta uneoro bulego nagusiarekin harremanetan dagoen 

telefono bat du.  

 

BERTIZ ABENTURA PARK 
 

Parkea Narbarteko herrian kokatuta dago, Doneztebeko norabidean. 

18.000m² hedadura duen parkea da eta zailtasunean graduatutako 6 zuhaitz zirkuitu ditu, 60 

joko eta 6 tirolina baino gehiagorekin. 

Parkea Europako araudira egokituta dago eta “Bizitzako lerro jarraia” izeneko segurtasun 

sistama du. Sistema honekin erabiltzailea zirkuituaren hasieratik bukaerararte, kilometro 

bateko ibilbidean, segurtasun kableari lotuta egotea ziurtatzen da. 

Parkeak harrera gunea eta  komunak ditu. 

Parkeko begiraleak titulatuak dira, eta uneoro bulego nagusiarekin harremanetan dagoen 

telefono bat du.  

 

UR BIZIETAKO EGOITZA 
 

Canoraft eta Hidrospeed jarduerak Bidasoa errekan egiten dira, Bertizko Parke Naturala eta 

Narbarte edo Legasako herrien arteko zatian. Rafting-a Bidasoa ibaian egiten da ere, 

Arraioz eta Legasa herrien arteko zatian. 

Errekaren emariaren arabera, jarduera bat edo bestea egiten da. 

Ur bizietako egoitza Narbarteko Bertiz aterpean kokatuta dago eta bertan material biltegia, 

lehortze-gela, aldagelak, komunak eta dutxak daude.  

 

 

Parketako Covid neurri eta protokoloak: 

-Parketako espazioak zonifikatuta egongo dira, talde bakoitzak bere espazioa izan dezan.  
-Bainugelak eta aldagelak une bakoitzean ezarritako edukiera errespetatuz erabili ahal 
izango dira eta taldeen artean desinfektatu egingo dira. 
-Parkean gel hidroalkoholikoa egongo da (jarduerak egin aurretik eta ondoren eskuak 

garbitzeko), baita maskara kirurgikoak ere, partehartzaileren batek behar izanez gero hartu 

ahal izateko.  

-Prebentzio eta higiene-neurrien betetzea eta ulertzea sustatzeko, parkean infografiak, 

kartelak eta seinaleak jarriko dira. 

-BKZ-k 3 parketako kudeaketa esklusiboa du, eta, beraz, ez dago parke honetan jarduerak 

egin ditzakeen beste enpresarik. Horrek aukera ematen digu uneoro jarduera bakoitzean 

baimendutako gehieneko edukiera edo aforoa kontrolatzeko. 

 

 

 



 

Jarduera guztiak zailtasunean egokituta eta mailakatuta daude, adin guztietako 

partehartzaileek arazorik gabe egin ditzaten eta oso esperientzia atsegina eta 

pozgarria izan dadin. 

 

MULTIABENTURA JARDUEREN AZALPENA: 

 
 

 

 

Tirolina erraldoiak  (Canoping): 4 tirolinaz osaturiko zirkuitua. Tirolinak 

120 metroko alturan daude eta 300-460 metro luzerakoak dira. 

Bearzungo arroilaren ikuspegi zoragarriak.  
 

Tirolina txikiak (Canoping): 40-45-50 eta 65 metro luzerako 4 tirolinaz 

osaturiko zirkuitua. 20 metroko alturan daude.  

 
 

 

 

Arroil jeitsiera: Hastapeneko arroila da eta bertan rapelak, ur-putzuetara 

saltoak, txirrista etb. daude. Jarduera ferrata bide batekin osatzen da. 

Ekintza honetan Rapel eta eskalada teknikak lantzeaz gain, ur-

putzuetara saltoak eta txirristatik jeisteko aukera eskeintzen da. 

 

Ferrata bide handia: 200 metrotako haitz bat igotzen da, eskalatzaileen 

bizipenak sentituz segurtasun osoz. "Bizitzako lerro jarraia" izeneko 

sistema erabiltzen da. Sistema honi esker erabiltzaileak segurtasun 

kableari lotuta egotea ziurtatzen da.  

 

 

 

 

Canoraft: Ur maila apala denean Canoraft egiten da.  

2-3 lagunendako kanoak erabiltzen dira eta jeitsieran zehar piraguaren 

teknika ezberdinak lantzen dira.Jeitsiera Bertiz eta Narbarte edo Legasa 

artean egiten da.   

 

 

 

Bertiz Abentura Park: Parkea osorik berritu da Europako legediara 

egokituz eta merkatuko segurtsaun sistema berrienak jarriz. Parkean 

"Bizitzako lerro jarraia" izeneko sistema ezarri da. Sistema honi esker 

erabiltzaileak zirkuitoaren hasieratik bukaerara arte, kilometro bateko 

ibilbidean, segurtasun kableari lotuta egotea ziurtatzen da.  

Parkean zailtasun ezberdinetako 6 ibilbide daude (horia, berdea, gorria, 

urdina eta beltza), 60 joko baino gehiago eta 6 tirolina.  

 

 



Covid protokolo eta neurriak 

 

- Jardueretan begirale bakoitzak bere taldearen ardura hartuko du, eta haren zuzeneko 

arduradun bihurtuko da. 

 

- Begiraleek jarduera bakoitzean bete behar diren COVID-19aren inguruko neurrien berri 

emango diete ikasleei eta neurri horiek betetzen direla zainduko dute. 

 

- Jarduerak egiten diren bitartean, maskara erabiltzea eta segurtasun-distantzia mantentzea 

nahitaezkoa izango da. 

 

- Jarduerak egiten diren parkeetako espazioak banatuta egongo dira, talde bakoitzak bere 

espazioa izan dezan. Parkeak oso zabalak direnez,  eremu ezberdinak mugatzeko leku 

nahiko dago. 

 

- Parke eta instalazioetan gel hidroalkoholikoa egongo da (jarduerak egin aurretik eta 

ondoren eskuak garbitzeko), baita maskara kirurgikoak ere, partehartzaileren batek behar 

izanez gero hartu ahal izateko.  

 

- Prebentzio eta higiene-neurrien betetzea eta ulertzea sustatzeko, parke eta instalazioetan 

infografiak, kartelak eta seinaleak jarriko dira. 

 

- Jardueretan erabilitako material guztia erabilera bakoitzaren ondoren desinfektatuko da, 

ezarritako protokoloei jarraituz, eta osasun-agintariek baimendutako eta ezaugarri 

desinfektatzaile, bakterizida eta fungizidak (koronabirusaren aurrean eraginkortasun 

handikoak) dituzten produktuak erabiliz. 

 

- BKZ-k jarduerak egiten diren parkeen kudeaketa esklusiboa du, eta, beraz, ez dago parke 

horretan jarduerak egin ditzakeen beste enpresarik. Horrek aukera ematen digu uneoro 

jarduera bakoitzean baimendutako gehieneko edukiera edo aforoa kontrolatzeko. 

 

 

Jarduera garatzeko Covid neurri eta protokoloak  
 
Jardueraren hasieran: 

 

-Jardueraren aurkezpenean, kontaktu fisikoa saihesten da eta segurtasun-distantzia 

mantentzen da. Azalpen teknikoez gain, partaideei Covid-19aren inguruan bete behar 

dituzten neurrien berri ematen zaie. 

 

-Materiala hartu aurretik, parte-hartzaileek eskuak garbitzen dituzte hidrogelarekin. 

 

-Parte-hartzaileak banaka ekipatzen dira, begiralearen jarraibideak betez eta segurtasun 

distantziak errespetatuz. 

 

-Ezin da materiala partehartzaileen artean partekatu. 

 

 



Jardueran zehar: 

 

-Jarduera egiten den bitartean, elkarrizketak mugatu egiten dira, eta ozen hitzegitea 

saihesten da. 

 

-Progresioaren erritmoa eta abiadura kontrolatzen da, eta geldialdiak egin baino lehen 

taldeari jakinarazten zaio, pilaketak saihesteko. 

 

-Irteera eta bukaera mailakatuta egiten dira. 

 

Jarduera amaitzean: 

 

-Eskuak hidrogelarekin desinfektatzen dira. 

 

-Jardueran erabilitako material guztia desinfektatzen da: neoprenoak, eskarpinak, txalekoak, 

kaskoak, arraunak, kanoak, hidrotrineoak... 

 

 

5.- osasun sistemarekiko lankidetza eta kasuen kudeaketa. 
 

Elizondoko eta Doneztebeko Oinarrizko Osasun Eremuetako Lehen Mailako Arretako 

Taldeekin lankidetza estuan lan egingo da. 

 

PARTEHARTZAILEEN COVID-19 KASUEN KUDEAKETA  

 

1. Ez dira udalekura joan behar baldintza hauetakoren bat betetzen badute:  

 

• PCR baten edo beste proba diagnostiko molekular baten emaitzaren zain dago.  

• Bakartuta dago, PCR+ bidez diagnostikatutako koronabirusaren infekzioa duelako.  

•Berrogeialdian dago, COVID-19aren baieztatutako kasu baten kontaktu estua 

delako.  

• Koronabirusak eragindako infekzioarekin bateragarriak diren sintomak ditu: Kasu 

horretan, adinaren arabera, senideak edo tutoreak edo adingabea bera jarriko dira 

harremanetan osasun etxearekin edo Osasun Aholkuak Jasotzeko Zerbitzuaren 

erreferentziako telefonora deituko du, kasua azter dezan, PCRaren eskaera erabaki 

eta, hala badagokio, etxeko bakartzea ezar dezan, emaitza jakin arte. Sintoma larririk 

badu, 112 zenbakira deitu behar da.  

 

* Jarduerak dirauen bitartean parte-hartzaile baten familia unitatean kutsatze-kasuren 

bat badago, familiak berehala jakinarazi beharko dio antolakuntzari. Antolatzaileak 

osasun zerbitzuei egoera jakinaraziko die, eta haiek adierazitako prozedurari 

jarraituko dio. 

 

*Jarduera amaitu ondoren, parte-hartzailearengan kasu positiborik ematen bada, 

irten eta hurrengo 14 egunetan familiek antolakuntzari jakinarazi beharko diote. 

Antolakuntzak osasun-zerbitzuei jakinaraziko die egoera, eta haiek adierazitako 

prozedurari jarraituko dio. 



 

2. Definizioa.  

 

• Kasu susmagarria: Edozein pertsona, koadro kliniko hau duena: Arnas infekzio 

akutua (handia), bat-batean agertua, edozein larritasunetakoa eta eragiten diona, 

besteak beste, sukarra, eztula edo airefalta. Beste sintoma batzuk ere –hala nola 

odinofagia, anosmia, ageusia, giharretako mina, beherakoak, bularraldeko mina edo 

zefaleak– har daitezke.  

 

• Baieztatutako kasua, infekzio aktiboarekin: Kasu susmagarriaren irizpide klinikoa 

betetzen duen pertsona, eta PCR positiboa duena. 

 

• Kontaktu estua: kontaktu estutzat hartuko da edozein pertsona egon dena 15 minutuz 

baino gehiagoz maskararen erabilera egokia egin gabe baieztatutako kasuarengandik <2 

metroko distantziara.   

 

3. Kasuen kudeaketa  

Gaur egungo testuinguruan, kasuen detekzio goiztiarra eta haien bakartzea, bai eta 

kontaktu estuena ere, segurtasun-inguruneari eusteko neurririk garrantzitsuenetakoa da.  

 

Partehartzaile batek udalekuan COVID-19arekin bateragarriak diren sintomak baditu:  

 

 Maskara kirurgiko bat emanen zaio partehartzaileari eta beste bat gurasoak edo 

tutoreak iritsi arte hura zainduko duen helduari.  

 Partehartzaileak ezin badu berak maskara kirurgikorik jarri, helduak jarri beharko 

ditu FFP2 maskara, balbularik gabekoa, aurpegiko pantaila eta behin erabiltzeko 

mantala.  

 Partehartzaile hori eraman behar da aldez aurretik aukeratutako banakako 

erabilerako toki batera; aireztapen egokia izan behar du, eta pedala duen 

zakarrontzia, horra botatzeko maskara eta behin erabiltzeko zapiak.  

 Familiakoei edo legezko tutoreei abisua emanen zaie, etor daitezen eta 

partehartzailea etxera eraman dezaten. Jakinaraziko zaie harremanetan jarri 

behar dutela bere osasun etxearekin edo Osasun Aholkuak Jasotzeko 

Zerbitzuaren erreferentziako telefonora deitu behar dutela kasua ebalua dezaten, 

PCRaren eskaera erabaki eta, hala badagokio, etxeko bakartzea ezar dezan, 

emaitza jakin arte. Sintoma larririk badu, 112 zenbakira deitu behar da.  

 Elizondoko edo Doneztebeko Oinarrizko Osasun Eremuetako Lehen Mailako 

Arreta zentrora deituko da, eta osasun-zerbitzuen gomendioei jarraituko zaie 

uneoro, eta horiekin koordinatuta jardungo da. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


