
 

 

Nork ireki dezake? 
 

Alarma-egoera deklaratu ondoren jarduera eten zaien txikizkako 

merkataritza-lokalak eta zerbitzu profesionaleko jarduerak (400 metro 

koadrotik gorakoak izan ezik, merkataritza-zentroak, merkataritza-gunearen 

barruko dendak...). Horretarako, honako hauek bete behar dituzte: 

 

a) Aurretiazko hitzorduaren sistema, langile bakoitzeko bezero bakarra 

egon dadin barruan, ezin da itxarote-eremurik ezarri barruan. 

b) Banakako arreta, bereizketa fisikoarekin edo erakusmahaiak edo 

manparak jarriz. 

c) 65 urtetik gorakoentzako lehentasunezko arreta-ordutegia 

(Paseatzera irteteko duten ordutegia). 

 

Lehenago ireki zitezkeen lokalek ez dute puntu horiek betetzeko 

betebeharrik. 

Lokalean bilketa-sistemak ezar ditzakete, betiere bilketa mailakatua 

bermatzen badute, lokalaren barruan edo haren sarbidean pilaketak 

saihesteko. 

Establezimenduetarako joan-etorriak bizileku-udalerriaren barruan 

bakarrik egin ahal izango dira, salbu eta zerbitzua edo produktua udalerri 
horretan eskuragarri ez badago. 

 

Ostalaritza eta jatetxeak 
 

Ostalaritzako eta jatetxeetako jarduerak etxean entregatzeko zerbitzuen 

bidez eta eskaerak jasoz egin ahal izango dira. Debekatuta dago barruan 

kontsumitzea. 
 

Establezimenduko bilketa-zerbitzuetan, establezimenduaren inguruan 

pilaketak saihestuko dira. 
 

Establezimenduak eskaerak jasotzeko ordutegian bakarrik egon ahal 

izango dira irekita. 
 

Establezimenduek gel hidroalkoholiko banagailuak jarri beharko dituzte 

lokalaren sarreran, eta beti erabiltzeko moduan egon beharko dute. 
 

Establezimendutik irtetean, paperontziak eduki beharko dituzte, eskuz 
eragiten ez duten estalkiekin, zabor-poltsa batekin. 

DENDAK eta ZERBITZUAK
 

 

Lokalak hartu beharreko neurriak 

Egunean gutxienez bi aldiz garbitu eta desinfektatuko 

dituzte instalazioak. (Horietako bat, nahitaez, eguna 

amaitzean). 

Uniformeak eta laneko arropa egunero garbitu eta desinfektatuko 

dira. 

Bezeroek ezin dituzte komunak erabili, behar-beharrezkoa 

denean izan ezik. Azken kasu horretan, berehala garbituko da. 

Establezimenduek lokalaren sarreran jarri beharko dituzte gel 

hidroalkoholiko banagailuak, eta beti erabiltzeko moduan egon 

beharko dute. 

Paperontziak eduki beharko dituzte. 

Autozerbitzu-guneak dituzten establezimendu eta merkataritza-

lokaletan, establezimenduko langile batek eman beharko du 

zerbitzua. 

Bezero bat baino gehiago aldi berean artatu badaitezke, argi 

adierazi beharko da pertsonen arteko segurtasun-distantzia 

bi metrokoa dela bezeroen artean. 

 

Ezingo da bezeroen esku probako produkturik jarri. 

 

Bezeroek lokalaren barruan ematen duten denbora behar-

beharrezkoa dena izango da. 

Ehungintzako merkataritza-sektoreko establezimenduetan, arropa-

konponketakoetan eta antzekoetan, probagailuak pertsona 

bakar batek erabili beharko ditu, eta, erabili ondoren, 

garbitu eta desinfektatu egingo dira. 

Bezero batek gerora eskuratzen ez duen jantziren bat frogatzen 

badu, establezimenduaren titularrak neurriak ezarriko ditu jantzia 

higienizatzeko, beste bezero batzuei eman aurretik. 
 


