
COVID-19AREN AURKAKO NEURRIAK NAFARROAN
- 2021eko ekainaren 16an eguneratua -

ZA INDU  ZA I TEZ ,  ZA INDU  GA I TZAZU
Informazio gehiago: KORONABIRUSA .NAFARROA .EUS

· Maskara erabiltzea

· 1,5 metroko distantzia 
beste pertsona batzuekiko 

· Eskuak maiz garbitzea, xaboiarekin 
edo gel hidroalkoholikoarekin

· Espazio itxien aireztapena 

· Gainazalak garbitzea 
eta desinfektatzea 

Barruan kontsumitzeko aukera 
izango da eta terrazetan 4 edo 6 
mahaietan, kasuaren arabera eta beti 
70 zmko pertsonen arteko distantzia 
bermatuz

· Barrua 24:00etan itxi beharko 
da eta terrazak 01:00etan, 
orokorrean

· Bingoek, joko- eta apustu-aretoek 
%50eko edukiera izan dezakete 
gehienez. Ixteko ordutegia: 24:00etan

· Etxabeak eta piperoak 
itxita jarraituko dute

NEURRI OROKORRAK

· Koronabirusarekin bateragarriak diren bat-bateko 
sintomak badituzu, etxean isolatu eta deitu azkar 
zure osasun-zentrora

· Ohiko ordutegitik kanpo: 948 290 290 telefonora
· Larrialdiko arretarako deitu 112 zenbakira

· Adinekoen eta ezgaitasuna 
dutenen egoitzetara bisitak egiteko 
baimena bi senitartekoa mugatzen da, 
betiere, aurretik hitzordua eskatuta
 
· Egoiliarrak ateratzea 
baimentzen da prebentzio 
protokoloak betez

OSTALARITZA ETA AISIA
· Eremu publikoan eta pribatuan 
zortzi pertsona eta hiru familia 
unitateetakoak gehienez

BILERAK

· Gimnasioetan hitzordua
eskatu behar da

· Korrika egiteko musukoa erabili 
beharko da 1,5 m distantzia 
mantendu ezin denean

· Profesionalak EZ diren lehiaketak
eta kirol ekitaldiak jendearekin egin
daitezke, gehienez ere %50eko 
edukierarekin

· Igerilekuetako berdeguneetan, 
pertsonako 4 m2 bermatuko dira

· Kirol instalazioak 22:00etan itxiko dira

KIROL JARDUERAK

EGOITZAK

· Iruñerriko hiri-garraioan okupazioa 
%50era jaitsi da

 · Ibilgailuek gel 
hidroalkoholikoa 
izango dute

HIRI-GARRAIOA

DENDAK ETA SALTOKI-GUNEAK
· Edukieraren %60 
txikizkako merkataritzan

· %50 saltoki ertain 
eta handietan

· Bezeroak ezin dira 
eremu komunetan egon

· Ezin izango dira jolas-guneak erabili

· Ixteko ordutegia 22:00etan izanen da

BESTE NEURRIAK
· %60 edukiera:

           - Akademiak, Autoeskolak

           - Liburutegiak eta kultur 
           ekipamenduak

           - Zineak, antzokiak 
           eta auditorioak
           (24etan itxi beharko dira)

· %100 edukiera:

           - Haurrentzako parkeak eta 
           aire zabaleko kirol-guneak

           - Gurtza-lekuak: 
           gehienez 300 pertsona

· Elkarte gastronomikoek eta peñek 
%40eko edukierarekin irekiko dute. 
Ixteko ordutegia: 24:00etan


