
COVID-19AREN AURKAKO NEURRIAK NAFARROAN
- 2021eko irailaren 15ean 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 

· Taberna eta jatetxe barruan, 
mahaietan 10 pertsona elkartu 
daitezke gehienez

· Ixteko ordutegia: 02: 00ean

· Bingo eta joko aretoak 02:00ak 
arte zabaldu daitezke, eta aisialdikoak 
01:00a arte. 

· %60 edukiera

· Gaueko tabernek 
03:00etan itxi beharko dute

· Diskotekek % 50eko edukiera 
izango dute, mahaian eserita 
bakarrik kontsumituko da, ezin 
dira dantzalekuak erabili eta 
04:30etan itxiko dira

· Elkarte gastronomikoek eta 
peñek %60eko edukierarekin 
irekiko dute

· Piperoak %50eko 
edukierarekin zabaldu 
daitezke osasun arauak betetzeko 
konpromisoa hartzen bada

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

OSTALARITZA ETA AISIA HIRI-GARRAIOA

· Musukoa derrigorrezkoa 
da gimnasioetan, intentsitate 
bajuko jardueretan, eta sarrera 
zein pasabideetan

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

· Txapelketak eta kirol ekitaldiak 
publikoarekin egiteko aukera izango 
da: %40eko edukiera barnean, eta 
%60 kanpoan

· Sauna eta bainu turkiarrak erabili 
daitezke, pertsonen arteko 2 metroko 
distantziarekin, eta taldeko 
dutxak %50eko edukierarekin

KIROL JARDUERAK

EGOITZAK
· Bisitak eta irteerak 
baimentzen dira, eta 
gizartearen gainerakoen 
gomendio eta neurri berberak 
bete behar dira

BESTE NEURRIAK
· %75 edukiera:

           - Akademiak, Autoeskolak

           - Liburutegiak eta kultur 
           ekipamenduak

           - Zineak, antzokiak 
           eta auditorioak

· %100 edukiera:

           - Haurrentzako parkeak eta 
           aire zabaleko kirol-guneak

           - Gurtza-lekuak: 
           gehienez 400 pertsona

· Edukieraren %75 
txikizkako merkataritzan

· %60 saltoki ertain 
eta handietan

· Bezeroak ezin dira 
eremu komunetan egon

· Jolas-guneek ezingo
 dute %50eko edukiera gainditu

DENDAK ETA SALTOKI-GUNEAK

· Iruñerriko Hiri Garraioan 
ibilgailuek gel hidroalkoholikoa 
izango dute eta leihoek irekita 
egon beharko dute

· %75 edukiera


