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• Espazio publikoetan maskarak erabiltzearen nahitaezkotasuna. 
 
Nahitaezkoa da sudurra eta ahoa estaltzen dituzten maskarak erabiltzea, ahal dela 
higienikoak eta kirurgikoak, sei (6) urtetik gorako pertsonentzat. 
 
Pantaila babesleak ez dira maskaratzat hartzen. 
 
Baldin eta ezinezkoa bada pertsonen arteko segurtasun-tartea gutxienez bi metrokoa 
izatea, nahitaez erabili beharko da maskara bide publikoan, aire zabaleko espazioetan 
eta erabilera publikoko edo jendearentzat irekita dagoen edozein espazio itxitan. 
 
Betebehar hori ez zaie eskatuko arnas zailtasunen bat duten pertsonei, behar bezala 
justifikatutako osasun-arrazoiengatik edo desgaitasun- edo mendetasun-egoeragatik 
maskararen erabilera kontraindikatuta badaukate, erabilpena bideraezina egiten 
duten jokabide-aldaketak badituzte, maskara erabiltzearekin bateraezinak diren 
jarduerak egiten badituzte (adibidez, elikagaiak eta edariak hartzea; korrika egitea eta 
txirrindularitza egitea), edo ezinbesteko arrazoiengatik edo premia-egoeragatik. 
 
3. Euskal Autonomia Erkidegoak inguratzen dituen udal horiei dagokienean, zein 

da araua? 
 
Euskal Autonomia Erkidegoak inguratzen dituen udalerri horiek (Trebiñu, Orduña, 
Villaverde…), inguratzen dituen Lurralde Historikoaren tratamendu bera izango dute. 
 

JARDUERA FISIKOA 
  
1. Aire zabalean egiten den jarduera fisiko ez profesionalaren erregulazioa 

(paseoak eta banakako kirola). 
 

Zer baldintza bete behar dira kirol-jarduera eta paseoak egin ahal izateko, kirol 
instalazioez kanpo?: 
 
Ibilaldiak eta banakako kirol-jarduera hamar (10) laguneko taldean egin ahal izango 
dira, bi (2) metroko distantzia errespetatuz. Jarduera, egoitza finkatuta dagoen 
udalerriari dagokion Lurralde Historikoaren barruan garatuko da, bai eta udalerri 
horren beste Lurralde Historiko bateko mugakideetan ere. 

 
Non egin ahal da?: 
 

• Edozein bide edo esparru publikotan, natura-eremu eta baimendutako 
berdeguneetan ere bai. 

• Kudeaketa pribatuko eta publiko kirol zentroetan banakako kirol-jarduera egitea 
baimenduta dago, baina beti aldez aurretiko hitzorduarekin. 
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• Mendira joan ahal da edo beste edozein kirol egin (adibidez, txirrindularitza). 
Leku horietara joateko autoa erabili behar baduzu, egin dezakezu. 

• Jarduera fisikoa eta kirol-jarduera egingo da beti osasun-agintariek ezarritako 
segurtasun-, osasun-, eta higiene-neurriak errespetatuz. 

 

• Estalitako kirol-instalazioak (igerilekuak izan ezik).  
 

Estalitako kirol-instalazioak ireki ahal izango dira. 
 
Estalitako kirol-instalaziotzat joko da kirol-instalazio oro, esparru itxi edo ireki 
batean kokatuta egon, guztiz itxita egon eta sabaia izan eta kirol-modalitate bat 
(gimnasioak, tenisa, frontoiak, etab.) praktikatzea ahalbidetzen duena.  
 
Edozein pertsonentzat izango dira erabilgarri.  
 
Kirol-jarduerarako hitzordua eskatu beharko da.  
 
Banakako kirol-jarduerak edo gehienez ere bi (2) pertsonak egin ditzaketen 
praktikak baimendu ahal izango dira modalitate horietan, betiere kontaktu fisikorik 
gabe.  
 
Era berean, instalazio bakoitzean kirol-erabilerarako edukieraren ehuneko hogeita 
hamar (% 30) errespetatuko da.  
 
Aldagelak erabili ahal izango dira, prebentzio- eta higiene-neurri orokorrak 
errespetatuz.  
 

• Kirol-erabilerarako igerilekuak.  
 

Kirol-jarduerak egiteko aire zabaleko igerilekuak edo igerileku estaliak ireki ahal 
izango dira.  
 
Edozein pertsonentzat izango dira erabilgarri.   
 
Kirol-jarduerarako hitzordua eskatu beharko da. 
 
Banakako kirol-jarduerak edo gehienez ere bi (2) pertsonek egin ditzaketen 
praktikak baimendu ahal izango dira modalitate horietan, betiere kontaktu fisikorik 
gabe. 
 
Igerileku bakoitzean kirol-erabilerarako edukieraren ehuneko hogeita hamar (% 
30) errespetatuko da.  
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Aldagelak erabili ahal izango dira, prebentzio- eta higiene-neurri orokorrak 
errespetatuz.  
 

• Jolas-igerilekuak.  
 

Jolas-igerilekuak jendearentzat ireki ahal izango dira, eta edozein pertsona sar 
daiteke horietara. 
 
Baimendutako gehieneko edukiera instalazioaren edukieraren ehuneko hogeita 
hamar (% 30) izango da.  
 
Igerilekura sartu ahal izateko, aldez aurretik hitzordua eskatu beharko da. 
 
Eta ehiza eta kirol- edo jolas-arrantza? 
 
Bai. Ehiza- eta kirol-arrantzako edo jolas-arrantzako jarduerak baimenduta daude, 
modalitate guztietan, berariazko araudian ezarritakoaren arabera, betiere 
segurtasun-distantzia eta osasun-agintariek ezarritako higiene- eta prebentzio-
neurriak errespetatzen badira. 
 
Ehiztari bat baino gehiago inplikatzen duen ehiza-jarduera antolatuari dagokionez, 
arduradunak jarduteko plan bat eduki beharko du, zaindu beharreko prebentzio- 
eta higiene-neurriak zehaztuta. 
 
Ba al dago banakako kirola eta ibilaldiak egiteko ordu-tarterik? 
 
Ezabatu egin dira pertsonen mugikortasuna murrizten zuten ordu-tarteak. 
70 urtetik gorako pertsonek eta arrisku-taldeek lehentasuna izango dute erabilera 
publikoko guneetan, 10:00etatik 12:00etara bitarteko ordutegietan eta 19:00etatik 
20: 00etara bitarteko ordutegietan. 
 

• Eta kirol-jarduera profesionala eta federatua? 
 
Kirolari profesionalek banaka egin ahal izango dituzte entrenamenduak, aire 
zabalean. Entrenamenduen iraupena eta ordutegia kirol-formarako mantentze-lan 
egokiak egiteko beharrezkoak direnak izango dira. Bertan egon ahal izango da 
entrenatzaile-lana egiten duen pertsona bat, segurtasun-neurriak gordeta. 
 
Dagokien federazioak emandako kirol-lizentziarekin edo goi-mailako kirolariaren 
ziurtagiriarekin egiaztatuko dute beren izaera. 
 
Aurreko paragrafoan jaso ez diren kirolari federatuek banaka egin ahal izango 
dituzte entrenamenduak, aire zabaleko espazioetan, ordu-tarte jakinik gabe. 
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Arau orokor gisa, horrelako jardueretarako pertsonen arteko distantzia bi (2) 
metrokoa izango da gutxienez, salbu eta bizikletak (ez da tropelik onartuko), 
patinak edo antzeko beste tresna batzuk erabiltzen badira; azken kasu horretan, 
hamar (10) metrokoa izango da distantzia hori. Gutxieneko distantzia horiek ez dira 
eskatuko kirol egokituaren kasuan. 
 
Kirolari profesionalak eta federatuak ibilgailu motordunean edo garraio publikoan 
joan ahal izango dira kirol-jarduerara, betiere ezarritako lurralde-mugen arabera. 
 
Bi kasuetan, kirol egokituko edo paralinpikoko modalitateak egiten dituztenek 
beste kirolari baten laguntza izan dezakete kirol-jarduera egiteko, hori saihestezina 
bada. 
 
Kasu horretan, pertsonen arteko segurtasun-tarteak kirola egiteko beharrezkoa 
denera murriztuko dira, eta biek erabili beharko dute maskara, eta kasu bakoitzean 
norberaren higienea eta arnas etiketa bermatzeko egokitzat jotzen diren neurriak 
aplikatuko dira. 
 
Kirol-jarduera federatuan, kirol-modalitatean animaliek parte hartzen badute, 
praktika aire zabalean egin ahal izango da, banaka, animaliak egoten diren lekuan, 
aldez aurretik hitzordua eskatuta eta denbora-tarte berean. 
 
Federatutako 14 urtetik beherakoek eta 70 urtetik gorakoek egunean bi aldiz egin 
ahal izango dute kirola, ordutegi-mugarik gabe, bizilekua finkatuta dagoen 
udalerriari dagokion Lurralde Historikoaren barruan, bai eta beste lurralde 
historiko bateko udalerri mugakideetan ere, entrenatzailerik gabe. Hau da, 
federatutako gainerako kirolarien prerrogatiba berberak ditu. 
 

• Liga ez-profesional federatuetako oinarrizko entrenamendua. 
 
Liga ez-profesionaletan parte hartzen duten klubetako kirolariek oinarrizko 
entrenamenduak egin ahal izango dituzte, kirol-modalitate espezifiko bati 
zuzenduak, banaka eta dagozkien prebentzio- eta higiene-neurriak betez. 
 
2. Eta 14 urtetik beherakoen joan-etorriak? 
 
14 urtetik beherako haurrak bizikidetza-unitatearekin atera ahal izango dira, edo, 
gutxienez, pertsona heldu arduradun batekin, ordu-tarterik gabe. 
 
Ezin izango da aire zabaleko haurrentzako jolas-espazioetara sartu. 
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3. Baimenduta al dago jolas- edo kirol-nabigazioa? 
 
Bai. Ontzi guztiekin nabigatu ahal izango da, egoitza finkatuta dagoen udalerriari 
dagokion Lurralde Historikoaren barruan, bai eta beste Lurralde Historiko baten 
mugakideetan ere. 
 
Aisialdiko nabigazioa maila pribatuan, alokairu bidez edo turismo aktiboko enpresa 
bat kontratatuz egin daiteke. 
 
Ohiko segurtasun- eta mantentze-egiaztapenetarako bisitak baimenduko dira. 
 
Ontzi guztiekin nabigatzea baimentzen da,% 50eko okupazioarekin, gehienez ere 
10 pertsonarekin. 
 
Ontziak ezin izango dira 12 milia baino gehiago urrundu nabigazioa hasten den 
portutik. 
 
Hondartze-, mantentze- eta konponketa-jardueretarako, EAEE lurralde 
historikoetatik kanpora lekualdatu ahal izango da, eskatutako baldintzen arabera. 
 

AISIALDIA 
 

1. Zilegi al da autokarabanak erabiltzea? 
 
Bai, bai joan-etorrietarako, bai ostatu-gauetarako, bizilekua finkatuta dagoen 
udalerriari dagokion Lurralde Historikoaren barruan, bai beste Lurralde Historiko 
bateko norberaren udalerriaren mugakideetan er, betiere, ibilgailuaren kanpatzeari 
eta aparkatzeari buruz indarrean dagoen araudia errespetatuz. 
 
2. Hondartzetan baimendutako jarduerak. 
 
Hondartzetako joan-etorria eta egonaldia, bai eta kirol-, lanbide- edo jolas-jarduerak 
egitea ere, banaka eta kontaktu fisikorik gabe egin daitezke, eta parte-hartzaileen 
artean gutxienez bi metroko distantzia eta gehienez hamabost (15) pertsonako taldeen 
arteko distantzia mantentzea zainduz. 
 
Objektu pertsonalak, eskuoihalak, etzateko aulkiak eta antzeko elementuak beste 
erabiltzaile batzuekiko bi metroko segurtasun-perimetroa bermatzeko moduan 
kokatuko dira, elkarrekin bizi diren bainularien kasuan izan ezik. 
 
Aisialdiko bainuak baimenduko dira, bai eta eguzkia modu estatikoan hartzea ere, 
baldin eta hondartzako araudiak baimentzen baditu. 
 


