
 

COVID-19. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA  

EGUNGO EGOERA, 2021EKO APIRILAK 9  

Prebentzio neurri orokorrak 

Pertsonen arteko 1,5 
metroko tartea, 
gutxienez. 

Eskuak garbitzea soluzio 
hidroalkoholikoarekin edo ura eta 
xaboiarekin. 

 
Azalerak garbitu eta 
desinfektatzea. 

Lokal eta instalazioak 
maiz aireberritzea (ahal 
dela aireztapen 
naturala)  

Kalean bakarrik erretzen ahalko da 
eserlekuetan eta espazio publikoetan. 
Erretzaileak geldirik egonen dira, 
mugitu gabe, eta gutxienez 2 metroko 
segurtasun-tartea bermatuko da. 

Maskara erabiltzea 
uztailaren 15eko 
34/2020 Foru Aginduan 
araututakoaren arabera. 

Lan arloko neurriak 

• Gomendatzen da enpresek langileen sarrera-irteerak malgutu ditzatela. 

Mugikortasunari ezarritako mugak  

• Gaueko mugikortasuna mugatu egiten da 23:00etatik hurrengo eguneko 6:00etara. Aurreikusitako salbuespen 
kasuetan izan ezik.  

• Nafarroako Foru Komunitatera mugatzen da mugikortasuna, lurraldeko joan-etorriak mugatuz salbu eta behar 
bezala justifikatutako joan-etorrien kasuan.  

Bilerak esparru publikoan eta pribatuan 

• Bilerak esparru publiko itxietan: 4 pertsona gehienez, salbu eta bizikideak badira.  

• Bilerak esparru publiko irekietan: 6 pertsona gehienez, salbu eta bizikideak badira. 

• Bilerak esparru pribatuetan: bizikidetza-unitatea soilik. 

Garraioa 

• Erabiltzaileen gehieneko edukiera % 50 murrizten da betiere flotaren gehieneko edukierak horretarako aukera 
ematen badu. 



 
Ostalaritza eta jatetxeak  

 

• Debeku da kontsumitzea taberna, jatetxe eta establezimenduen barnealdean. 

• Terrazetako zerbitzua mantendu ahalko da honako baldintzekin: 

 Mahaien arteko tartea 2 metrokoa izanen da. 

 Gehienez ere 4 pertsona mahaiaren edo mahaien inguruan. Salbuespen gisa, gehienez ere 6 lagun egon 

ahalko dira 1,5 metroko tartea bermatzen badute pertsonen artean. 

 Terrazetan debekatuta egonen da erretzea 2 metroko segurtasun-tartea bermatzerik ez badago. 

• Janariak etxera eramateko edo aurretiko hitzordua izanda establezimenduan hartzeko, 22:30ak arte. 

• Salbuespenez, zenbait establezimenduren irekieta baimendu ahalko da. 

Hotelak • Eremu komunetan ezin izanen da gehieneko edukieraren % 50 gainditu. 

Aterpetxeak 
• Gehieneko edukiera %30 logeletan ohatzeak badaude. 

• Gehieneko edukiera %50 logela bereiziak dituzten aterpetxeetan. 

 
Beilak eta hiletak 

 

• Aire zabalean, gehienez, 50 pertsona. 

• Toki itxietan, gehienez, 10 pertsona. 

• Hileten segizioan, gehienez ere, 50 pertsona. 

 

Kultua 
 

 Gehieneko edukiera: 30%. Gehieneko edukiera ezin izanen da inolaz ere 150 pertsonatik gorakoa izan. 

 Gomendatzen da ez abestea eta kultu jarduerak 21:00ak arte soilik egitea. 

Ezkontzak, jaunartzeak, 
bataioak, eta bestelako 
ospakizun sozial, familiar, 
erlijioso edo zibilak 

 

 Gurtza-lekuetan: Ez da gaindituko gehieneko edukieraren %30 eta gehienez ere 150 pertsona egon ahalko dira. 

 Gurtza-lekuak ez diren lokaletan: pertsonen arteko 1,5 metroko tartea gutxienez (Pertsona bakoitzeko 2,25 metro2) 

 Zeremoniaren ondotik ostalaritzako establezimenduetan eta jatetxeetan egindako ospakizunak: 1,5 metroko 

tartea. Gehieneko edukiera: 12 pertsona barrualdean eta 20 pertsona kanpoaldean. Establezimenduaren 

barrualdean ez da, inolaz ere, edukieraren %30a gaindituko. 

 EZ dago baimenduta dantzatzeko pista edo antzekorik erabiltzea. 

 



Saltokiak eta zerbitzu 
profesionaletako 
jarduerak 

 

 Txikizkako merkataritza 

eta zerbitzu 

profesionaletako 

jarduerak 

• Gehieneko edukiera: Baimendutako gehieneko edukieraren %50. 

• Ixteko ordua: 21:00ak beranduenez. 

 Hipermerkatuak, azalera 

ertain eta handiak, 

merkataritza-gune edo -

parkeak 

• Ez dago baimenduta gune komunetan egotea, barne direla atsedenguneak, 

saltokien arteko joan-etorrietarako ez bada. 

• Josteta eremuak itxita egon beharko dira, hala nola haurren jolastokiak edo 

antzekoak. 

• Ixteko ordua: 21:00ak beranduenez. 

• Gehieneko edukiera: 30%. Establezimendu horietako arduradunak edukiera 

kontrolatzera behartuak daude.  

Merkatuak (merkatu 
txikiak) 

• Barrutiek sartzeko gune bat eta irteteko beste bat edukiko dute, eta biak ongi bereizita egonen dira. 

• Postuak aurrez aurre bereizita egon beharko dira, igarobide baten bidez. Bide horrek bermatuko du 

erabiltzaileen artean gutxienez 1,5 metroko segurtasun-tartea gordetzen ahal dela, eta 4,5 metroko zabalera 

izanen du gutxienez.  

• Elkarren ondoko bi posturen artean elementu isolatzaileak paratuko dira edo 1,5 metroko tartea egon 

beharko da, gutxienez. 

Akademiak, autoeskolak 
eta irakaskuntza ez-
arautuko zentroak, eta 
prestakuntza zentroak 

 

• Gehieneko edukiera: 50%. 

• Gutxienez, 1,5 metroko segurtasun-tartea pertsonen artean. 

• Ixteko ordua: 21:00ak beranduenez. 

Liburutegiak eta 
artxiboak 

 

• Gehieneko edukiera: 50%. 

• Sustatuko da erabiltzaileek zerbitzuak telematikoki erabiltzea. 

• Liburutegi eta ludoteketan haurrentzako jarduerak egiten ahalko dira, gehienez ere 12 partaideko taldetan. 

• Ixteko ordua: 21:00ak beranduenez. 



Kirol-jarduerak 
 

• Edukierak Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen ebazpen baten bidez ezarriko dira. 

• Lehiaketa ez-profesionalak eta kirol-ekitaldiak ikusleekin egiten ahalko dira, gehieneko edukiera %50 izanik.  

Instalazio itxietan, gehienez 200 lagun joaten ahalko dira publiko gisa, aire zabalean 400 lagun gehienez. 

• Gimnasioak: 

 Aurretiko hitzordua.  

 Derrigorrezkoa da maskara erabiltzea. 

• Ixteko ordua: orokorrean, 21:00ak beranduenez.  

Kirol jarduera fisiko 
zuzenduak espazio 
itxietan eta jarduera 
fisikoa espazio irekietan 

• Taldeak: Gehienez, 10 pertsona. Salbu eta jarduera horiek Hezkuntzari buruzko Lege Organikoaren 3. 

artikuluan aipatzen diren irakaskuntzen babesean egiten badira. 

• Jarduera hauek hamabosnaka egiten ahalko dira espazio itxietan, instalazioak 5 m2 baldin baditu parte-

hartzaile bakoitzeko, mugikortasun txikiko jardueretarako, eta 16 m2 baditu parte-hartzaile bakoitzeko, berriz, 

mugikortasun handiko jardueretarako.  

• Nahitaezkoa izanen da maskara erabiltzea instalazioetako sarbide eta joan-etorrietan, bai eta kirol-

jardueretan ere, intentsitate txikiko modalitateak badira. 

• Ixteko ordua: 21:00ak beranduenez. 

• Korrikalariek maskara erabili beharko dute ezin dutenean bermatu pertsonen arteko 1,5 metroko segurtasun-

tartea. 

 
Igerilekuak 

 

• Gehieneko edukiera: 50%. 

• Baimentzen da aldagelak erabiltzea, eta dutxak banaka erabiliko dira. 

• Ixteko ordua: 21:00ak beranduenez. 

Haurren jolastokiak eta 
aire zabaleko kirol 
eremuak 

• Gehieneko edukiera: 75%. 

• Ixteko ordua: 21:00ak beranduenez. 



 
Monumentuak, 
erakustaretoak eta 
museoak  

 

• Gehieneko edukiera: 50%.  

• Inaugurazioak eta ekitaldi sozialak egiten ahalko dira jatetxe zerbitzurik ez badago eta edukiera %50ekoa izanen 

da. 

• Bisita edo jarduera gidatuak: 12 pertsonako taldeak gehienez; 18koak izaten ahalko dira kanpoan direnean. 

• Ixteko ordua: 21:00ak beranduenez. 

 
Zinema-aretoak, 
antzokiak, auditoriumak, 
karpadun zirkoak eta 
antzekoak, aire zabaleko 
esparruak eta antzeko 
beste lokal batzuk, eta 
ikuskizun publikoetarako 
eta olgetako edo 
aisialdiko jardueretarako 
establezimenduak 

 

• Gehieneko edukiera: 50%. Gehieneko edukiera ezin izanen da inolaz ere 200 pertsonatik gorakoa izan. 

• Aurretik esleitutako eserlekuak. 

• Debeku da elikagaiak kontsumitzea ikuskizun edo jarduera hauetan. 

• Ixteko ordua: 22:00ak beranduenez. 

Josteta edo aisialdiko 
jarduerak aire zabalean • Gehieneko edukiera: %50. Gehieneko edukiera ezin izanen da inolaz ere 400 pertsonatik gorakoa izan.  

 
Turismo jarduerak 

 
 

• Turismo aktiboko eta naturako jarduerak: Gehienez, 12 laguneko taldeendako baimenduta daude, aurretik 

hitzordua eskatuta. 

 

Biltzarrak 
• Telematikoki egitea lehenetsiko da. 

• Beste formatu bat erabiltzen bada, aurretik Nafarroako Osasun Publikoko eta Lan Osasuneko Institutuari 

jakinarazi beharko zaio. 

  



Topaketak, akziodunen 
batzarrak, lanbide-
elkargoen bilerak, 
negozio-bilkurak, 
hitzaldiak, ekitaldiak eta 
antzekoak egitea 

• Baimendutako gehieneko edukieraren %50, eta betiere 200 lagun gehienez 1,5 metroko segurtasun-tartea 

bermatuz. 

• Bozketarik egin behar bada, pertsonak mugitzea saihesten duten bozketa sistemak erabiliko dira. 

Joko eta apustuetarako 
establezimendu eta 
lokalak 

• Itxita; bertan behera gelditzen da barnealdeko jarduera oro. 

Ekitaldietarako funtzio 
anitzeko espazioak 
dauzkaten 
establezimenduak 

• Baimenduta egonen da establezimendu hauen jarduera, salbu jatekoak eta/edo edatekoak tarteko dituzten 

ospakizunak, horiek debekatuta egonen baitira. Kanpoaldean gehieneko edukiera 20 pertsonakoa izango da. 

• Lokal hauek 21:00etan itxiko dira. 

 

Aisialdiko etxabeak eta 
elkarte gastronomikoak 

• Itxita jarraituko dute. Salbuetsita daude kafetegi, jatetxe edo tabernarik ez dagoen 500 biztanle baino gutxiagoko 

udal eta kontzejuetan kokatutakoak, herri guztia elkartzeko lokal bakarrak badira.  

• Etxabeak eta “pipero” deiturikoak ezingo dira ireki. 

 
Alkoholaren salmenta 

 
• Debeku da alkohola saltzea 21:00etatik 8:00etara. 

 


