
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MARTINDOZENEA GAZTELEKUKO INSTALAZIOAK ERABILI ETA BERTAN BURUTZEN DIREN TAILER ETA 

EKINTZETAN PARTE HARTZEA ESKATZEN DUT eta oinarriak ONARTZEN ditut.  

 
 

BAIMENA EMATEN DUT       / EZ DUT BAIMENIK EMATEN       , jarduera garatu eta gauzatu 

bitartean hartzen diren irudiak jarduera zabaltzeko eta sustatzeko erabil daitezen. 

 

 

Parte hartzailearen sinadura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZEN ABIZENAK  JAIOTEGUNA 

HERRIA  N.A.N 1.TELEFONOA (parte hartzailea): 

 

2.TELEFONOA(guraso/tutorea): 
EMAILA IKASTETXEA 

ALERGIAK EDO INTOLERANTZIAK  OHARRAK  

PARTE HARTZAILEAREN DATUAK  

Formulario honetako datuak jasotzen dira aktibitate hau egoki kudeatzeko, Irungo Udalaren Informazio Sisteman sartuko dira eta soilik datuen 

babesaren alorreko legedian aurreikusitako kasuetan lagatuko zaizkie hirugarrenei. Datuei lotutako sartzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko eta 

aurka egiteko eskubideak gauzatu ditzakezu HAZ edo www.irun.org/sac Egoitza Elektronikoaren bidez. Erreklamazio bat aurkeztu dezakezu ere Irungo 

Udalaren Datuak Babesteko Ordezkariaren aurrean dpd@irun.org posta elektronikoan edo Datuak Babesteko Euskal Bulegoan www.avpd.euskadi.eus 

GURASO EDO TUTOREAREN BAIMENA ADIN TXIKIKOA IZATEAGATIK 

 

Parte-hartzailearen izen-abizenak:_____________________________________ 

Nik _________________________________, _________________________ NAN zenbakia dudan 

honek  parte-hartzailearen ______________________-a  naizenez, BAIMENA EMATEN DIOT  

Irungo Martindozenea Udal Gaztelekuko instalazioak erabili eta bertan burutzen diren 

tailer eta ekintzetan parte hartzeko. 

Era berean, BAIMENA EMATEN DUT      / EZ DUT BAIMENIK EMATEN      , jarduera garatu eta 

gauzatu bitartean hartzen diren irudi eta bideoak jarduera zabaltzeko eta sustatzeko 

erabil daitezen. 

Sinadura:       Data: _____________________ 

IRUNGO MARTINDOZENEA GAZTELEKUKO INSTALAZIOAK 

ERABILI AHAL IZATEKO ETA BERTAN BURUTZEN DIREN TAILER 

ETA EKINTZETAN PARTE HARTZEKO  

BAIMEN ORRIA 

http://www.irun.org/sac
mailto:dpd@irun.org
http://www.avpd.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK, INFORMATZEKO BETEBEHARRA ETA BAIMEN 
INFORMATUA ONARTZEA, MARTINDOZENEA UDAL GAZTELEKUAK ANTOLATUTAKO 

JARDUERETAN PARTE HARTZEKO 
 

 

Nik,___________________________, ____________________NAN-zk. dudanak, 
__________________________(adingabea) interesatuaren  aita/ama/tutore  naizena. 
 
Gaztea, talde ahuletako edo egokitzeko behar bereziak dituzten taldeetako kidea da: Bai   /   Ez. 
 Hala bada, zehaztu zein motakoa:  
 

Arrisku-taldeetan ez egotearen eta arrisku-taldeekin ez bizitzearen erantzukizunpeko adierazpena: 
Parte-hartzailea  arrisku-taldekoa da honako kasu hauetan:  
– Parte-hartzaileak ezin du jardueretan parte hartu COVID-19aren sintomatologiarik badu (eztula, sukarra, arnasa hartzeko 
zailtasuna, etab.). 
- Parte-hartzaileak ezin du jardueretan parte hartu kontaktu estuan egon bada (bizikideak, senideak eta COVID-19ak eragindako 
pertsona baten leku berean egon diren pertsonak, sintomak gutxienez 15 minutuz 2 metro baino gutxiagoko distantzian zituela) 
edo espazio partekatua izan badu COVID-19k eragindako pertsona batekin pertsonen arteko distantzia gorde gabe, sintomarik 
izan gabe ere, gutxienez 10 egunez. Epealdi honetan jarraipena egin behar da, gaixotasun-zantzurik agertzen bada ere.  
- Parte-hartzaileak jardueran parte hartu ahal izango du, baina ez luke parte hartu behar, baldin eta zaurgarria bada edo 60 
urtetik gorakoa izateagatik, hipertentsio arteriala, diabetesa, gaixotasun kardiobaskularrak, biriketako gaixotasun kronikoak, 
minbizia, immunoeskasiak diagnostikatuta izateagatik edo haurdun egoteagatik edo aurreko gaixotasun medikoak izateagatik 
zaurgarria den pertsona batekin bizi bada. Parte hartzea erabakitzen badu, jasota utzi beharko du beraren edo senideen arriskua 
Baimen Informatuan. 
 
    Adierazten dut interesdunak goian aipatutako onarpen-baldintzak betetzen dituela, eta ez dela arrisku-taldekoa. 
    Adierazten dut interesduna ez dela bizi arrisku-taldekoa den inorekin, edo, hala bada, bere erantzukizunpean parte hartzen 
duela jardueran.  
    Egunero interesdunaren osasun-egoera eta, hala badagokio, jarduerara ez joatearen arrazoia jakinarazteko konpromisoa 
hartzen dut (mugikorraren bidez, whatsapp bidez, 690706471 zenbakira deituta). 
 
 

 "KONTINGENTZIA PLANA" dokumentua onartzea. Dokumentu horretan jasotzen dira COVID-19ari aurre egiteko 
higiene- eta prebentzio-neurri pertsonalak, bai eta jarduera COVID-19ra egokitzeko neurriak eta larrialdi-kasuetan 
edo kutsatzeko arriskua dagoenean jarduteko protokoloa ere. 
    Irakurri eta onartzen ditut "KONTINGENTZIA PLANA" dokumentuan jasotako konpromisoak.  
    Adierazten dut jarduera COVID-19ra egokitzeko erakundearen protokoloa jaso eta irakurri dudala (KONTINGENTZIA PLANEAN 
jasoa), eta, beraz, erabat ezagutzen dudala eta bat natorrela proposatzen dituen neurri eta prozedurekin.  
    Adierazten dut jaso eta irakurri dudala jardueraren ardura duen erakundearen larrialdi-kasuetan edo kutsatzeko arriskua 
dagoenean jarduteko protokoloa (KONTINGENTZIA-PLANEAN jasoa). 
 
 

COVID-19ari buruzko Baimen Informatua. 
    Adierazten dut, aurreko dokumentuetan jasotako informazioa arretaz jaso eta irakurri ondoren, jabetzen naizela zer-nolako 
arriskuak dakartzan interesdunarentzat eta harekin bizi direnentzat COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren testuinguruan 
jardueran parte hartzeak, eta neure erantzukizunpean hartzen duT erabakia.  
 
 ……………………………….(e)n, 2020ko…………………….ren………………………an.  
 
  

Parte hartzailearen sinadura: Arduradunaren sinadura: 



 

 

 

 

 

 

 

KONTINGENTZIA PLANA 

 
Martindozenea Gaztelekuan lan egin ahal izateko 

hartu beharreko neurri hauek proposatzen dira, 

betiere osasun arloan ezarritako jarraibideak 

errespetatuz, eta protokolo honek aldaketak izan 

ditzake agintari eskudunek ezarritako jarraibideen 

arabera. 

 

Prebentzio eta osasuneko,  egokitzapeneko eta 

jarduerazko neurri pertsonal eta orokorrak 

 

 Martindozenea Gaztelekuko instalazioak 

egunero garbitu eta desinfektatuko dira 

(gelak, komunak,…) 

 Material guztia desinfektatuko da, erabili 

aurretik eta ondoren. 

 Langile eta nerabeek eskuak garbituko 

dituzte instalazioetara sartzen direnean, 

jarduerak egin aurretik eta ondoren, eta 

instalazioetatik ateratzen direnean. 

 Gel desinfektatzailea momentu oro egongo 

da eskuragarri puntu estrategiko batzuetan 

 Uneoro maskarak erabiltzea derrigorrezkoa 

izango da. Aniztasun Funtzionala, 

mendekotasuna, gaixotasuna edo arnasa 

hartzeko zailtasuna dela eta aipatutako 

21/2020 Errege Lege Dekretuan oinarrituta 

maskara erabiltzetik salbuetsita dauden 

pertsonen kasuan, gorabehera hori 

dokumentatu ahal izango dute. 

 Segurtasun distantzia mantendu beharko da 

(gutxienez 1,5 metro). 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Se proponen las siguientes medidas para poder 

trabajar en el Gazteleku Martindozenea, respetando 

siempre las pautas establecidas en el ámbito 

sanitario. El presente protocolo puede sufrir 

modificaciones de acuerdo con las directrices 

establecidas por las autoridades competentes. 

 

Medidas personales y generales de prevención y 

salud, adaptación y actividad 

 

• Las instalaciones del Gazteleku Martindozenea se 

limpiarán y desinfectarán diariamente (aulas, 

aseos,...) 

 

• Se desinfectará todo el material antes y después de 

su uso. 

 

• Los trabajadores y adolescentes se lavarán las 

manos cuando accedan a las instalaciones, antes y 

después de la realización de las actividades, y cuando 

salgan de ellas. 

 

• El gel desinfectante estará disponible en todo 

momento en algunos puntos estratégicos. 

 

• En todo momento será obligatorio el uso de 

máscaras. En el caso de personas exentas del uso de 

máscara por razón de su diversidad funcional, 

dependencia, enfermedad o dificultad respiratoria en 

base al citado Real Decreto-ley 21/2020, podrán 

documentar esta circunstancia. 

 

• Se deberá mantener la distancia de seguridad 

(mínimo 1,5 metros). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Kontaktu fisiko handia duten ekintzak 

saihestuko dira, eta kanpoko jarduerek izango 

dute lehentasuna.  

 Begirale eta nerabe guztiei tenperatura 

hartuko zaie jarduerak egin aurretik eta 

Gaztelekuko instalazioetara sartu aurretik. 

Erregistro dokumentu batean idatziko dira.  

 Hezitzaileek tenpertatura hartuko dute lanera 

joan aurretik, 37º baino gehiagoko 

tenperaturakin ezingo dute lanera joan 

 Gehieneko aforoa 15 pertsonakoa izango da 

(hezitzaile eta gazteak kontuan hartuta).  

 Gaztelekuko instalazioetan sartu nahi duen 

gazte orok (topagunean egon edo tailer eta 

ekintzetan parte hartzeko), guraso/tutoreek 

eta gazteak berak sinatutako Baimen Orria 

helarazi beharko die hezitzaileei (korreo 

elektronikoz edo whatsapp bidez) 

 Topagunean nahiz Gaztelekuan bertan 

antolatutako tailer eta ekintzetan parte 

hartzeko aurretiko izena eman beharko da 

(watsapp, email edo instagram bidez). 

 Parte-hartzaileek askaria eta edaria ekarriz 

gero, ezingo du gainontzekoekin partekatu  

 Jardueraren arduradunek jardueraren 

segurtasuna zainduko dute, instalazioetan 

sartzean osasun-adierazpena gogoratuz eta 

ezarritako segurtasun-protokoloak eta -arauak 

behar bezala betearaziz. 

 Zerbitzua, ahal den heinean, naturalki 

aireztatuko da: leihoak eta ateak, ahal 

direnean, zabalik egongo dira. 

• Se evitarán acciones con alto contacto físico, 

priorizando las actividades externas. 

 

• A todos los monitores y adolescentes se les tomará 

la temperatura antes de realizar las actividades y 

antes de acceder a las instalaciones del Gazteleku. Se 

anotarán en un documento de registro. 

 

• Los educadores y educadoras se tomarán la 

temperatura antes de ir al trabajo, no podrán acudir a 

trabajar con una temperatura superior a 37º. 

 

• El aforo máximo será de 15 personas (teniendo en 

cuenta educadores y jóvenes). 

 

• Toda persona joven que desee acceder a las 

instalaciones del Gazteleku (estar presente en el 

punto de encuentro o participar en talleres y 

actividades), deberá hacer llegar a los educadores y 

educadoras (correo electrónico o whatsapp) la Hoja 

de Autorización firmada por sus padres/tutores y el 

propio joven. 

 

• Para participar en talleres y actividades tanto en el 

punto de encuentro  como en el propio Gazteleku 

será necesaria la inscripción previa (vía watsapp, 

email o instagram). 

 

• Si los participantes traen merienda y bebida, no 

podrá compartirla con el resto. 

 

• Los responsables de la actividad velarán por la 



 

 

 

 

 

 

 

 Norbaitek COVID-19 gaixotasunarekin 

bateragarria den sintomarik badu, taldetik 

isolatuko da, jarduera utzi beharko du eta 

lehen mailako arretako osasun-zentroarekin 

harremanetan jarriko da, prozesuaren 

jarraipena egiteko. Pertsona horrek kontaktu 

estua badu COVID-19 gaixotasunarekin 

bateragarria den sintomatologia duen 

pertsona batekin, modu berean jokatuko da 

(Honako dokumentuaren arabera: KASU 

ETA KONTAKTU ESTUEN ZAINTZA 

ETA KONTROLA EUSKADIN COVID-19 

PANDEMIAREN DESESKALATZE-

FASERAKO, Eusko Jaurlaritza, Osakidetza, 

2020/05/20). 

 Parte-hartzaileek eta haien legezko tutoreek 

beren egoera bereziaz arduratu beharko dute 

COVID-19ari dagokionez; horrela, norbaitek 

COVID19aren sintomatologia badu, ez da 

joango Gaztelekura eta Gaztelekuko 

arduradunarekin harremanetan jarriko da. 

 Gaztelekuko Zerbitzutik dagokion 

informazioa heleraziko zaie osasun-

agintaritza eskudunei. 

 

 

 

 

seguridad de la actividad, recogiendo la declaración 

sanitaria al entrar en las instalaciones y haciendo 

cumplir correctamente los protocolos y normas de 

seguridad establecidas. 

 

• El servicio se ventilará, en la medida de lo posible, 

de forma natural: las ventanas y puertas 

permanecerán abiertas cuando sea posible. 

• Si alguien presenta síntomas compatibles con la 

enfermedad COVID-19, se aislará del grupo, deberá 

cesar en la actividad y contactará con el centro 

sanitario de atención primaria para realizar el 

seguimiento del proceso. Si esta persona tiene un 

contacto estrecho con una persona con 

sintomatología compatible con COVID-19, se 

procederá de la misma manera (según el documento 

VIGILANCIA Y CONTROL DE CASOS Y 

CONTACTOS ESTRECHOS PARA LA FASE DE 

DESCALIFICACIÓN DE LA PANDEMIA COVID-

19 en Euskadi, Gobierno Vasco, Osakidetza, 

20/05/2020). 

 

• Los participantes y sus tutores legales deberán 

responsabilizarse de su situación particular respecto 

al COVID-19, de manera que si alguien tiene la 

sintomatología del COVID19 no acudirá al 

Gazteleku y se pondrá en contacto con el responsable 

del Gazteleku. 

 

. Desde el Servicio de Gazteleku se realizará la 

transmisión de información pertinente a las 

autoridades sanitarias competentes. 

 


