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AURKEZPENA
Dokumentu honek, ohiko galderei ematen dien erantzunen bidez, indarrean dagoen honako
agindu hauen edukia hobeto ulertzen eta interpretatzen laguntzea du helburu,
Lehendakariaren otsailaren 11ko 5/2022 Dekretuan aitortutako osasun-larrialdiko egoera
amaitu ondoren:
-

AGINDUA, 2022ko otsailaren 11koa, Osasuneko sailburuarena, lehendakariak
osasun-larrialdiaren egoera amaitu dela deklaratu ondoren, COVID-19ak eragindako
osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren prebentzio-neurriei buruzkoa.

Dokumentu hau interpretatzailea baino ez da, eta ez du inola ere ordezten dagokion aldizkari
ofizialean argitaratutako dekretuaren edukia.
Herritarren zalantzak, orain arte egin den bezala, ZUZENEAN herritarrentzako zerbitzuaren
bidez bideratuko dira:
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/zuzenean-atencion-ciudadana/
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PREBENTZIO-NEURRI ESPEZIFIKOEI BURUZ
Informazio orokorra
1. Zergatik jotzen dira beharrezkotzat Covida prebenitzeko neurri orokorrak?
Gaur egun, epidemiologian eta osasun publikoan adituak diren pertsonek
pandemia kontrolatzeko beharrezkotzat jotzen dituzten prebentzio-neurriak
hartzea gomendatzen dute egungo egoerak eta aurreikusitako bilakaera
pandemikoak.
Era berean, prebentzio- eta autobabes-neurrien zuhurtzia-, segurtasun- eta
zorroztasun-printzipioak betetzen jarraitu behar da, eta herritarren lankidetza deia
egiten jarraitu behar da, norbanakoaren erantzukizuna lehen mailako bermea baita
kutsaduraren hedapena saihesteko.
2. Noiz arte aplikatuko dira neurri berriak?
Aginduan aurreikusitako neurriek ez dute beren aplikazioa amaitzeko eperik.
Egoera epidemiologikoaren jarraipena eta ebaluazioa egiten da; beraz, neurriak
aldatu ahal izango dira bilakaeraren arabera, eta aginduan aurreikusitakoez gain
neurri osagarriak edo gehigarriak hartu ahal izango dira.
3. Nola kontrolatzen da neurriak betetzen direla eta zein da horien zehapenaraubidea?
Neurriak betetzen direla zaintzeko ardura udaletako, foru-aldundietako eta
autonomia-erkidegoetako ikuskaritza-zerbitzuek dute, beren eskumenen
esparruan.
Hemen ezarritako zehapenak jarriko dira: COVID-19ak eragindako osasun-krisiari
aurre egiteko prebentzioko, eusteko eta koordinazioko premiazko neurriei buruzko
martxoaren 29ko 2/2021 Legearen VII. kapituluan, Osasun Publikoari buruzko
urriaren 4ko 33/2011 Lege Orokorraren VI. tituluan eta Euskadiko Antolamendu
Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 35. artikulutik 39.era bitartekoetan.
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EBko COVID ZIURTAGIRI DIGITALARI BURUZ
Informazio orokorra

4. Zer da EBko Covid Ziurtagiri Digitala?
Europar Batasuneko (EBko) Covid Ziurtagiri Digitala QR irakurketa duen
dokumentu bat da, Europar Batasunaren barruan herritarren zirkulazio segurua
errazten duena Covid-19aren pandemiaren garaian.
Dokumentu hori Europar Batasunaren barruan bidaiatzea errazteko ezarri zen.
Ziurtagiri hori duen bidaiariari kontrolak arinduko zaizkio, eta ez duenari, berriz,
herrialde bakoitzeko agintariek ezarritako bestelako kontrolak egingo zaizkio eta
dagokion informazioa aurkeztu beharko du.
5. Zer EBko Covid Ziurtagiri Digital-mota daude?
Hiru ziurtagiri-mota daude, eta hiru pertsona-motari zuzenduta daude:
I.

Txertaketa-ziurtagiria
Dosi 1 edo gehiagorekin txertatutako pertsonei.
Txertaketa-ziurtagiria baliozkoa da, baldin eta pauta osoa jasotzen badu (1/1,
2/2, 3/3, 4/4…).

II.

Errekuperazio-ziurtagiria
Gaixotasuna pasatu duten pertsonak 11-180 egunetako tartean PCR positiboa
izan ondoren.

III.

Proba negatiboaren ziurtagiria
Diagnostiko-proba negatiboa duten pertsonak 48 ordu lehenago antigenoproban (Immunosaiakuntza azkarra) eta 72 ordu lehenago PCR proban (Azido
nukleikoaren anplifikazioa detekziorako zunda bidez).

6. Nola lortu ahal da EBko Covid Ziurtagiri Digitala?
EBko Covid Ziurtagiri Digitala bi modutara lor daiteke, modu digitalean edo
presentzialean.
Informazio zehatza esteka honetan: https://www.euskadi.eus/certificado-coviddigital-ue/web01-a3korona/es/
7. Zer iraunaldi dute EBko COVID Ziurtagiri Digitalek?
 Txertaketa-ziurtagiria: Urte bat, azken dosiaren datatik hasita
 Errekuperazio-ziurtagiria: 6 hilabete
 Diagnostiko-proba negatiboaren ziurtagiria:
o Antigeno-probarekin (TAR): 48 ordu
o PCR probarekin: 72 ordu
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Abenduaren 21ean, Europako Batzordeak EBko COVID Ziurtagiri Digitalari
buruzko arauak onartu zituen; arau horiek txertaketa-ziurtagirien bederatzi hileko
onarpen-aldi loteslea ezartzen dute (270 egun, zehazki), bi dosiko lehen
txertaketaren pauta baten edo, Johnson & Johnson-en txertoaren kasuan, dosi
bateko pauta baten ondoren, EBren barruan bidaiatzeko bide emateko.
Txertaketa-ziurtagirien onarpen-aldi argiak eta uniformeak bermatu egingo du
EBko herrialdeen arteko bidaiei aplikagarri zaizkien neurriak koordinatzen
jarraitzea.
Bederatzi hileko baliozkotasun-aldiak Gaixotasunak Prebenitzeko eta
Kontrolatzeko Europako Zentroaren jarraibideak ditu kontuan; zentroak lehen
txertaketa-zikloa amaitu eta sei hilera, beranduenez, oroitzapen-dosia ematea
gomendatzen du. Ziurtagiriak jarraituko du baliozkoa izaten, sei hil horiek igaro
ondoren, beste hiru hileko graziazko epe gehigarri batez, txertaketa-kanpaina
nazionalak egokitu daitezkeela eta herritarrek oroitzapen-dosia jasotzeko aukera
dutela bermatzeko.
Arau berriak 2022ko otsailaren 1etik aurrera aplikatuko dira.
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MASKARA ERABILTZEARI BURUZ
8. Noiz da derrigorrezkoa maskara erabiltzea?
Maskara nahitaez erabili beharko dute sei urtetik gorako pertsonek honako kasu
hauetan.
-

-

Erabilera publikoko edozein espazio itxitan edo publikoarentzat irekita
dagoenetan.
Aire zabaleko guneetan egiten diren ekitaldi jendetsuetan, bertaratutakoak
zutik daudenean. Eserita badaude, derrigorrezkoa izango da pertsonen
artean gutxienez 1,5 metroko segurtasun-tartea mantendu ezin denean,
bizikide taldeak izan ezik.
Aireko eta itsasoko garraiobideetan, autobusean edo trenbidean, nasak eta
bidaiarien geltokiak barne, edo teleferikoan, bai eta bederatzi plaza arteko
ibilgailuetan garraiobide publiko eta pribatu osagarrietan ere, gidaria barne,
baldin eta turismo-ibilgailuetako okupatzaileak elkarrekin etxe berean bizi
ez badira. Ontzi eta itsasontzien bidaiarien kasuan, ez da beharrezkoa
izango maskarak erabiltzea, haien kamarote barruan daudenean.

Era berean, 2/2021 Legearen 6. artikuluan aurreikusitako aplikatzekoak izango
dira maskarak ez erabiltzeko arrazoiak eta kasuak, artikulu bakarrak aldarazitako
otsailaren 8ko 115/2022 Errege Lege Dekretuarena, COVID-19ak eragindako
osasun-krisian maskarak erabiltzeko derrigortasuna aldatzen duena. Kasu
horietan, norbaiti eskatzen zaionean egiaztatu dezala maskara erabiltzetik
salbuetsita dagoela, desgaitasun- edo mendekotasun-maila adierazten duen agiri
baten bidez dokumentatu beharko du egoera hori, edo, bestela, horretarako
egindako mediku-ziurtagiri baten bidez.
9. Ostalaritzako eta jatetxeetako establezimenduetan derrigorrezkoa da
maskara erabiltzea?
Bai. Ostalaritzako eta jatetxeetako establezimendu eta zerbitzuetan, janariak edo
edariak hartzeko unean soilik salbuesten da maskara erabiltzeko betebeharra.
Maskararen derrigorrezko erabilera joko-establezimenduetan, diskoteketan eta
gaueko aisia-establezimenduetan aplikatzen den neurri bat da.
10. Ken dezaket maskara kirola egiten ari naizen bitartean?
Kirol-jardueretan (makina-aretoak, jarduera programatuak, ikastaroak eta abar)
derrigorrezkoa da maskara erabiltzea jarduerak esparru itxietan egiten direnean,
hala nola kiroldegietan edo gimnasioetan.
11. Derrigorrezkoa da maskara erabiltzea garraioa erabiltzen denean?
Derrigorrezkoa eta ezinbestekoa da 6 urtetik gorakoek maskara erabiltzea
bidaiarientzako edozein garraiobide erabiltzen denean, bidaia hasten denetik
amaitzen den arte, salbuespen legalen kasuan izan ezik. Ez da derrigorrezkoa
izango garraio pribatuan maskara erabiltzea bidaiariak etxebizitza berean bizi
badira. Garraioko profesionalak jantzita eraman beharko du maskara zerbitzuak
irauten duen bitartean, baldin eta bere lan-espazioa ez badago bidaiari-leku propio
edo babes-manpara batez banatuta publikoarengandik.
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ERANTZUKIZUN SANITARIOKO NEURRIEI BURUZ
12. Zer prebentzio-jarrera izan behar dut?
Maskara erabiltzeaz gain, barnealdeak etengabe aireztatu behar dira, eta
pertsonen arteko distantzia mantendu eta eskuak garbitu. Jende-pilaketak
saihestu behar dira, eta txertaketan parte hartu, kontaktuen jarraipenean lagundu
eta berrogeialdiak eta isolamenduak bete.
Informazio
a2korona/eu/

gehiago:

https://www.euskadi.eus/nola-jokatzen-dut/web01-

13. Betebeharra dut kontaktuen jarraipenean eta kutsatzeen trazabilitatean
laguntzeko?
Inprimaki bakarra dago, web bidez eskuratzekoa, Covid sintomak dituzten
pertsonak, kontaktu estuak, farmaziako antigenoen testean positibo eman dutenak
eta laneko baja behar dutenak erregistratzeko.
Pertsona guztiek bete beharko dituzte osasun-arloko agintarien edo zerbitzuen
jarraibideak, baita Osasun Sailarenak ere, indarrean dauden protokoloen arabera.
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EKITALDIEN ANTOLAMENDUA
14. Zer jarraibide errespetatu behar dira ekitaldiak eta bestelako jarduerak
antolatzean?
Era guztietako gizarte-, kultura- edo kirol-ekitaldiak antolatzean, bai eta erabilera
publikoko establezimendu eta lekuetan egiten diren jardueren multzoan ere,
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak ezartzen dituen gidalerroak eta
gidak errespetatu behar dira, bai jarduera bera garatzeko, bai egonaldia eta
jendearen asistentzia antolatzeko, COVID-19a transmititzeko arriskua saihesten
duten baldintzetan.
Nolanahi ere, barruko lokal eta instalazio guztiak behar bezala eta etengabe
aireztatu beharko dira.
Aire zabaleko guneetan egiten diren ekitaldi jendetsuetan, nahitaezkoa izango da
maskara erabiltzea sei urtetik gorako pertsonentzat, bertaratutakoak zutik
daudenean. Eserita badaude, derrigorrezkoa izango da pertsonen artean
gutxienez 1,5 metroko segurtasun-tartea mantendu ezin denean, bizikide taldeak
izan ezik.
15. Noiz eten behar du udal erakunde batek bere herrian ekitaldi bat?
Osasuneko sailburuaren 2022ko otsailaren 11ko Aginduak ezartzen du, neurrien
eranskineko bosgarren atalean, azken 14 egunetan 100.000 biztanleko 400
kasutik gorako intzidentzia-egoeran daudenean, udalerriek udalerriaren egoeraren
berri eman beharko dietela herritarrei, eta, beren kanalen bidez, transmisio
handiko egoerak irauten duen bitartean jarraitu beharreko prebentzio-neurriak
zabaldu beharko dituztela.
Era berean, udalerrian egoera horrek dirauen bitartean, jarduera guztiak bertan
behera uzteko edo aldi baterako atzeratzeko aukera ezartzen da, jarduera horien
eremua edozein dela ere, baldin eta udal-agintariek aurreikusten badute agindu
horretan aurreikusitako prebentzio-neurriak betetzen direla bermatu ezin izatea.
Oinarrizko prebentzio-neurriak, batez ere maskararen erabilera, betetzen direla
bermatzea zailen duten ekitaldi edo jarduerak janariak edo edariak hartzea
aurreikusten dutenak dira.
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