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Osasun Sailak, Euskal Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordeak 
eskatuta, 2020ko uztailaren 9an hartutako Akordioa betetzeko, euskal 
herritarrei jakinarazi nahi die ziur dagoela administrazio honek hartu dituen 
neurriak nahikoak direla 2020ko uztailaren 12an egingo diren hauteskundeetan 
osasunerako eskubidea eta boto-eskubidea bermatzeko. 
 
Neurri horiek honako arau hauetan jaso dira: 
 
 
-2020ko ekainaren 25eko Ebazpena, Osasun Sailburuordearena, 2020ko 
uztailaren 12rako deitutako Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak egiteko 
osasun-jarraibideak argitaratzen dituena (120 zenbakiko EHAA, 2020ko 
uztailaren 2koa) 
 
- 2020ko ekainaren 18ko Agindua, Osasun Sailburuarena, normaltasun berrira 
igarotzeko Planaren 3. fasea gainditu ondoren COVID-19ak eragindako 
osasun-krisiari aurre egiteko derrigorrezko prebentzio-neurriei buruzkoa (120 
zenbakiko EHAA, 2020ko ekainaren 19koa) 
 
 
- 2020ko uztailaren 8ko Agindua, Osasun Sailburuarena, Ordizia udalerrian 
COVID-19aren pandemiaren agerraldi epidemikoari eusteko osasun publikoko 
neurri bereziak hartzeko. (134 zenbakiko EHAA, 2020ko uztailaren 9koa) 
 
 
Azken arau horrek osasun publikoko neurri bereziak ezartzen ditu, Ordizia 
udalerrian COVID-19aren pandemiaren agerraldi epidemikoari eusteko. 
Gainera, beste paragrafo bat -hirugarrena- gehitzen dio Osasun Sailburuaren 
2020ko ekainaren 18ko Aginduaren eranskineko 1.1 puntuari -kautela- eta 
babes-betebeharrak-. 
 
 
Bada, Osasun Sailak, datorren igandean, uztailaren 12an, Eusko 
Legebiltzarrerako hauteskundeak egingo direla kontuan hartuta, euskal 
herritarrei honako gomendio eta jarraibideak zehaztu nahi dizkie, hautesleen 
partaidetza hauteskunde horietan osasunaren babesa ziurtatzen duten 
baldintzetan egin ahal izateko. 
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2020KO UZTAILAREN 21EKO EUSKADIKO LEGEBILTZARRERAKO 

HATESKUNDE-PROZESURAKO PROZEDURA 

 

1.- Koronabirusagatiko infekzioa aktibo duten pertsonak (PCR positiboa 

aurreko 14 egunetan edo sintomekin). 

 

- Isolamenduan egon behar dute, salbuespenik gabe, aipatutako denboraldi 

horretan.  

- Ezingo dute parte hartu hauteskunde-mahaietan eta ezingo dira botoa 

ematera joan; ezingo dute, bestalde, jarduera presentzialik izan. 

 

2.- Harreman estu gisa identifikatu diren eta PCR negatiboa eginda duten 

pertsonak. 

 

- Prebentzioko eta zaintzako isolamenduan daude. Ez dute gaixotasunik 

aktibo. 

- Ezin dute hauteskunde-mahaietan edo beren isolamendu-lekutik kanpora 

denbora luzatzeko eskatzen duen jarduera presentzialetan parte hartu. 

- Botoa emateko oinarrizko eskubide pertsonala erabil dezakete, baina 

segurtasun-neurri batzuk beteko dituztelako konpromisoarekin. 

 

3.- PCRa egiteko eskaera jaso duten eta 2020ko uztailaren 12an oraindik 

emaitzaren zain dauden pertsonak. 

 

- Isolamenduan egon behar dute, eta mahaira botoa ematera ere ezingo dira 

joan, harik eta probaren emaitza jakin arte. 

- Probaren emaitzaren berri emateko batez besteko denbora 8 ordu 

ingurukoa da.  

- Proba negatiboa dela jakin ondoren, botoa ematera joan ahalko dira. 

- Probaren emaitza positiboa den pertsonen kasuan, ezingo dute erabili boto-

eskubidea.  
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Osasun Sailaren eta Osakidetzaren kontrol-protokoloa, harreman estu eta 

PCR negatiboen kasuan 

 

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetza - Euskal Osasun Zerbitzuak, 

hauteskundeen aurreko 24 orduan, uztailaren 12an, hauteskundeen datan, 

prebentzio-isolamenduan dauden harreman adindunekiko komunikazioa 

areagotuko dute, haien eguneroko kontrolaz gainera. Komunikazio horren 

helburua honako hau izango da: 

 

• COVID-19arekin bateragarria den sintomarik agertu ez dela baieztatzea. 

 

• Betiere Covid-19aren infekzioarekin bateragarriak diren sintomak ez 

badituzte (arnasketa-infekzio akutua, besteak beste sukarrarekin, 

eztularekin edo airea falta duelako sentsazioarekin. Beste sintoma batzuk 

eztarriko mina, usainaren edo gustuaren galera, muskuluetako mina, 

beherakoak, bularreko mina edo buruko mina izan daitezke), harreman 

estuek eta PCR negatiboa dutenek beren boto-eskubidea erabil 

dezaketela adieraztea, honako gomendio hauek zehaztuta: 

 

- Ahal dela, etxetik eramango du botoa prest. 

 

- Etxetik eskubide hori erabiltzeko baino ez da irtengo, eta etxera 

itzuliko da berehala. 

 

- Maskara kirurgikoa erabiliko du une oro.  

 

- Etxetik irteten denetik, une oro pertsonen artean 1,5 metroko 

distantzia gordeko du, eta 2 metrokoa posible denean. 

 

- Eskuak egokiro garbituko ditu hauteskunde-lokalean sartzean. 

 

- Boto-emaile gutxien pilatzen den ordutegi-tartean joango da botoa 

ematera. 

 

Kontaktuei, bestalde, gogorarazi egingo zaie jakinarazpen honen ondoren 

zalantzarik badute edo sintomarik nabaritu badute, berehala deitu beharko 

dutela Osasun Kontseiluaren doako telefono-zenbakira: 900 20 30 50 
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Hauteskunde-mahaiko kideen parte-hartzea 

 

2020ko uztailaren 12an berrogeialdian egon behar duten harreman estu guztiei 

eta data horretan, hauteskunde-mahaiko kide izateko izendatu zaienei, 

interesdunak ematen duen helbide elektronikora 2020ko uztailaren 12an 

berrogeialdiaren egoera justifikatzeko dokumentua bidaliko zaio, Zonako 

Hauteskunde Batzordean partaidetza hori dispentsatzeko kausa arrazoituak 

ebazteko prozedura izapidetu ahal izateko, Hauteskunde Erregimen Orokorrari 

buruzko Lege Organikoaren (ekainaren 19ko 5/1985) 26. artikuluan ezarritakoari 

jarraikiz. 

 

 

 


