
Covid-19aren aurrean Gabonetarako 
prebentzio-neurriei buruzko proposamena  

I. Adostasunaren premisa 

Gabonetan, Covid-19ari aurre egiteko Osasuneko Lurralde arteko Kontseiluan, Autonomia 
Erkidego guztien eta Osasun Ministerioaren artean prebentzio-neurriei buruzko oinarri-akordio 
bat oso balio positiboa izango luke. Edukien eraginkortasuna eta betetzearen garrantziari 
buruzko pedagogia indartuko lituzke. Horregatik, LABIren Aholku Batzordean adostutako 
proposamen hau malgutasunez modulatu ahal izango den abiapuntua da, lurraldeen arteko 
akordiorik zabalena lortze aldera. 

II. Gomendio nagusiak 

1. Prebentzioa. Gabonetan hain da garrantzitsua edo garrantzitsuagoa prebentzio-neurriak 

betetzea: maskara, distantzia, eskuen higienea, aireztapena handitzea, kontaktuen kopurua 

murriztea, eta bakarkako isolamendua Covid-arekin bateragarriak diren sintomak izanez gero. 

2. Erosketak. Behar diren erosketen zerrenda ahalik eta aurrerapen handienarekin 

planifikatzea eta aurreratzea. Egonaldien denborak murriztea eta merkataritza-guneetan 

pertsonak kontzentratzea saihestea. 

3. Mugikortasuna. Mugikortasuna eta bidaiak murriztea, ezinbestekoa ez den guztian. 

Seguruagoa da familien topaketak arrisku gutxiagoko garai batera atzeratzea. 

4. Ospakizunak. Elkarrekin bizi ez diren pertsonak elkartzea minimora murriztea edo 
ezabatzea. Familia-ospakizunetan prebentzio-neurriak planifikatzea, pertsona kopuruari, 
distantziari, aireztapenari edo harremanetarako agurrak saihesteari dagokienez. 

5. Aglomerazioak. Mota guztietako pilaketak saihestea, bai kanpoan, bai barruan, eta 
bereziki espazio itxietan edo gaizki aireztatutakoetan. 

III. Urtarrilaren 8ra arte aplika litezkeen neurri nagusiak 

A. Autonomia Erkidegoen konfinamendu perimetrala. Euskal erakundeek aldeko jarrera 
izatea Autonomia Erkidegoen arteko joan-etorriak baimentzeari dagokionez, konfinamendu 
perimetrala kenduta edo dekretu bidez salbuespen berri bat sartuta, Gabonetako egunetan 
familia elkartzeko. 

B. Udal-konfinamendua. Era berean, udal-eremuan konfinamendu perimetrala kentzearen 
aldeko jarrera, abenduaren 10etik aurrera. 

C. Gaueko jarduera mugatzea. Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen mugari 
eustea, 22:00etatik 06:00etara. Abenduaren 24an eta 31n muga hori 01:00ak arte 
zabaltzearen aldeko jarrera. Luzapen horren helburua ohiko etxebizitzara joateko aukera 
errazteko baino ez da. Mugikortasun hori ez da inola ere baimenduko bestelako topaketa edo 
jaietarako, ez kalean, ez lokal pribatuetan. 

D. Jarduerak etetea. Euskal Autonomia Erkidego bakoitzean indarrean dagoen mugari 
eustea, 21:00ak arte Euskadin. 

E. Pertsonen gehieneko kopuruak mugatzea. Autonomia Erkidego bakoitzean indarrean 
dagoen mugari eustea, Euskadiren kasuan, bizikideak edo 6 pertsona, eta abenduaren 24, 25 
eta 31ko eta urtarrilaren 1 eta 6ko ospakizunetarako gehienez 10 pertsonako taldeak 
baimentzearen aldeko jarrera izatea. 

F. Bilera edo ospakizun sozialak. Enpresen, ikasleen eta kirol-kluben bazkariak ez egitearen 
aldeko jarrera. Egiten badira, gehienez ere sei pertsonako taldeetan egingo dira, eta egiten 
diren ostalaritza-establezimenduari edo -lokalari dagozkion edukiera eta prebentzio-neurriak 
errespetatuko dira. 

  



G. Gabonetako ekitaldiak, pertsona asko biltzen dituztenak. Euskal erakundeen aldeko 
jarrera honako ekitaldi hauek bertan behera uztearen aurrean: Gabon gaueko edo Errege 
bezperako kantu-taldeak; kanpaikadak, Santo Tomas edo antzekoak direla-eta kalean egiten 
diren jaiak; "Sansilvestreak" edo antzeko kirol-probak; kabalgatak edo mugimenduan egiten 
diren ekitaldiak, adibidez, Olentzero edo Erregeak. 

H. Erregulatu daitezkeen beste alderdi batzuk. Gabonetarako berariazko erregulazioa 
duten beste esparru batzuk, hala nola merkataritzaren aforoak, merkatuak edo azoka txikiak, 
ostalaritza irekitzeko baldintzak, egoitzetako bisita-erregimena edo garraio publikoaren 
ordutegien modulazioa, besteak beste, Autonomia Erkidego bakoitzean adostuko dira, 
bakoitzaren errealitatearen eta pandemiaren bilakaeraren arabera. 

IV. Interpretazio-tartea 

Osasun Sistema Nazionalaren Lurralde arteko Kontseiluan lor daitekeen adostasuna oinarri-
akordiotzat hartu beharko da, eta Autonomia Erkidego bakoitzak interpretatu eta egokituko du, 
bere egoera epidemiologikoaren arabera, eta, bereziki, haren bilakaera negatiboa bada. 
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