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OSTALARITZA  
 
1. Zer muga dituzte ostalaritza- eta jatetxe-establezimenduek? 
Aire zabaleko terrazetan zerbitzuak eskaini ahal izango dira eta barruan ehuneko 
berrogeita hamarreko edukiera izango dute. Debekatuta dago barran edo zutik 
kontsumitzea. 
Bezero-taldeek ezingo dute mahai bakoitzean sei baino gehiago izan, eta barruan zein 
kanpoan, ezingo dira bi mahai edo gehiago batu pertsona-kopuru handiagoko talde 
baterako, bizikideen kasuan izan ezik. Maskara erabiltzea nahitaezkoa izango da 
etengabe, elikagaiak edo edariak hartzen diren momentuan izan ezik. 
Nolanahi ere, mahai desberdinetako aulkien artean gutxienez metro eta erdiko distantzia 
dagoela ziurtatu beharko da. 
 
2. Zer ordutegi dute ostalaritza- eta jatetxe-establezimenduek? 
Ostalaritza- eta jatetxe-establezimenduek –zerbitzuguneetako zerbitzuek izan ezik– 
gehienez ere 02:00etan itxi beharko dute, dagokion ordutegira doitzea eragotzi gabe, 
baita goizago ere, ordutegien arauketa arrunta aplikagarria denean. Eta ezingo dute 
06:00ak baino lehen ireki. 
 
3. Zerbitzuguneetan dauden ostalaritza- eta jatetxe-zerbitzuak irekita egon 
daitezke 02:00etatik aurrera? 
Zerbitzuguneetan dauden ostalaritza- eta jatetxe-zerbitzuak irekita egon daitezke 
02:00etatik 06:00etara bitartean egon ahal izango dira irekita, baina iragaitzazko 
erabiltzaileentzat bakarrik. 
 
4. Sei kide baino gehiagoko familia batek jan al dezake taberna-jatetxe bateko 
mahai berean? 
Bai, bizikideak badira. Horrela ez bada, mahai bakoitzeko bezero-taldeek ezin izango 
dute sei baino gehiagokoak izan. 
 
5. Derrigorrezkoa al da ostalaritza-establezimenduetan maskara erabiltzea? 
Maskara erabiltzea nahitaezkoa izango da etengabe, elikagaiak edo edariak hartzen 
diren momentuan izan ezik. Barruko establezimendu batean maskara behin eta berriz 
ez erabiltzea arrisku handiko testuingurua da. 
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6. Itxi al dezaket 02:00etan establezimenduaren barrualdea eta jarraitu terrazetan 
bezeroei arreta ematen? 
Ez. Establezimenduen barrualdea eta kanpoaldea 02:00etan itxi behar dira gehienez, 
bezeroak ateratzea barne. 
 
7. Gaueko aisialdia itxita al dago oraindik? 
Gaueko aisialdiko establezimenduak itxita egongo dira, salbu eta beren jarduera I. eta 
II. taldeentzat indarrean dagoen araudiaren arabera garatzen badute eta dagokion udal-
baimena badute. Kasu horietan, irekitzeko baldintzak ostalaritzarako aurreikusitakoekin 
bat datoz. 
 
8. Zer ordutegi eta baldintza dituzte joko- eta apustu-establezimenduek? 
Establezimendu horiek, gehienez ere, 02:00etan itxi beharko dira, bezeroen hustea 
barne, dagokion ordutegira doitzea eragotzi gabe, baita goizago ere, ordutegien 
arauketa arrunta aplikagarria denean. Eta ezingo dira 06:00ak baino lehen ireki 
jendearentzat. 
Bezero-taldeek ezingo dute mahai bakoitzeko sei kide baino gehiago izan, eta ezingo 
dira bi mahai edo gehiago elkartu pertsona-kopuru handiagoko talde baterak 
 
9. Ostalaritza-zerbitzua duen joko- eta apustu-establezimendu batek eskaini al 
dezake janaria eta edaria? 
Bai, ostalaritzari aplika dakizkiokeen neurri eta murrizketa berberak errespetatuz. 
 
10. Baimenduta al dago ostalaritza-establezimenduetan jolas- edo apustu-makinak 
erabiltzea? 
Bai, jolasten duen pertsona beti eserita egon behar du eta joko- eta apustu-lokaletarako 
ezarritako erabilera- eta higiene-baldintza berberetan. 
 
11. Ba al dago futbolin edo billarrean jokatzerik ostalaritza-establezimendu 
batean? 
Jolas, joko- edo apustu- -makinak establezimendu barruan nahiz kanpoan erabiltzeko 
bezala, erabiltzaileek eserita egon behar dute uneoro, eta joko- eta apustu-lokaletan 
ezarritako higiene- eta prebentzio-baldintza guztiak errespetatu behar dituzte. 
 
12. Kanpin-hotelen eta turismo-ostatuen eremu komunetan (jantokia, kafetegia, 
eta abar) aplikatzen den %60ko gehieneko edukiera 30 pertsonako kopurua baino 
handiagoa izan daiteke? 
Dekretuak gehienez ere % 60eko edukiera ezartzen du kanpin-hotelen eta turismo-
ostatuen eremu komunetarako, eta gune horietan ezin da inoiz 30 pertsonako muga 
gainditu aldi berean eta pertsonen arteko metro eta erdiko distantzia errespetatuz. 
Ostalaritza-instalazio horietako gainerako aretoek edo jantokiek % 50eko gehieneko 
edukiera errespetatu beharko dute, beren azaleraren arabera, eta jantokien kasuan,  
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jatetxe-zerbitzuei aplikatu beharreko araudia errespetatu beharko dute, edo, bestelako 
ekitaldiak antolatuz gero, barne-espazioetako bilerei aplikatu beharrekoa. 
 
13. Zenbat lagunek har dezakete ostatu landetxe batean eta zein baldintzatan? 
1. Landetxe bateko zerbitzua soilik alokatu ahal izango da ostatu hartzeko baimena 
duten pertsonen kopururako, eta ostatu hartzen duten pertsona guztiak bertan 
erregistratu beharko dira. 
2. Gosariei, bazkariei eta afariei dagokienez, ostalaritzaren esparrurako ezarritako 
irizpideak errespetatuko dira: 

-Mahaiko mahaikideen gehieneko kopurua sei pertsonakoa da –bizikideen kasuan 
izan ezik–, eta ezingo dira bi mahai edo gehiago batu pertsona gehiago elkartzeko, 
bizikideen kasuan izan ezik. 
-Mahai desberdinetan eserita dauden pertsonen artean, gutxienez metro eta 
erdiko tartea utzi behar da. 
-Maskara erabiltzea nahitaezkoa izango da etengabe, elikagaiak edo edariak 
irensten direnean izan ezik. 
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