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ASTIGARRAGAKO UDAL KIROLDEGIAN HAUTAKETA PROZESUEI
DAGOZKIEN PROBAK EGITEKO COVIDAREN
AURKAKO PROTOKOLOA
1. Protokoloaren xedea eta hartzaileak.
Protokolo honen helburua da, batetik, COVID-19 kutsatzea eta hedatzea saihesteko
prebentzio-neurriak ezartzea, eta, bestetik, Astigarragako Udalaren lan-eskaintza
publikoaren harira Astigarragako udal-kiroldegian egiten diren hautaketa-prozesuetan
parte hartzen duten pertsonen segurtasuna eta osasuna babesteko neurriak hartzea,.
Dokumentu hau idatzi da, osasun-agintarien eta Eusko Jaurlaritzaren gomendioekin bat
etorriz, COVID-19ren aurrean osasuna babesteko osasun-gomendio eta -neurriei
buruzkoa, hautaketa-prozesuen ariketak egin aurretik, bitartean eta ondoren.
Aurrekoa gorabehera, COVID-19ri lotutako etorkizuneko bilakaera epidemiologikoaren eta
aipatutako osasun-agintariek eta Eusko Jaurlaritzak ezar ditzaketen irizpide berriak behar
bezala betetzearen aurrean, Astigarragako Udalak protokolo honen edukia egokitzeko
ahalmena izango du, beharrezkoa izanez gero, eta hori berehala argitaratuko da udalaren
webgunean.
Protokolo honetan, hautaketa-prozesuen antolatzaileek aldez aurretik hartu beharreko
neurriak zehazten dira, bai eta ariketak egitean eta ondoren hartu beharreko neurriak ere.
Hautaprobetan aurreikusitako neurriak nahitaez eta zorrotz bete beharko dira, baldin eta
ariketak egiten diren instalazioetara bertaratuta badaude, bai oposiziogileek, bai
epaimahaikideek, aholkulari teknikoek eta laguntzaileek.

2.- Ezinbesteko kasua COVID-19a dela-eta.
COVID-19rekin bateragarriak diren osasun-sintomak dituztenek ezin izango dute
azterketara joan, eta epaimahaiari jakinaraziko diote proba egin aurretik,
idazkaria@astigarraga.eus helbide elektronikoaren bidez.
Nolanahi ere, epaimahaiak arrazoi horrengatik ezinbesteko kasuren bat dagoela ikusi ahal
izateko, medikuaren egiaztagiria bidali beharko da.
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3.- Espazioa.
Azterketa kiroldegiko pistan egingo da, eta bertara kaletik zuzenean sartuko da
(kiroldegiaren eta ikastolaren arteko sarbidean dagoen pistako larrialdietako ateetatik).
Astigarragako Udalak honako hauek egingo ditu:
- Espazioa pertsona arteko gutxienez 1,5 metroko distantziari eusteko moduan
banatzea. Hautaketa-prozesuan onartutako pertsona bakoitzak mahai bat (1,83 x
76 cm inguru) eta aulki bat izango ditu.
- Informazio-kartelak, paperontziak (ahal dela, estalkiarekin eta pedalarekin) eta
hidroalkoholikoak gune komunetan edukitzea, eskuak garbitzeko.
- Espazioak eta altzariak desinfektatzea. Egun berean proba bat baino gehiago
egitea aurreikusita badago, lehenengoa amaitu ondoren desinfektatu egingo dira
erabilitako altzariak.
Ateak eta leihoak irekita mantenduko dira, betiere aire edo zarata korronteen ondorioz
egoera deserosoak sortzen ez badira.

4.- Azterketa-gunerako sarbidea.
Ezin dira esparrura sartu COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituzten,
gaixotasuna diagnostikatu zaien eta/edo azken 14 egunetan sintomak dituen pertsona
batekin kontaktu estua izateagatik isolatuta/berrogeialdian dauden izangaiak.
Ariketak egiten dituzten oposiziogileei eta ariketak egiten dituzten langileei baino ez zaie
utziko eraikinera sartzen, eta ez zaie laguntzaileei sartzen utziko.
Ez da onartuko maskara babeslerik ez duen inor sartzea. Maskara horrek ahoa eta
sudurra estali beharko ditu barrutian dagoen bitartean (araudian aurreikusitako kasuetan
izan ezik, aldez aurretik justifikatu beharko dena, ariketaren hasieran gutxienez lau egun
balioduneko ziurtagiri medikoa igorriz).
Eskuetako higienea egin beharko da azterketa egiteko gelan dauden soluzio
hidroalkoholikoko guneetan.
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Oposiziogileei eraikinean sartzen utziko zaie deialdian ezarritako ordua baino 30 minutu
lehenagotik. Epaimahaikideek modu ordenatuan kontrolatuko dute eraikinerako sarbidea.
Lehiatzaileei segurtasun-distantziak mantentzeko eskatzen zaie, pilaketak saihesteko.
Oposiziogilea kiroldegiko pistara sartuko da zuzenean, eta ariketa egiteko esleitutako libre
dagoenlehenengo mahaia okupatuko du, atean deitu arte itxaron gabe.
Oposiziogilea bere lekuan eserita egongo da, eta mahaiaren goialdean, eskuinaldean,
NANa agerian utziko du ekitaldi osoan zehar, identifikatzeko. Beharrezkoa izanez gero,
epaimahaiak edo laguntzaileek eskatu ahal izango dute izangaiek maskara ken dezatela,
errazago identifikatu ahal izateko 1,5 m-ko distantzia gordez.

5.- Probaren garapena.
5.1.- Parte-hartzaileak (oposiziogileak).
Ezin dira esparrura sartu COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituzten,
gaixotasuna diagnostikatu zaien eta/edo azken 14 egunetan sintomak dituen pertsona
batekin kontaktu estua izateagatik isolatuta/berrogeialdian dauden izangaiak.
Oposiziogileek nahitaez erabili behar dute maskara probak egiten diren bitartean.
Oposiziogileek ezingo dute eskularrurik erabili, segurtasun-sentsazio faltsua sortzen
baitute.
Begiak, sudurra eta ahoa ikuitzea sahiestuko da Eztul edo doministiku egitean, ahoa eta
sudurra ukondoa tolestuta estaliko dira.
Beharrezkoa den gutxieneko materialarekin joango da azterketara. Poltsa edo motxila bat
baino ezin izango da sartu, izangaiak berarekin eraman beharko du beti, eta, proba egiten
den bitartean, lurrean jarri beharko du, bere eserlekuaren ondoan.
Ezin izango da materialik partekatu (boligrafoak, TIPEX, etab.); beraz, oposiziogileak
probak egiteko behar den guztia eramango duela ziurtatu beharko du.
Behin azterketa hasita, oposiziogileei ez zaie utziko esparrutik ateratzen harik eta proba
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hasteko ezarritako unetik 15 minutu igaro arte, eta azken 15 minutuetan ere ezingo dute
utzi.
Izangaiek azterketa amaitu ahala, horren berri emango diete arduradunei, eta horiek
dagokion materiala erretiratuko dute. Arduradunek berariaz adierazi ondoren, hautagaiek
aretotik irten ahal izango dute, ordenan eta gelditu gabe, esparrutik kanpora irten arte,
betiere pertsonen arteko gutxieneko distantziari eutsiz.
Ariketa amaitu ondoren, oposiziogile bakar bati ere ez zaio utziko gelatik ateratzen, harik
eta adierazten zaion arte. Azterketa zuzenean jasoko dute oposiziogilearen mahaian
ikasgeletako zaintzaileek.
Gelatik modu ordenatuan irten beharko da, eraikinaren kanpoalderaino 1,5 metroko
distantzia-arauak errespetatuz. Behin kanpoan, gogorarazten zaie erabilera publikoko
espazioetan, itxietan zein aire zabalean, pertsona-taldeak egoteko muga lau pertsona
baino gehiago ez izatea dela.

5.2. Epaimahaikideak, aholkulariak eta laguntzaileak.
Hautaketa-prozesuan parte hartzen duen pertsona orok, epaimahaikide, aholkulari edo
laguntzaile gisa jarduten badu, COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak baditu,
kutsatuta egon daitekeen, egon daitekeen edo baieztatutako kasutzat har badaiteke, edo
pertsona sintomatikoarekin kontaktu estua izan badu, horren berri eman beharko die
probaren antolaketako arduradunei eta bere mendeko langileen zerbitzuari, kasuen
kudeaketa eta kontaktuak abian jar daitezen haiekin koordinatuta. Prebentzio-zerbitzuak;
konfinatuta egon behar dute
COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituzten epaimahaietako kideek, aholkulariek
eta laguntzaileek, gaixotasuna diagnostikatu zaienek eta isolamendu-aldia amaitu ez
dutenek, edo sintomak dituen edo COVID-19ren diagnostikoa duen pertsonaren batekin
harreman estua izateagatik etxean berrogeialdian daudenek, osasun-agintarien
jarraibideak kontuan hartuta, ezingo dira sartu probak egingo diren epaimahaiek
adierazitako lekuetara. Hauek dira
Probak egiten diren bitartean, maskara erabiltzea ere derrigorrezkoa izango da pertsona
talde horrentzat.
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6. Norbera eta taldea babesteko beste neurri batzuk.
Erabilera komuneko elementuak, botoiak, ateak irekitzeko eskudelak, etab. ukitzea
saihestuko da.
Eztul edo doministiku egitean, ezinbestekoa da ahoa eta sudurra ukondoa tolestuta
estaltzea.
Ez ukitu begiak, sudurra eta ahoa.
Erabili eta botatzeko zapiak erabili behar dira. Erabili ondoren, horretarako berariazko
paper-ontzietan utzi behar dira.

7. Azterketara joan izanaren ziurtagiriak.
Dokumentazio-trukea murrizte aldera, bertaratze-ziurtagiriak formatu
emango dira.

elektronikoan

Horretarako, oposiziogileek ziurtagiria eskatu beharko dute – probak egin baino lehen –,
datu pertsonalak bidaliz (izen-abizenak eta NAN zenbakia) eta zein hautaketa-prozesutan
parte hartzen duten adieraziz, helbide honetara: Idazkaritza@astigarraga.eus.
Bertaratze-ziurtagiriak posta elektronikoz bidaliko zaizkie interesdunei.

8. Probak egin osteko neurriak. Hondakinen kudeaketa.
Hondakin arruntak ohiko moduan kudeatuko dira, hondakinak bereizteko protokoloak
errespetatuz.
Paperontziak eduki beharko dira, ahal dela estalkiarekin eta pedalarekin, zapiak eta erabili
eta botatzeko beste edozein material uzteko.
Higiene pertsonaleko material oro (maskarak, eskularruak, etab.) gainerako errefutsan utzi
behar da (bereizitako bilketak egin ondoren lortzen den etxeko hondakinen multzoa).
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