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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

GIZARTE POLITIKEN SAILA

86/2020 Foru Agindua, zeinaren bidez Arabako Lurralde Historikoan baimendutako adinekoen-
tzako, desgaituentzako eta babesgabetasun-egoeran dauden adingabeentzako egoitza-zen-
troetara bisitak arautzen dituena, COVID-19aren osasun-krisialdian

Eusko Jaurlaritzak, Osasuneko Sailburuaren 2020ko martxoaren 13ko Aginduaren bidez, for-
malki aktibatu du Euskadiko Babes Zibileko Plana, COVID-19 hedatzearen ondoriozko osasun-aler-
tak sortutako egoeraren aurrean. Jarraian, Lehendakariak, martxoaren 13ko 6/2020 Dekretua-
ren bidez, beretzat hartu du Euskadiko Babes Zibileko Planaren zuzendaritza, COVID-19ren 
hedapenetik eratorritako osasun-alertak ezohiko moduan sortutako egoeraren aurrean.

Estatuko Administrazio Orokorrak, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez, 
adierazten du alarma-egoera dagoela COVID-19k eragindako osasun-krisiaren egoera kudea-
tzeko, hamabost (15) egunez, iraupen bereko aldietarako luzatuta. Deklarazioak Estatu osoari 
eragiten dio eta SARS-CoV-2 koronabirusak eragindako larrialdi soziosanitarioari aurre egiteko 
helburua du.

Errege Dekretu horren 6. artikuluak dioenez, “Administrazio bakoitzak gorde egingo ditu in-
darrean dagoen legeriak bere zerbitzuen kudeaketa arruntean ematen dizkion eskumenak, agin-
taritza eskudunaren agindu zuzenen esparruan beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartzeko, 
alarma-egoeraren ondorioetarako, eta 3. eta 5. artikuluetan ezarritakoari kalterik egin gabe”.

Apirilaren 1ean argitaratu zen Osasuneko Sailburuaren martxoaren 27ko Agindua, mar-
txoaren 23ko SND/275/2020 Aginduan eta martxoaren 19ko SND/265/2020 Aginduan jasotako 
neurriak hedatu eta interpretatzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko titulartasun publikoko 
edo pribatuko egoitza-zerbitzuetako zentro guztientzat, bai eta agindu horiek garatzeko esku 
hartzeko neurriak hartzekoa ere. Hirugarren atalean, baimena ematen zaie Arabako, Bizkaiko 
eta Gipuzkoako foru-aldundietan gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duten organoei, euskal 
eskumen-esparruan, arau horietan ezarritako neurriak aplika ditzaten.

Kontuan hartuta pandemiari eusteak bilakaera positiboa izan duela eta deseskalada orokorra 
hasi dela eremu guztietan, komenigarritzat jotzen da neurri murriztaileak malgutzea, zuhurta-
sun-printzipioaren arabera, Arabako Lurralde Historikoko egoitza-zentroetako bisiten esparruan. 
Neurri horiek hartu behar izan ziren birusaren transmisioa prebenitzeko.

Abenduaren 5eko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legean, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sis-
temaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroari buruzko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko adinekoentzako egoitza-zentroei buruzko uztailaren 30eko 126/2019 
Dekretuan oinarrituta, sail honek eskumena du zentroen funtzionamendu egokirako eta erabil-
tzaileen bai eta langileen osasuna bermatzeko behar diren jarraibideak emateko.

Gainera, eta zehazkiago, maiatzaren 23ko 440/2020 SND Aginduak bost-bi artikuluan ezartzen 
du foru-aldundiei bisitak egiteko baimena eman ahal izango zaiela, Lehendakariaren maiatzaren 
24ko 12/2020 Dekretuak hirugarren artikuluan zehazten duen bezala.
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Indarrean dagoen araudian esleitutako eskumenetan oinarrituta:

XEDATZEN DUT

LEHENENGOA. Senitartekoek eta/edo hurbilekoek mendetasun-egoeran dauden adinekoen-
tzako egoitza-zentro baimenduetan bisitak egiteko baimena ematea, Arabako Lurralde Histo-
rikoan.

Bisita horiek ahalbidetu beharko dira, kasu guztietan, honako egoera hauetakoren bat ger-
tatzen denean:

A. Bizitzaren amaierako zainketak. Bizitzaren amaieran, agoniaren unea ez ezik, egoera ter-
minala ere zainduta dagoela ulertuko da, afektuak adieraztea eta ebaztea posible izan dadin, 
hil on batentzat hain beharrezkoak diren ekintzak baitira.

B. Egoera kognitiboak, egoera ulertzea eta/edo senideekin eta/edo hurbilekoekin harrema-
netan jartzeko bitarteko alternatiboak erabiltzea eragozten dutenak.

C. Egoera psiko-emozionalak, non profesionalek uste duten saihestu egin behar dela isola-
mendu sozialak egoiliarraren ongizateari egiten dion kaltea.

BIGARRENA. Ahaideen eta/edo hurbilekoen bisitak baimentzea Arabako Lurralde Historikoko 
baimendutako egoitza-zentroetan, desgaitasuna, gaixotasun mentala eta babesgabetasun-egoe-
ran dauden adingabeentzat.

HIRUGARRENA. Ikastetxe bakoitzak dokumentu bat egingo du bisitetarako protokolo zehaz-
tuarekin, ikastetxearen egitura eta ezaugarri zehatzetara egokituta, bisitariaren eta egoiliarraren 
artean birusa ez transmititzeko beharrezko neurriak jasota, eta alderantziz.

Dokumentu hori zentroko diziplina anitzeko taldeak eta haren asistentzia-erreferente gorenak 
onartu beharko du, eta Gizarte Politiketako Saileko Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskaritza 
Zerbitzura bidali beharko da, informazio-ondorioetarako soilik.

LAUGARRENA. Zentro bakoitzaren protokoloan ezarritako baldintza orokorrak, senideen eta/
edo hurbilekoen bisitak egiteko bermatu beharrekoak, honako hauek izango dira:

A. Eskuen higieneari eta arnas higieneari buruzko neurriak zorroztuko dira, beharrezkoak 
diren norbera babesteko ekipamenduak erabiliz.

B. Egoiliarrak positibo ematen badu COVID-19ko probetan, bisitariek norbera babesteko eki-
pamendu osoak erabili beharko dituzte, maskara, eskularruak, pantaila, galtzak eta bata eta guzti.

C. Zentroko beste edozein pertsonarekiko gutxieneko distantzia 2 metrokoa izateko moduan 
antolatuko da.

D. Bost egunean behin, gutxienez, bisitaldi bat egin ahal izango da egoiliar bakoitzeko, eta, 
ahal dela, pertsona berak egingo du. Zentroak maiztasun eta bisita-aniztasun handiagoak bai-
menduko ditu, egoiliarraren egoera pertsonalaren, loturaren eta osasun-alerta deklaratu aurreko 
dinamikaren arabera.

E. Zentroko osasun-langileek kasu zehatz bakoitzerako ezarriko dute infekzio-arriskua mini-
mizatzeko jarraitu beharreko prozedura.

BOSGARRENA. Bisitak egiteko prozedura orokorra, zentro bakoitzaren protokoloan ezarri-
takoa alde batera utzi gabe, honako hau izango da:

A. Zentroko arduradun batek higiene-arauen aplikazioa eta ezarritako babesen erabilera 
gainbegiratuko ditu, tenperatura hartuko du eta bisitariari galdetuko dio COVID-19rekin lotutako 
sintomarik baduen; kasu horretan, bisita bertan behera utziko da.

B. Bisitak, ahal dela, kanpoko pertsona berarekin egingo dira, baina salbuespenak egin ahal 
izango dira inguruabarren arabera.
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C. Ordutegiak bisitarien arteko gurutzatze fisikoa saihesteko moduan programatu beharko 
dira.

D. Bisitak, ahal den neurrian, bizigarritasun-eremutik kanpo egingo dira, egoiliarraren lo-
gela saihestuz, ezinbesteko arrazoiak daudenean izan ezik. Topaketaren lekua ahalik eta hurbilen 
egongo da kanpotik, behar ez diren igarobideak saihesteko, eta espazio zabal eta aireztatu batean.

E. Ibilbidea ondo seinaleztatuta egongo da, edo zentroko profesionalekin egingo da, eta ez 
da egoiliarren zirkulazio-zirkuituekin gurutzatuko.

F. Bisitariak maskara kirurgikoarekin joan beharko du, eta hori gabe ezin izango da zentrora 
sartu.

G. Sarreran gel hidroalkoholikoaren banagailu bat eta eskuak desinfektatzeko metodo egokia 
duen infografia bat jarriko dira, bisitaren aurretik eta ondoren egingo dena.

H. Bisita egin aurretik, errespetatu beharreko higiene-arauen, topagunearen kokapenaren 
eta bertara sartzeko moduaren berri emango da.

I. Egoiliarrak eta bisitariak uki ditzaketen altzariak bisita eta bisita artean desinfektatuko dira.

J. Egoiliarrari ez zaio kanpoko objekturik emango. Halakorik gertatuz gero, non utzi behar 
den jakinaraziko da, egoiliarrari eman aurretik desinfektatu ahal izateko.

K. Bizilagunak, ahal dela, maskara eraman beharko du eta gel hidroalkoholikoa erabili be-
harko du bisitaren aurretik eta ondoren.

SEIGARRENA. Neurri horiek COVID-19 pandemiaren bilakaeraren mende geratzen dira, eta 
handitu, murriztu edo deuseztatu egin daitezke, epidemia-egoerak hala eskatzen badu, Gizarte 
Politiketako foru-diputatuaren foru-agindu bidez.

ZAZPIGARRENA. Foru agindu honek onartzen den egunetik beretik izanen ditu ondorioak, 
hargatik eragotzi gabe ALHAOn argitaratzea.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko maiatzaren 26a

Gizarte Politiken foru diputatua
EMILIO SOLA BALLOJERA

Gizarte Zerbitzuen zuzendaria
ANA BELÉN OTERO MIGUÉLEZ
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