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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

GIZARTE POLITIKEN SAILA

75/2021 Foru Agindua, maiatzaren 14koa. Arautzea Arabako Lurralde Historikoko adineko pertsonen  
eta desgaituen egoitza zentroetako bisitak eta irteerak COVID-19ren osasun krisialdian, alarma 
egoera bukatu ondoren

Maiatzaren 7an, lehendakariak 23/2021 Dekretua eman du, SARS-CoV-2k eragindako infek- 
zioen zabalkundeari aurre egiteko prebentzio neurriei buruzkoa, azaroaren 3ko 956/2020 Errege 
Dekretuaren bidez deklaratutako alarma egoera maiatzaren 9an bukatu eta gero.

Mendekotasun egoeran dauden adintsuentzako eta desgaituentzako Arabako Lurralde Histo-
rikoko egoitza zentroen erabiltzaileei eta Arabako Foru Aldundiak titulartasun pribatuko hainbat 
zentrotan itundutako plazetan daudenei eta langileei txertoa ipintzeko prozesuak berekin ekarri ditu 
COVID-19ren ondoriozko hilgarritasunik eza eta izandako kasuen eta haien larritasunaren behe-
rakada nabarmena. Egoera horrek egonkor irauten du txertoa ipintzeko prozesua bukatu zenetik.

Egoitza zentroen erabiltzaileek zuzenean eta oso bortizki pairatu zuten COVID-19ren epide-
mia. Haien bizia, osasuna eta osotasuna zaintzeko helburuaz, murriztu edo ezeztatu egin ziren 
senideen eta hurbileko pertsonen bisitak eta zentroetako pertsonen irteerak, unerik zailenetan. 
Pixkanaka, bai irteerak bai bisitak berreskuratuz joan dira, haiek erabiltzaileentzat ezinbestekoak 
direla iritzita.

Hala ere, beharrezkoa da arreta neurriak hartuz jarraitzea, txertaketak ez baitu arriskua erabat 
desagerrarazten, batez ere oraindik talde immunitatea lortu ez delako eta intzidentzia tasak, be-
heranzko joera badauka ere, oraindik nazioarteko erakundeek gomendatzen dituzten mugetatik 
askoz ere gorago jarraitzen duelako.

Martxoaren 29ko 2/2021 Legeak (COVID-19k sortutako osasun krisiari aurre egiteko pre-
sako prebentzio, euste eta koordinazio neurriena) 10. artikuluan xedatzen du administrazioek 
zaindu behar dutela beren jarduera normala kutsatze arriskuei une orotan aurrea hartzea 
ahalbideratzen duten baldintzetan egin dadin.

Lehendakariaren maiatzaren 7ko 23/2021 Dekretuak (SARS-CoV-2k sortutako infekzioen 
hedapena geldiarazteko prebentzio neurriena), 3.2. artikuluan, xedatzen du zentroen titularrek 
kutsadura arriskuei aurrea hartzeko antolaketa, prebentzio eta higiene neurri egokiak hartu 
behar dituztela langile, erabiltzaile eta bisitariekiko.

Horrengatik, foru agindu honen asmoa da mendekotasun egoeran dauden adintsuentzako 
eta desgaituentzako Arabako Lurralde Historikoko egoitza zentroen erabiltzaileek eta Arabako 
Foru Aldundiak titulartasun pribatuko hainbat zentrotan itundutako plazetan daudenek bisiten 
bidez nahiz egoitza zentroetatik irteerak eginez senideekin eta hurbileko pertsonekin eguneroko 
harremanak izateko duten eskubidea bermatzea.

Sail honek eskumena du zentroek behar bezala funtzionatzeko eta erabiltzaileen eta lan-
gileen osasuna bermatzeko behar diren jarraibideak emateko, honako hauek oinarri hartuz: 
abenduaren 5eko 12/2008 Legea, Gizarte Zerbitzuena; urriaren 6ko 185/2015 Dekretua, Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroarena; Lehendakariaren maiatzaren 
7ko 23/2021 Dekretua, SARS-CoV-2k sortutako infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio 
neurriena; eta martxoaren 29ko 2/2021 Legearen 10. artikulua.
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Indarrean dagoen araudian esleitutako eskumenen arabera, honako hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa.– Mendekotasun egoeran dauden adintsuentzako eta desgaituentzako Arabako 
Lurralde Historikoko egoitza zentroen erabiltzaileek eta Arabako Foru Aldundiak titulartasun 
pribatuko hainbat zentrotan itundutako plazetan dauden erabiltzaile guztiek egunean irteera bat 
egiteko eta astean hiru bisita jasotzeko eskubidea bermatzea, zentroaren egoera normala izan 
eta pandemia agerraldirik ez dagoenean, baldin eta zentroaren antolakuntzak ahalbideratzen 
badu, eskubideen babesaren eta COVID-19ren pandemiaren aurkako prebentzio ikuspegiaren 
artean behar den oreka erdiesteko helburuaz.

Berme hori eta bisita eta irteera erregimena, betiere, gizarte eta osasun eremuko egoitza zen-
troetan COVID-19 jagon eta kontrolatzeko Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak egindako 2021eko 
maiatzaren 12ko protokoloak, edo haren ordez indarrean dagoenak, ezarritakoak mugatuta 
egongo da.

Bigarrena.– Senideen eta hurbileko pertsonen bisitak eta irteerak, mendekotasun egoeran 
dauden adintsuentzako eta desgaituentzako Arabako Lurralde Historikoko egoitza zentroetan 
eta Arabako Foru Aldundiak titulartasun pribatuko hainbat zentrotan itundutako plazetan dau-
den erabiltzaile guztientzat, foru agindu honetan arautzen den moduan egin beharko dira, eta 
foru agindu honetako zazpigarren eta zortzigarren apartatuetan adierazten diren prebentzio eta 
kontrol neurri guztiak mantendu beharko dira.

Gutxienez astean hiru bisita egin ahal izango zaizkio egoiliar bakoitzari, eta horien ordez 
irteerak egin ahal izango dira, baldin eta baldintza epidemiologikoek eta eguraldiak ahalbide-
ratzen badute.

Bisitak, horretarako egokitutako espazioetan egingo dira. Zentroak bisitak antolatuko ditu 
egoiliarraren inguruabar pertsonalak, lokarria eta aurretiazko dinamika kontuan hartuz, baita 
erabiltzaile guztientzako programatuta dauden bisiten kopurua ere, bisitak egiteko egokitutako 
espazioetan edukiera kontrolatuz, jende gehiegi biltzea galarazteari begira, gutxieneko segur-
tasun distantziak, desinfekzio prozesuak eta hartu behar diren gainerako prebentzio neurriak 
ziurtatu ahal izateko. Era berean, azaldutako faktore horiek guztiak kontuan hartuz, zentroak 
bisiten maiztasun eta aniztasun handiagoak baimendu ahal izango ditu.

Bisitaldi bakoitzean gehienez ere bi pertsona izan daitezke, eta pertsona desberdinak izan 
daitezke. Bisita bakoitzak ordubeteko iraupena izango du, gehienez ere, zentroaren antolaketak 
posible egiten badu.

Hirugarrena.– Egoiliarrek egunero irteerak egin ditzakete, hala nahi izanez gero. Lehentasu-
nez, paseo terapeutikoak izango dira, espazio itxiak eta jendeztatuak saihestuz.

Egoiliarrek bakarka irten ahal izango dira, edo egoiliar bakoitzeko gehienez ere bi pertsonak 
(senide edo hurbilekoak) lagunduta, beren zainketa planaren arabera.

Irteera horiek aldez aurretik planifikatuko dira, zentroaren antolaketaren arabera. Zentroak 
berak zehaztuko ditu irteera orduak.

Zentroak antolaketa aldetik eragozpenik badu egun berean irteera bat egin edo bisita hartzea-
ren artean, irteerari emango zaio lehentasuna.

Zentroaren zuzendaritzaren iritzian behar bezala justifikatuta dauden salbuespenezko egoe-
retan izan ezik, ez da mugatuko irteeren gehieneko iraupena, baina haien iraupena aurretik 
zehazten saiatuko da, antolaketa irizpide gisa.

Onartzen dira zentrotik kanpo gaua emateko irteerak. Irteeraren aurretik, egoiliarrek eta haien 
senideek ahozko eta idatzizko argibideak jasoko dituzte etxean egongo diren bitartean hartu 
beharreko neurriei buruz, eta erantzukizun agiri bat sinatu beharko dute.
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Irteera batetik egoitza zentrora itzultzean, handik kanpo gaua eman edo ez, aplikatuko 
dira gizarte eta osasun eremuko egoitza zentroetan COVID-19 jagon eta kontrolatzeko Eusko 
Jaurlaritzaren Osasun Sailak egin eta une bakoitzean indarrean dagoen protokoloak irteereta-
rako ezarritako arauak.

Laugarrena.– Foru agindu honetako bigarren puntuan ezarritakoaz salbuespenak egin ahal 
izango dira bisiten kasuan, ondoko egoera hauetan:

— Egoiliarra bizitzaren amaierako prozesuan dagoenean, holakotzat agoniaren unea ez 
ezik, egoera terminala ere hartuta, afektuak adierazteko eta konpontzeke dauden kontuak 
konpontzeko aukera izateko moduan, ondo hiltzeko behar diren ekintzak baitira.

— Egoera ulertzea eta/edo senideekin eta/edo hurbileko pertsonekin harremanetan jartzeko 
bestelako bitartekoak erabiltzea eragozten duten egoera kognitiboak eta bestelako egoera 
psikosozialak, zeinetan profesionalek uste baitute eragotzi behar dela isolamendu sozialak 
egoiliarraren ongizateari dakarkion kaltea.

Kasu horietan, baimendu ahal izango da bisita gelan egitea, baita bisiten maiztasun eta 
iraupen handiagoak ere, foru agindu honetako bigarren puntuan ezarritakoa baino.

Baldintza horiek betetzen diren ala ez zentroko diziplina anitzeko taldeak erabaki beharko 
du, txosten arrazoitu batean, eta egoiliarraren historia sozialean jaso behar da.

Bosgarrena.– Foru agindu honetan araututako aurrez aurreko bisitak aukerako sistemekin 
eta telematikoekin osatu ahal izango dira, egoiliarra eta haren familia edo hurbilekoak harre-
manetan egoteko, hala nola bideo deiak edo bideokonferentziak.

Seigarrena.– Zentro bakoitzak protokolo zehatza egin behar du aurrez aurreko bisitetarako 
eta irteeretarako, zentroaren egitura eta ezaugarri zehatzetara egokituta, eta birusa bisitarien, 
egoiliarren eta profesionalen artean kutsatzea saihesteko beharrezkoak diren antolaketa, 
prebentzio eta higiene neurriak jaso behar ditu, unean-unean indarrean dauden osasun pro-
tokoloetara egokituta.

Zentroko diziplina anitzeko taldeak eta laguntzarako erreferente gorenak onartu beharko dute 
dokumentu hori, eta Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politiken Saileko Erregistro eta Ikuskaritza 
Zerbitzuaren eskura egon beharko du.

Zazpigarrena.– Honako hauek izango dira, gutxienez, mendekotasun egoeran dauden adine-
koentzako eta desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzetan senideek eta/edo hurbilekoek aurrez 
aurreko bisitak egiteko bermatu behar diren baldintzak:

A. Egoiliarrak txertoa hartu edo ez hartu, COVID-19ren infekzioa pasatu edo ez pasatu, esku 
garbiketako eta arnas higieneko neurri zorrotzenak hartu behar dira, eta beharrezkoak diren 
norbera babesteko ekipamenduak erabili behar dira.

B. Egoiliarra COVID-19rekin diagnostikatuta badago, harreman estuak izan baditu edo kasu 
probablea bada, eta profesional medikoak baimendu baditu bisitak, bisitariek norbera ba-
besteko ekipamendu osoak erabili beharko dituzte, FFP2 musukoa, eskularruak, pantaila eta 
mantala barne.

C. Zentroko beste edozein pertsonarekiko gutxieneko distantzia bi metrokoa izateko moduan 
antolatu behar da bisita.

D. Zentroko osasun langileek kasu zehatz bakoitzerako ezarri beharko dute kutsatze arriskua 
minimizatzeko jarraitu beharreko prozedura.

E. Zentroko arduradun batek gainbegiratu beharko du higiene arauak betetzen direla eta ezarri-
tako babesak erabiltzen direla; tenperatura hartuko die bisitariei, eta galdetuko die COVID-19rekin  
lotutako sintomarik duten. Bisitariak sintomarik izanez gero, bisita bertan behera geratuko da. 
Halaber, gogoraraziko zaio egoitza zentroari jakinarazi behar diola bisita egin eta hurrengo 
egunetan COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak baditu.
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F. Ordutegiak senideek bisita egin ahal izan dezaten eta bisitariek topo ez egiteko moduan 
programatu beharko dira, egunean zehar mailakatuz.

G. Bisitagunea kanpoaldetik ahalik eta hurbilena izango da, beharrik gabe pasatzea ekiditeko, 
zabala eta egurastua, haize korronterik ez izateko, edota egoitzako lorategian.

H. Ibilbidea ondo seinaleztatuta egon behar da –edo zentroko profesionalekin egingo da–, 
eta ezingo da pasa egoiliarrek erabiltzen dituzten ibilbideetatik.

I. Sarreran, oinetakoak desinfektatzeko gailu bat, gel hidroalkoholikoa banatzeko gailu bat 
eta eskuak desinfektatzeko metodo egokiari buruzko infografia jarri behar dira. Bisitaren aurretik 
eta ondoren garbitu behar dira eskuak.

J. Bisita egin aurretik, bete beharreko higiene arauen berri emango da, bai eta topaketa 
egingo den tokiaren kokapenaren eta bertara iristeko moduaren berri ere.

K. Egoiliarrak zein bisitariak ukitzen dituzten altzariak desinfektatu egin behar dira bisita 
baten eta hurrengoaren artean.

L. Egoiliarrak –ahal den guztietan– eta laguntzaileek maskara eraman eta gel hidroalkoho-
likoa erabili beharko dute, bisitaren aurretik eta ondoren.

M. Oro har, bi metroko tarte fisikoa utzi behar den arren, egoiliarrak eta bisitariak elkar 
ukitzea baimentzen da, baldin eta biek maskara jantzita badute eta eskuak garbitzen badituzte, 
eta soilik pertsonen arteko harremana izateko modu bakarra bada.

Zortzigarrena.– Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako eta desgaitasuna duten 
pertsonentzako egoitzetako egoiliarrek senideekin eta/edo hurbilekoekin irteerak egiteko, ho-
nako baldintza hauek bermatu behar dira, gutxienez:

A. Esku garbiketako eta arnas higieneko neurri zorrotzenak hartu behar dira, egoiliarrak 
COVID-19en infekzioa pasatu badu nahiz txertoa hartu badu.

B. Zentroko beste edozein pertsonarekiko gutxieneko distantzia bi metrokoa izateko moduan 
antolatu behar da irteera. Paseatu bitartean ere tarte hori utzi behar da, baina egoiliarrak eta 
laguntzaileak elkar ukitzea baimentzen da pertsonen arteko harremana izateko modu bakarra 
denean soilik, eta betiere biek maskara jantzita eta eskuak garbituta. Laguntza behar duelako 
gehiago hurbildu behar izanez gero, erreferentziazko pertsonak eman behar du beti laguntza 
hori. Pertsona horrek oso zorroz bete behar ditu eskuen higiene neurriak eta arnas higiene 
neurriak. Eskuak 40-60 segundoz garbitu behar ditu urarekin eta xaboiarekin, egoiliarra edo 
haren tresnak ukitu aurretik eta ondoren. Hori ezinezkoa bada, gel hidroalkoholikoa erabiliko 
da (20-30 segundoz).

C. Zentroko osasun langileek kasu zehatz bakoitzerako ezarri beharko dute kutsatze arriskua 
minimizatzeko jarraitu beharreko prozedura.

D. Zentroko arduradun batek gainbegiratu beharko du higiene arauak betetzen direla eta 
ezarritako babesak erabiltzen direla; tenperatura hartuko die laguntzaileei, eta galdetuko die 
COVID-19rekin lotutako sintomarik duten. Laguntzaileak sintomarik izanez gero, irteera ber-
tan behera geratuko da. Halaber, gogoraraziko zaio jakinarazi behar diola egoitza zentroari 
paseatzera atera eta hurrengo egunetan COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak baditu. 
Kanporako irteeretatik edo paseoetatik itzultzean, esku garbiketa egin beharko da.

E. Ordutegiak bisitariek topo ez egiteko moduan programatu beharko dira, egunean zehar 
mailakatuz.

F. Egoitzarako sarreran, oinetakoak desinfektatzeko gailu bat, gel hidroalkoholikoa banatzeko 
gailu bat eta eskuak desinfektatzeko metodo egokiari buruzko infografia jarri behar dira. 
Erabiltzailearen laguntzaileek harekin irten baino lehen eta ondoren desinfektatu beharko di-
tuzte eskuak.

G. Irteeraren aurretik, bete beharreko higiene arauen berri emango da, bai eta elkartze to-
kiaren kokapenaren, hartara iristeko moduaren eta zentrora itzultzeko neurrien berri ere.
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H. Laguntzaileek zentroko sarreran itxarongo diote egoiliarrari lagunduko dion zentroko 
profesionalari. Esparruaren barruan kanpoaldea eta/edo lorategia duten egoitza zentroetan, 
ibilbide espezifikoak prestatu beharko dira, ondo seinaleztatuta, egoiliarrek eta senideek ibi-
laldi terapeutikoak ingurune seguruagoan egin ahal izateko, betiere beste egoiliar batzuekin 
harremanik ez dagoela bermatuta.

I. Paseoa amaitu ondoren, senideek edo hurbileko pertsonek zentroko sarreran agur esango 
diote erabiltzaileari, eta bertako langileak arduratuko dira hari laguntzeaz dagokion tokiraino 
(areto, jangela edo logelaraino). Guztiek esku higiene egokia egingo dute eta zentroak adiera-
zitako higiene neurri egokiak beteko dituzte.

J. Egoiliarrak –ahal den guztietan– eta laguntzaileak maskara eraman beharko dute, eta gel 
hidroalkoholikoa erabili irteeraren aurretik eta ondoren.

K. Familiarekin oporrak igarotzeko irteerak baimentzen dira, gutxienez astebeterako eta 
gehienez 45 egunerako. Oporretara irten baino lehen, egoiliarrek eta haien senideek ahozko 
eta idatzizko argibideak jasoko dituzte etxean dauden bitartean hartu beharko dituzten neurriei 
buruz, eta erantzukizun agiri bat sinatu beharko dute.

Oporretako irteera horiei dagokienez, erabiltzailea zentrora itzuli aurretik, PCR proba egiteko 
kudeaketa egin beharko da, adieraziko zaion moduan, eta ez da beharrezkoa izango hura egitea 
txertoa hartu badu edo azken 90 egunetan baieztatutako kasua izan bada, edo berriagoa izanda 
sintomak hasi zirenetik 14 egun igaro badira, sintomarik gabeko 3 egunekin. Halaber, egiaz-
tatuko da ez duela izan sintomarik eta ez direla harremanetan egon COVID-19 positiboa den 
edo familian prebentzioz isolatuta dagoen inorekin. Behin zentroko bizimoduan sartuta, gizarte 
urruntzeko neurriak, maskara kirurgikoaren erabilera eta esku garbiketa zorrotzenik betetzeaz 
gainera, txertorik hartu ez duten pertsonak gertutik zainduko dira 14 egunez ea sintomarik 
agertzen zaien ikusteko, prebentzioz bakartuta egon beharrik gabe.

Bederatzigarrena.– Egoitza zentroak bisitak eta irteerak egiten dituzten egoiliarren eta seni-
deen edo/eta hurbilekoen erregistroa egingo du foru administrazioak COVID-19ren hedapena 
zaintzeko eta prebenitzeko gaitzen dituen aplikazioetan.

Hamargarrena.– Bisitariek eta senideek eta/edo hurbilekoek onartzen dute foru agindu ho-
netan ezarritako jarraibideak betetzea, zentroetako arduradunek unean-unean ematen dizkieten 
jarraibideak betez.

Hamaikagarrena.– Hemen ezarritakoa aplikatuko zaie gizarte zerbitzuetako baimendutako 
beste zentro mota batzuei, baldin eta bertan egoiliarrak antzeko egoeretan baldin badaude.

Hamabigarrena.– Arabako Lurralde Historikoko udalei eta titulartasun pribatuko zentroei go-
mendatzea Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politiken Foru Sailak agindu honetan onetsitakoen 
antzeko neurriak har ditzatela.

Hamahirugarrena.– Foru agindu hau 2021eko maiatzaren 17an jarriko da indarrean, ALHAOn 
argitaratzen den eguna gorabehera.

Xedapen indargabetzailea.– Baliogabeturik geratzen da martxoaren 2ko 16/2021 Foru Agin-
dua, arautzen dituena Arabako Lurralde Historikoko adineko pertsonen eta desgaituen egoitza 
zentroetako bisitak eta irteerak COVID-19ren osasun krisialdian, zentro horietako txertoa jartzeko 
prozesua bukatu ondoren.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko maiatzaren 14a

Gizarte Politiken Saileko foru diputatua
EMILIO SOLA BALLOJERA

Gizarte Zerbitzuen zuzendaria
ANA BELÉN OTERO MIGUÉLEZ
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