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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

GIZARTE POLITIKEN SAILA

95/2021 Foru Agindua, ekainaren 23koa. Aldatzea maiatzaren 14ko 75/2021 Foru Agindua, 
arautzen dituena Arabako Lurralde Historikoko adineko pertsonen eta desgaituen egoitza zen-
troetako bisitak eta irteerak COVID-19aren osasun krisialdian, alarma egoera bukatu ondoren

Maiatzaren 7an, lehendakariak 23/2021 Dekretua eman zuen, SARS-CoV-2k eragindako 
infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio neurriei buruz, azaroaren 3ko 956/2020 Errege 
Dekretuaren bidez deklaratutako alarma egoera maiatzaren 9an bukatu eta gero.

Pandemiaren bilakaera positiboaren ondorioz, ekainaren 18an, lehendakariak 30/2021 De-
kretua eman zuen, maiatzaren 7ko 23/2021 Dekretua (SARS-CoV-2k eragindako infekzioen 
hedapena geldiarazteko prebentzio neurriei buruzkoa) bigarrenez aldatzen zuena.

Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako eta desgaituentzako Arabako Lurralde 
Historikoko egoitza zentroen erabiltzaileei eta Arabako Foru Aldundiak titulartasun pribatuko 
hainbat zentrotan itundutako plazetan daudenei eta langileei txertoa ipintzeko prozesuak be-
rekin ekarri ditu COVID-19aren ondoriozko hilgarritasunik eza eta izandako kasuen eta haien 
larritasunaren beherakada nabarmena. Egoera horrek egonkor irauten du txertoa ipintzeko 
prozesua bukatu zenetik.

Egoitza zentroen erabiltzaileek zuzenean eta oso bortizki pairatu dute COVID-19aren pan-
demia. Haien bizia, osasuna eta segurtasuna zaintzeko helburuaz, unerik zailenetan, murriztu 
edo bertan behera utzi dira senideen eta hurbileko pertsonen bisitak eta zentroetako pertsonen 
irteerak. Pixkanaka, bai irteerak, bai bisitak berreskuratuz joan dira, erabiltzaileentzat ezinbes-
tekoak direla iritzita.

Hala ere, beharrezkoa da neurriak hartzen jarraitzea, txertaketak ez baitu arriskua erabat 
desagerrarazten, batez ere oraindik talde immunitatea lortu ez delako eta intzidentzia tasak, 
beheranzko joera badauka ere, oraindik nazioarteko erakundeek gomendatzen dituzten muge-
tatik askoz ere gorago jarraitzen duelako.

COVID-19ak eragindako osasun krisiari aurre egiteko premiazko prebentzio, euste eta koor-
dinazio neurrien martxoaren 29ko 2/2021 Legeak 10. artikuluan xedatzen duenaren arabera, 
administrazioak arduratuko dira beren ohiko jarduera uneoro kutsatze arriskua prebenitzeko 
moduan gauzatzen dela zaintzeaz.

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 bisitariei dagokienez.

Hori dela eta, 75/2021 Foru Aginduaren xedapen zatia aldatu behar da, egungo osasun 
araudira egokitzeko, bilakaeraren arabera, bisiten araubidea modu zabalagoan arautzeko; izan 
ere, osasun protokoloak alde batera utzi ditu egoitzetako burbuila immunitarioa mantentzeko 
prebentzio neurriak.

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

XEDATZEN DUT

LEHENENGOA. Aldatzea maiatzaren 14ko 75/2021 Foru Aginduaren bigarren xedapen zatia. 
Honela geratuko da idatzita:

BIGARRENA. Senideen eta hurbileko pertsonen bisitak eta irteerak, mendekotasun egoeran 
dauden adinekoentzako 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 bete 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, oro har, horretarako egokitutako lekuetan egin beharko dira. Banakako bisitak 
erabiltzailearen logelan ere izan ahalko dira, baldin eta bisitariak txertaketa prozesu osoa gau-
zatu badu. Gela partekatuetan, bi erabiltzaileek ezingo dute aldi berean bisita izan, salbu eta 
pertsona horien artean ahaidetasun harremana badago.

Zentroak bisitak antolatuko ditu egoiliarraren inguruabar pertsonalak, lokarria eta aurre-
tiazko dinamika kontuan hartuz, baita erabiltzaile guztientzako programatuta dauden bisiten 
kopurua ere, bisitak egiteko egokitutako espazioetan edukiera kontrolatuz, jende gehiegi biltzea 
galarazteari begira, gutxieneko segurtasun 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.

Bisita gela partekatu batean egiten bada eta erabiltzaileen artean ahaidetasun harremana 
badago, gehienez ere bi bisitari egon ahal izango dira.

Bisitaldi bakoitzean gehienez ere bi pertsona izan daitezke egoiliar bakoitzeko, eta pertsona 
desberdinak izan daitezke. Bisita bakoitzak ordubeteko iraupena izango du, gehienez ere, zen-
troaren antolaketak posible egiten badu.

Ezin bada bisita presentzialik egin, salbuespen gisa, eta betiere zentroak eskura dituen auke-
ren arabera, interakziorako beste sistema alternatibo eta telematiko batzuk erabili ahal izango 
dira, hala nola bideodeiak edo bideokonferentziak, familiak edo erabiltzaileak hala eskatzen 
badute.

BIGARRENA. Aldatzea maiatzaren 14ko 75/2021 Foru Aginduaren hirugarren xedapen zatia. 
Honela geratuko da idatzita:

HIRUGARRENA. Egoiliarrek egunero irteerak egin ditzakete, hala nahi izanez gero. Lehen-
tasunez, paseo terapeutikoak izango dira, espazio itxiak eta jendeztatuak saihestuz.

Egoiliarrak 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 
hartzearen 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.
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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.

Txertaketa prozesu osoa gauzatu duela egiaztatzen duen senitarteko edo gertukoren bat 
erabiltzailearen logelara sartu ahal izango da kanpora ateratzen laguntzeko, bai eta zentrora 
itzultzen laguntzeko ere.

Irteera batetik egoitza zentrora itzultzean, handik kanpo gaua eman edo ez, aplikatuko 
dira gizarte eta osasun eremuko egoitza zentroetan COVID-19a jagon eta kontrolatzeko Eusko 
Jaurlaritzaren Osasun Sailak egin eta une bakoitzean indarrean dagoen protokoloak irteereta-
rako ezarritako arauak.

HIRUGARRENA. Foru agindu hau 2021eko ekainaren 25ean jarriko da indarrean, ALHAOn 
argitaratzen den eguna gorabehera.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 23a

Gizarte Politiken Saileko foru diputatua
EMILIO SOLA BALLOJERA
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