
   

 

Prebentzio-neurri berriak Covid-19tik eratorritako 
egoera epidemiologikoaren bilakaeraren aurrean 

 

 
COVID-19 delakoaren positiboak gero eta gehiago igo tzen  ari direnez Nafarroa osoan, Foru 
Gobernuak, Osasun Kontseilaria Santos Indurainen bidez, 54/2020 Foru Agindua eman berri du. 
Horren bidez, birusaren aurrerapenari eusteko neurriak ezarri dira. 

Horien bidez, ahal den neurrian, talde-harremanak saihestu nahi d ira, bai eremu publikoan, 
bai eremu pribatuan, eta birusari aurrea hartzeko n eurriak areagotu nahi dira , arreta berezia 
jarriz gizarte- eta familia-bileren eremuan, edozein lekutan; izan ere, Osasun Departamentuan 
dauden datuen arabera, horrelako bileretan kutsatzen dira, eta kasuak gertatzen dira ostalaritzan, 
familia-ospakizunetan, beste ospakizun batzuetan (esaterako, ezkontzak, bataioak, jaun-hartzeak 
eta festa sozial eta familiar beste ekitaldi batzuetan). 

Ezarritako neurrietako asko betetzeko, Lizarrako auzotar bakoitzaren inplikazio soziala behar da. 
Hori dela eta, BANDO honen bidez ERANTZUKIZUN PERTSONALERAKO dei e gin nahi da, 
COVID-19 gure hirian aurrera egiteko aukera TALDEAN  geldiarazteko. 

Orain arte, heldutasun eta konpromiso handia erakutsi dugu, eta horrek Oinarrizko Osasun 
Eremuetako 10en artean mantendu gaitu, dauden 56 er emuetatik , kutsatze-erregistro 
baxuagoak baitugu. Hori dela eta, zorionak emateko eta norabide horretan jarraitzeko eskatu nahi 
dut, eta, ahal bada, barneratu ditugun higiene-neurri orokorrak areagotu egin ditugu: pertsonen 
arteko distantzia, eskuak garbitzea, maskararen erabilera, etab. 

Jarraibide orokor horiekin batera,. 54/2020 FAk murriztu egiten ditu eremu publiko eta 
pribatuen erabilera-edukierak, positiboen hazkundea  geldiarazteko neurri nagusietako bat 
baita . Gure betebeharra da neurketa horiek ezagutu eta betetzea. Hori dela eta, urriaren 13ko 
470/2020 Ebazpena sinatu berri dut. Ebazpen horretan, FAk aipatzen dituen espazio 
bakoitzaren kanpoaldean seinaleak jarri behar dira,  horretan barnealdean elkarrekin egon 
daitezkeen pertsonen kopurua  agertuko delarik. 

Ebazpen horretan bertan, aire zabaleko haurrendako eremuak eta kirolguneak  aipatzen dira. 
Horiek ere kopuru jakin batzuk bete behar dituzte eta Udaltzaingoak kontrolatuko ditu bete 
daitezen eta itxi beharrik izan ez dezaten, beste herri batzuetan egiten ari diren bezala. 

Gainera, esparru horietara sartzean nahiz haietatik ateratze an, eskuak gel 
hidroalkoholikoekin garbitu beharko dira . Hori egitea gomendatzen da eremu publikoan dagoen 
elementuren batekin, hala nola bankuekin, iturriekin, barandekin eta abarrekin, kontaktu jarraitua 
izanez gero. 

54/2020 Foru Aginduaren bidez argitaratutako neurri  guztiak eskuragarri daude udal 
webgunean, Gaurkotasuna atalean (Ohar-taula).  Udaleko sare sozialen bidez ere egin daiteke: 
Facebook eta Twitter. 

Lizarra-Lizarra handia da, hemen bizi garenok eta lan egiten dugunok handia egiten dugulako, hori 
frogatzen jarrai dezagun. 

Zaindu gaitezen!  

Estella-Lizarra, 2020ko urriaren 13an 

Koldo Leoz Garciandia 




