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Lagapenetarako irizpideak

Aretoen eskatzaileek Kultur Etxeak eta bertako langileek ezarritako 
irizpideak beteko dituzte uneoro. Eskatzaileek izango dute 
bertaratzen diren gainerako pertsonen erantzukizuna.

Jarraian, jarraitu beharreko jarraibideak zehazten dira:

Maskarak
Jardueran parte hartzen duten pertsona guztiek maskara eraman 
beharko dute zentrora satzean, jarrduera osoan zehar eta  zentrotik 
irten arte.

Zentroak ezingo du maskararik eman, eta, beraz, bertaratutakoek 
eman beharko dituzte maskarak.

Eskuak garbitzea

Zentroan sartzean, derrigorrezkoa izango da erabiltzaileek eskuak gel
hidroalkoholikoarekin garbitzea.

Edukiera

Ekitaldi-aretoaren egungo edukiera 60 lagunekoa da eserita, betiere 
maskara batekin.

Ezin izango da zutik egon, eta ezin izango da aretoan jan edo edan

Zentroan sartzeko eta irteteko lerroak

Ekitaldi-aretora edo tailer batera sartzeko eta irteteko, lerroak 
osatuko dira eta aretoan bertan erabiltzaileak aulkietan eseriko dira.

Sarrera zentroko langileen argibideei jarraituz egingo da.
Irteera ere kontrolatuko da, 1,5 metroko tartea utziz.

Komunak

Erabiltzaileek ezarritako edukiera errespetatuz erabili ahal izango 
dituzte komunak.
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Zentroko material teknikoa erabiltzea eta eskularruak 
erabiltzea

Material teknikoa erabiltzea aldez aurretik adostuko dute eskatzaileak
eta zentroko langileak, eta akordio horretara mugatuko dira beti.

Erabilera hori eta gainerako jarraibideak berriro aztertuko dira 
jarduera hasi aurretik.

Ez eskatzaileek ez jarduerara joaten direnek ezin izango dute erabili
zentroko material teknikoa, bertako langileen aldez aurreko baimenik 
gabe. 

Zentroko langileekin zerikusirik ez duten eta zentroko material 
teknikoa erabiliko duten pertsonak eskularruak erabili beharko 
dituzte.

Eskularruak erabiltzaileak ekarri beharko ditu.

Hizlarien mikrofonoei dagokienez, zentroko langileek plastiko batez 
estaliko dituzte jarduera hasi aurretik. 

Mikrofonoak erabiltzen dituzten pertsonek plastiko hori kendu 
beharko dute jardueraren amaieran, eta dagokion paperontzian utzi. 

Erabiltzaileek kontuan hartu beharreko beste gauza batzuk

1. Norbaitek Covid 19 sintomak baditu, ezingo da zentroan sartu.

2.Zentroan egon ondoren erabiltzaileren batek COVID 19 proban 
positibo ematen badu, erabiltzaileak zentroari jakinarazi beharko dio.


