
ORORBIAKO ABAJITABIDEA KIROLDEGIKO ARAUDI BEREZIA 

 

COVID-19aren krisiaren eraginez, eta OSASUN MINISTERIOAK ezarritako araudia dela eta, 

instalaziora sartzeko salbuespenezko baldintza berriak honako hauek dira (horiek guztiak 

aldatu edo egokitu daitezke nahitaez bete beharreko protokoloen arabera): 

• Funtsezkoa da erabiltzaile guztien lankidetza eta inplikazioa instalazioaren arau orokorrak 

eta banakako arauak errespetatzeko, hala nola 2 metroko segurtasun-distantziari eustea, 

eskuak garbitzea eta desinfektatzea eta kutsaduraren ekiditeko baliagarri diren neurri guztiak. 

• Instalazioan baimendutako gehieneko edukiera OSASUN MINISTERIOAK eta/edo 

Nafarroako Osasun Publikoaren Institutuak markatutakoa izango da. 

• Hori dela eta, edukiera handieneko unean mugatu daiteke bertara sartzeko aukera. Hala 

badagokio, sartu nahi duen abonatuak beste pertsona batek instalazioa utzi arte itxaron 

beharko du. 

• Instalazioko espazio guztiak edukiera mugatua dute, eta uneoro errespetatu beharko da. 

• Nahitaez bete beharko dira instalazioko langileek adierazitako baldintzak. 

• Horietako edozein betetzen ez bada, berehala instalaziotik kanporatuko da, eta abonua, 

gutxienez, 3 egunez etengo da. 

• Araudi hori edozein unetan aldatu ahal izango da, bai Osasun Ministerioaren aginduz, bai 

instalazioaren beraren Espazioei Buruzko Araudi Espezifikoaren bidez (aurrerago zehaztuko 

da araudi hori). Aldaketa horiek ez dute inola ere ekarriko aurreko datan kontratatutako 

zerbitzuen tasak itzultzea edo konpentsazio ekonomikorik. 

 

Instalazioaren erabilera-espazio bakoitzaren Araudi Espezifikoa honako hau da: 

Sarrera nagusia: 

• Segurtasuneko 2 metroko distantziari eusteko jarraibideak errespetatzea. 

• Instalaziora sartu aurretik, derrigorrezkoa da eskuak eta oinetakoak desinfektatzea 

horretarako aurreikusitako materialarekin (hidroalkohola eta alfonbra). 

• Abonuak web bidez egitea gomendatzen da: www.oltzaleku.com. 

• Ordainketa guztiak txartelarekin egitea gomendatzen da. 

• Instalazioan zirkulatzeko, ezarritako jarraibideak bete behar dira. 

• Ezinbestekoa ez bada, harrera-gune nagusian egotea saihestea. 

 

Komunak: 

• 1. solairuan dauden komunak bakarrik egongo dira irekita. 

• Komunak etengabe desinfektatuko dira. 

• Aldagelak, dutxak, lehorgailuak eta armairuak itxita egongo dira segurtasunagatik. 

http://www.oltzaleku.com/


 

Gimnasioa: 

Edukiera 25 pertsonakoa izango da. 

• Gainerako espazioetan bezala, garbiketa eta desinfekzio sakona egingo da ireki aurretik. 

• Garbiketa- eta desinfekzio-zerbitzua indartuko da irekiera-orduetan; horretarako, osasun-

agintariek homologatutako produktuak erabiliko dira. 

• Ekipamendua erregulartasunez garbitu eta higienizatuko da. 

• Instalazioan, eguneko aireztapen-prozesua eta -zikloak areagotuko dira. 

• Desinfekzio-estazioak jarriko dira, gela hidroalkoholikoarekin eta produktu desinfektatzailedun 

lainoztagailuekin, hainbat eremutan. 

• Nahitaez desinfektatu behar da erabili ondoren erabilitako ekipamendua, garbitzaile 

desinfektatzailearekin. Gimnasioko hainbat gunetan egongo da eskuragarri. 

• Nahitaezkoa da toalla erabiltzea entrenamenduetan. Nahitaezko baldintza da instalazioa 

erabili ahal izateko. Toallak norbera babesteko adinako tamaina izan behar du. 

• Osasun-agintariek adierazitako babes-neurriak bete eta erabili behar dira. Maskara erabiltzea 

gomendatzen da, ahal den guztietan eta egiten ari den kirol-jarduerarekin bateragarria den 

guztietan. 

• Eskuragarri dagoen ekipamendua eta makineria erabili behar da, eta kartelekin eta/edo 

piktogramekin seinaleztatuta egongo da. 

• Gimnasioan gehienez 90 minutu egotea gomendatzen da. 

• Instalazioaren edukiera osasun-agintariek unean-unean adierazitakora egokituko da, urruntze 

fisikoa eta segurtasuna bermatzeko. Gauza bera egingo da ekipamenduaren banaketarekin. 

 

Frontoia: 

Edukiera 4 pertsonakoa izango da. 

• Ez da aldagelarik izango. 

• Erreserbak web bidez egitea gomendatzen da: www.oltzaleku.com edo Gimnasio Virtual app-

an. 

 

Squash 

• Beste agindu bat eman arte, itxita egongo dira. 

http://www.oltzaleku.com/

