
	

	

 
 
KULTUR LEIOA UDAL INSTALAZIOAN BLIBLIOTEKAREN ESPAZIOA ERABILTZEKO 
PROTOKOLOA ETA ARAUAK 
 
Dokumentu honen helburua instalazioetan jarduerak garatzeko prebentzio-neurriak eta jarduera espezifikoak 
eguneratzea da; neurri horiek hartuta, Covid – 19aren hedapenari aurre egin nahi zaio, beti izan diren bezala, 
erabiltzaileentzat zein profesionalentzat ingurune seguruak izan daitezen. 
 
Gomendio horiek hertsiki egokitzen zaizkie osasun- eta kirol-agintarien xedapenei eta gomendioei. 
 
Irekiera sanitario eta prebentiborako arau orokorrak 
 
Egunero instalazioak sakon garbitu eta desinfektatzen dira, garbiketa-enpresa batekin eta produktu 
homologatuekin. 
 
Une oro zirkulazioak eta erlazioak modu egokian ziurtatzen dituzten seinaleak eta balizak jarri ditu. 
 
Kartelak ageriko leku batean jarri dira, osasun-agintaritzak Covid – 19aren aurka ezarritako higiene- eta babes-
neurriak betetzeko betebeharra jakinarazteko eta gogorarazteko, eta arreta berezia jarri da instalazioetan dauden 
bitartean eskuak maiz garbitzeko eta urruntzeko gomendioan. 
 
Segurtasun-elementuak dituzten puntuak ezarri ditu instalazioaren eta sarbide libreko espazioetan, hala nola 
paper-biribilkiak, paperontziak, desinfektatzailea duten lainoztagailuak, hidrogeldun dosifikagailuak. 
 
Liburutegira sartzeko covid ziurtagiria eta NANa aurkeztu behar da, dokumentuak eraman edo itzutzeko izan 
ezik edo 12 urtetik beherako izan ezik. 
 
COVID-19ak eragindako positiboak, sintomarik gabekoak izan arren, ezin izango dira liburutegian sartu 
 
Sintomen zaintza aktiboa egiten duten erabiltzaile guztiei gomendatzen zaie. Edozein sintoma izanez gero, edo 
infekzio-susmoren bat izanez gero, edo infektatutako pertsonekin kontaktuan egonez gero, edo kutsatuta 
egotearen susmopean egonez gero, edozein jarduera saihestu behar da, eta berehala jarri harremanetan osasun-
zerbitzuekin, haren argibide guztiak jarraitzeko. 
 
Erabiltzaileek garbitasun pertsonaleko, jokabideko eta zaintzako jarraibide zorrotzei eutsi behar diete, 
kutsatzeak saihesteko. Eskuak garbitu instalazioan sartu edo irten aurretik eta ondoren. 
 
Maskara nahitaez erabili behar da uneoro. Hala badagokio, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren arauak xedatzen 
duenera joko dugu. 
 
Instalazioetara sartzeko eta irekitzeko ordutegia 
 
Kultur Leioako Liburutegiaren ordutegia 9: 00etatik 20: 00etara izango da. 
 
Liburutegiko espazioen erabilerari buruzko arauak 
 
Uneoro errespetatu beharko dira esleitutako ordutegiak, edukierak eta espazioak. 
 
Liburutegiaren eremuan, edukiera osoaren % 60 honako hauek dira: 
 
2. solairuko ikasketa-gela - 60 pertsona 
Irakurketa 3. solairuan – 30 pertsona 
Haur eta gazteen aretoan irakurtzea 2. solairuan – 20 pertsona 
 



	

	

 
 
Liburutegiko jarduerak: 
 
Irakurketa-kluba – Gehienezko edukieraren % 60 
Ipuin kontalariak – Gehienezko edukieraren % 60 
 
12 urtetik beherako erabiltzaileak heldu batekin joango dira. 
 
Espazioetarako sarbidea instalazioaren zuzendaritzak finkatuko du, zirkulazio- eta segurtasun-neurriak kontuan 
hartuta, eta sartzeko sarbide bat eta irteteko beste bat izango ditu, ahal den neurrian. Horrela egin ezin bada, 
sarbidea egin ohi dena izango da. 
 
Garrantzitsua 
 
Zure eta herritar guztien osasuna babesten duten segurtasun- eta higiene-arau eta -protokolo guztiak bete eta 
errespetatu beharko dira. Ahalik eta lankidetza, erantzukizun eta zuhurtzia handiena eskatzen da, kutsatzeko 
arriskua minimizatzea lehenetsiz beti. 
 
Udal-instalazio batera sartzen den pertsona orok ezarritako protokoloak bete behar ditu. 
 
Udal-espazioak erabiltzeko protokoloak eta arauak osasun-agintarien jarraibideen mende daude une oro, eta 
nahitaez bete behar dira.  


