
Euskalduna, gune segurua
Segurtasun-neurriak eta 
bezeroei laguntzeko neurriak, 
COVID-19aren aurrean

AENORren COVID-19aren  
aurreko ziurtagiria lortu duen  
lehen Kongresu Jauregia



Airea iragazteko sistema guztia eraberritu, eta F9 sistema 
berri eraginkorragoa.

Areto eta gune guztietan edukiera murriztu, bertaratutakoen 
segurtasuna bermatzeko. Edukiera murriztu, eta seinale 
bereziak komunetan, igogailuetan eta guztientzako 
guneetan.

Seinale gehiago jarri, bai Euskalduna Bilbaora iristeko, bai 
barne gune guztietan, indarrean dauden arauak betez, 
fluxuak eta iristeko bideak ziurtatu ahal izateko.

Euskalduna Bilbaoren jardueretan parte hartzen duten 
lagun guztiak kontrolatuta eta harremanetarako prest izatea, 
osasun agintariek egin ditzaketen balizko zaintza eta kontrol 
lanak erraztu ahal izateko. 

Langileentzat, sustatzaileentzat, antolatzaileentzat eta 
jarduerak antolatzeko beharginentzat segurtasuneko 
protokolo bereziak. 

Euskalduna Bilbao garbitzeko eta desinfektatzeko COVID-19 
protokoloa, eta berariaz gauzatzeko ekintzak ekitaldi 
bakoitzaren aurretik, bitartean eta ondoren. 

Ekitaldi garaian, jardueretarako eta ekipo teknikoetarako 
segurtasuneko eta garbitasuneko protokoloa. Aldibereko 
itzulpen zerbitzuetan, erabili eta botatzeko entzungailuak 
baliatu.

Antolatzaileei eta sustatzaileei lagundu, beren jardueretan 
segurtasun protokolo bereziak sor ditzaten. 

Euskaldunako bezeroentzat zerbitzu berriak sortu, erantzun 
ahal izateko beharrizan teknologiko eta eskakizun berriei, 
hala nola erregistroa, akreditazioak, streaming eta bideo-dei 
zerbitzuak, binilatuak, inprimaketa-zerbitzuak, eta abar.

Ekitaldien antolatzaileentzat catering eta ostalaritza zerbitzu 
berriak, distantzia bermatuta, kafe zerbitzuak eta buffet 
zerbitzatua edo zerbitzu sortak.
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Euskalduna, gune segurua
Segurtasuna eta bezeroei laguntzea



Euskalduna, gune segurua
Ekitaldietarako protokoloa

Euskaldunaren konpromisoak

Euskaldunak beharrezko higiene neurriak indartu ditu:

1

Garbitzeko gela duten 
banagailu-puntuak 
jarri ditu eraikinerako 
sarbideetan eta 
bilera guneetarako 
sarreretan.

4

Ikus-entzuleei 
desinfektatutako 
ekipoak eta materiala 
ematen zaizkie.

2

Espazioen etengabeko 
garbiketa indartu du, 
bereziki, helduleku, 
eskudel eta 
manparetan, besteak 
beste.

5

Batzarrak aldibereko 
interpretazioa behar 
badu, Euskaldunak 
erabilera bakarreko 
entzungailuak 
emango dizkie 
bertaratutakoei.

3

Euskaldunako aretoen 
edukierak indarreko 
araudira egokituta 
daude.

6

Nork bere burua 
babesteko hondakin 
higienikoen gaikako 
bilketa ezarri du 
gune komunetan, 
komunetan eta 
eraikinaren irteeran.
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Ekitaldiaren antolatzailearentzako aholkuak

1

Antolatzaileak 
erabiltzaileen datuak 
izan beharko ditu, bere 
ekitaldira joan den 
pertsona bakoitzarekin 
harremanetan 
jarri ahal izateko. 
Euskaldunak datuen 
bilketa digitala 
eskainiko du.

4

Biltzarretako 
edo ekitaldi 
korporatiboetako 
erakusketetan bi 
norabideko joan-
etorri zirkuituak edo 
zabalera handiagoko 
korridoreak ezarri 
ahalko dira.

2

ZERO PAPER. 
Dokumentazioa bidaltzea. 
QR kodeak erabiltzea 
gomendatzen da, bertatik 
ekitaldiko dokumentazioa 
deskargatu ahal izateko; 
horrela, inprimatutako 
materiala erabiltzea 
saihesten da. Gainera, 
horrek ekitaldi 
jasangarriak egiten 
laguntzen du. 

EUSKALDUNA

Garbitu eskuak 
eraikinera sartzerakoan.

Erabili maskara 
eraikinaren barruan.

Gorde segurtasun  
tartea.

2

Bertaratutakoen betebeharrak3

5

Antolatzaileak muntaketa, entsegu eta 
desmuntaketa plangintza bat ezarriko du 
ekitaldiaren faseetan langileek kontaktua 
saihesteko, eta jakinarazi beharreko xehetasunak 
behar bezala prestatuko ditu.
Antolakuntzako arduradun bat izendatuko du. 
Pertsona horrek muntaketa denborak, faseak eta 
hurrengo kolaboratzaileei bide emateko uneak 
monitorizatuko ditu, hizlariekin harremanetan 
egongo da eta gerta daitezkeen gorabeherak 
koordinatuko ditu.
Komunikazio-kanal telematikoa egongo da 
ekitaldiaren antolatzailearen eta  
laguntza-langileen artean, segurtasun-neurriak  
eta araudiari dagozkien betebeharrak betetzeko. 

3

Erabili beharreko 
ekipoak eta mota 
guztietako materialak. 
Antolatzaileak materiala 
desinfektatuta eman 
beharko du, eta erabilera 
bakoitzaren artean 
garbiketa egokia egiten 
dela bermatuko du.



Euskalduna Euskalduna COVID19

Solairua Gehienezko edukiera, Antzokia Gehienezko edukiera, Antzokia/Eskola Bilera U eran prestatuta

AUDITORIUMA 2164 400
0. solairua 0A 150 55 21

0B 613 300
0C 103 50
0D 305 85 18
0E 435 144 26
0BUSINESS 6 4
I. HALLA 2.035 m2 1365
I. HALLA Erakusketa 2.035 m2 974 400
II. HALLA 1.900/1.438 m2 1855/1420
II. HALLA Antzokia 1.900/1.438 m2 1100/900 400/300
II. HALLA Erakusketa 1.900/1.438 m2 929/710 400

1. solairua 1A-AKREDITAZIOAK 18 7
1B 24 7
1C 24 8

2. solairua 2EXTERIOR 215 65 24
2VIP 22 10

3. solairua 3A 90 30 13
3B 45 20 9
3C 10 6
3D 10 6
3 Jauregia Restaurant 730 m2 450 135

5. solairua 5A 86 22 12
5B 45 20 9
5C 10 6
5D 10 6
5E 20 6
5F 20 8
5G 20 6
5H TERRAZA 120 55 20
Terraza 220 m2 250 100

Euskalduna, gune segurua
Aretoen edukiera



Eskerrik asko zuhurtziaz 
eta segurtasunez jokatzeagatik.
Thank you for behaving 
with care and safety.

Gracias por comportarse de manera 
prudente y segura.

Eskerrik Asko!
Thank You!
¡Gracias! 

www.euskaldunabilbao.com 
www.euskalduna.eus

info@euskalduna.eus


