
 
 

ARANGUREN IBARREKO UDALA 
 

ARANGUREN IBARREKO UDAL KIROLDEGIKO INSTALAZIOAK UZTAILAREN 1EAN 
IREKITZEKO ABONATUENTZAKO INFORMAZIOA. 

 
COVID-19ak eragindako larrialdi sanitarioa dela eta alarma-egoera dekretatu zenetik, Aranguren 

Ibarreko Kiroldegiko instalazioak jendearentzat itxita egon dira erabiltzaileen segurtasuna ahalik eta 
gehien bermatzeko.  

Orduan, Udalak 2.hiruhilekoari dagokion abonatuaren kuota ez kobratzea erabaki zuen eta 
horrek 300.000 euro baino gehiagoko murrizketa ekarri du diru-bilketan. 

Konfinamendukoak hilabete zailak izan direla ulertzen dugu, eta udako denboraldiari begira, 
igerilekua baliabide ia beharrezkoa dela familia askorentzat. Oraindik ere egoera zailean gaudela ahaztu 
gabe, esku higienearekin eta pertsonen arteko distantziarekin lotutako neurriak mantenduz, “normaltasun 
berriak” eta Osasun Sailak agindutako murriztapenen lausotzeak, uztailaren 1etik aurrera instalazioak 
irekitzeko aukera ematen digu. 

Udalak Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentutik igortzen dizkiguten osasun eta 
segurtasun neurri guztiak beteko ditu eta baldintzak aldatzen ahalko ditu, beharrezkoa bada. 

Berdegune eta igerilekuen arabileraren kontrola langileekin indartuko da. 
Komunak kontrolatzeko persona bat izango dugu beti. 
Familia edo arduradun bakoitzak 10 urtetik beherakoak kontrolatu beharko ditu, eta instalazio 

guztietan bakarrik mugitzea eragotzi. 
Erabiltzaileei berdegunea eta igerilekuak zentzuz erabiltzeko eskatzen diegu, egun osoa 

instalazioetan egon gabe. 
Araudia ez betetzeagatik instalazioak gaizki erabiltzea berehala zehatuko da. 
 

EDUKIERA KONTROLA 
Pertsonen arteko distantziaren eskakizunak bete ahal izateko, instalazioko ohiko edukiera 1.200 
pertsonara murrizten da. Oraingoz ez da aldez aurretik hautatzeko sistemarik ezarriko (txandak, 
hitzordua, etb.) edukiera-kontagailua izan ezik; kasu horretan, uneoro jakingo dugu instalazioaren 
benetako okupazioa, eta, gehieneko edukiera egonez gero, instalazioa aldi baterako itxiko da. 
Igerilekuetako edukiera ere murriztu egingo da, 192 pertsonakoa izanen da igeriketako igerilekuan eta 
171 pertsonakoa igerilekua ludikoan. 
 
ABONATUAK SARTZEA 
Abonatuak bakarrik sartzen ahalko dira ezarritako edukiera bete arte. Aforoa benetan kontatu ahal 
izateko, abonatu-txartela pasatzea beharrezkoa da bai sarrera-irakurgailutik bai irteera-irakurgailutik ere, 
beraz, ezin izango da txartelik gabe sartu. Edukiera behar bezala kontrolatzeko, txartelik ez duten 2 eta 
4 urte bitarteko adingabeentzat eskatu beharko da txartela (ez da inolako kosturik izanen ez 
abonatzeagatik ez tramitazioagatik). Maskararen erabilera nahitaezkoa izanen da instalazioan barna 
dabiltzanean, baldin eta segurtasun-distantzia ezin bada mantendu eta, batez ere, instalazioaren sarrera 
eta irteeretan. 

 Sarrera-kontroleko eraikina.- sarrera-irteerako ataka (soilik gurpil-aulkientzat, aulkitxoentzat eta 
bizikletentzat), sartzeko tornu bat eta ateratzeko tornu bat. 

 Futbol zelaiaren inguruko tornua.- sarrera eta irteera. 
 

ABONATUEK ERABILTZEKO PRESTATUTAKO ESPAZIOAK 
 
 IGERILEKUAK.- Aire zabaleko igerilekuak bakarrik egongo dira irekita, edukiera murriztuarekin eta 

erabilera-araudian ezarritako neurriak betez. 
14:00etatik 15:00etara, bai igerilekuak  bai gainerako instalazioak itxita egongo dira jendearentzat, 
desinfektatzeko. Tabernan bazkaltzeko erreserba duten pertsonak bakarrik egon daitezke 
instalazioan. 

 BERDEGUNEA.- Elkarrekin bizi ez diren pertsonen arteko segurtasun-distantzia mantenduz eta 
erabilera-araudian ezarritako neurriak betez. Ezin izanen da hamakarik utzi instalazioan. 

 KOMUNAK.- Taberna inguruko komunak irekita egongo dira, eta bertara sartzeko kontrolaz eta 
garbiketaz arduratzen den pertsonaren baimena beharko da. Aldagelak eta takilak itxita egonen dira. 
Halaber, berdeguneetan komunak jarriko dira adingabeentzat (plisti-plasta igerilekuaren ondoan). 

 TABERNA eta TERRAZA.- Ezarritako osasun-araudia betez eta instalazio horren arduradunaren 
jarraibideei jarraituz sartu beharko da tabernan. Terraza Tabernaren zerbitzurako baizik ez da 
erabiliko. 



 
 

 ASKALDEGIA.- Hiru mahaiko eremu bat prestatuko da haurrei eta adingabeei janaria eta askaria 
emateko. Erretegiak eta askaldegia itxita egonen dira. 

 TENIS, PADEL PISTAK ETA FRONTOIA.- Erreserbak egunean bertan egingo dira, telefonoz 
(948 246 850). Soilik jolasteko eta 16 urtetik gorakoentzako eginen dira erreserbak (4 lagun 
gehienez). Adin txikikoak, beti bertan egon behar duen heldu batekin. 
Jolasteko sarbidea instalazioaren edukiera orokorraren araberakoa izanen da. Edukiera bete bada, 
ezin izanen da sartu pista erreserbatua izanda ere 

 
GIMNASIOA ETA GAINERAKO INSTALAZIOAK JENDEARENTZAT ITXITA EGONGO DIRA. 
 
 
 
KIROL ZINEGOTZIA. 


