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Bilbon,	2020ko	abenduaren	2an	
	
	
	
Andre	agurgarriak:	
	
Familia	 eta	 Komunitateko	 Medikuen,	 Komunitateko	 Erizainen,	 Pedatriaren,	
Kardiologiaren,	 Arnas	 Patologiaren,	 Psikiatriaren,	 Mikrobiologia	 Klinikoaren,	
Tabakismoaren	 Prebentzioaren	 eta	 Lehen	 Mailako	 Arretako	 Pediatriaren	 Elkarteek,	
COVID-19k	 eragindako	 pandemia	 kontrolatzeko	 neurriak	 egungo	 egoerara	 egokitzeko	
behar	larria	kontuan	izanik,	honakoak	adierazi	nahi	ditugu:	
	

	

Osasun	 Ministerierioari	 eta	 Autonomia	 Erkidegoei	 abuztuan	 bidalitako	 eskaera-idazkiaren	
ondoren,	zeinean	20	osasun-elkartek	-erakundek	eta	gizarte	eragilek	bat	egiten	zuten	kerik	

	



eta	 bapeorik	 (eta	 lotutako	 produkturik)	 gabeko	 proposamenarekin	 ostalaritzako	
establezimenduetan	 zein	 osasun-zentroen,	 enpresen	 eta	 gainerako	 espazio	 publkoen	
inguruan,	 geurea	egiten	dugu	Euskadiko	pandemiaren	hedapen-zifren	egungo	egoeragatik,	
osasun-arretaren	 gainkargagatik,	 ostalaritzaren	 itxieragatik	 eta	 herritarrei	 musukoaren	
erabilerari	 eta	 gizarte-distantzia	 eraginkorrari	 eusteko	 egindako	 deiengatzik	 azaldutako	
kezka	orokorra.	

	

Aintzat	 hartzen	 dugu	 Osasun	 eta	 Berrikuntza	Ministeriorako	 ospe	 handiko	 hainbat	 adituk	
berriki	egindako	SARS-CoV2aren	transmisio-bideei	buruazko	txosten	zientifikoa.	Txostenaren	
arabera,	aerosolak	dira	trasmisio-bide	nagusia,	bai	gune	itxietan	zein	irekietan,	baita	ekitaldi	
super-kutsatzaileetan	 ohiko	 kutsatze-bidea	 ere;	 horregatik	 guztiagatik	 “zuhurtziaren	
printzipioan	oinarrituriko	jarduera	positiboak”	propsatzen	ditu.	Era	berean,	egiaztatzen	dugu	
2	metro	edo	gutxiagoko	tartean	ez	erretzeko	neurria	eraginkorra	ez	dela	izan,	ez-betetzeko	
edo	 hausteko	 jarrera	 orokortua	 dela-eta,	 herritar	 erretzaileentzat	 zein	 ez-erretzaileentzat	
nahasgarria	 baita.	 Herritarrek	 neurri	 argiagoa	 eskatzen	 dute,	 sentsibilizazioan	 lagunduko	
duena	eta	erretzea	zein	bapeatzea	gune	 ireki	eta	bereizietara	mugatuko	dituena,	2020ko	
uztailaren	2ko	Osasun	Publikoaren	Batzordearen	akordioak	jasotzen	duenez.	

	

Kontuan	 hartuz	 Lehendakariaren	 urriaren	 26ko	 aginduak	 berekin	 dakarrela	 Kerik	 Gaboko	
Ostalaritzaren	 ezartzea,	 Gehigarriaren	 1.	 puntuak,	 Kautelaz-	 eta	 Babes-Betebeharrei	
buruzkoak,	 horrela	 xedatzen	 baitu:	 “Ostalaritzako	 eta	 jatetxeetako	 establezimendu	 eta	
zerbitzuetan,	 maskara	 erabiltzeko	 betebehar	 hori	 jateko	 edo	 edateko	 unean	 bakarrik	
kentzen	da”.	Beraz,	ez	dago	justifikaturik	musukoa	kentzea	erretzeko	edota	bapeatzeko.	

	

Beraz,	 ostalaritzako	 jarduera	 berriro	 aktiba	 daitekeela	 egungo	 aurreikuspena	 aintzat	
harturik,	 kerik	 gabeko	 ostalaritzaren	 testuinguruan	 kerik	 gabeko	 terrazak	 berehala	
ezartzeko	eskatu	nahi	dugu,	errotulazio	esplizituaren	bidez;	baita	kerik	gabeko	10	metroko	
segurtasun-perimetroak	 ezartzeko	 ere,	 funtsezko	 gizarte-guneen	 inguruan,	 hala	 nola,	
ikastetxeetarako,	 osasun-zentroetarako,	 enpresetarako	 eta	 gainerako	 komunitate-
guneetarako	sarrerak;	eta	neurri	horiek	indarrean	sartzeko	ahalik	eta	lasterren.	Horretarako,	
preskripzio	hori	abenduaren	9ko	LABIren	bilerako	neurrien	zerrendan	sartzea	eskatzen	dugu,	
eta	 errotuluen	 eta	 eranskailu	 itsaskorren	 bidez	 grafikoki	 adieraz	 dadin	 (bai	 terrazako	
mahaien	gainean	bai	establezimenduen	sarreretan).	

	

“Kerik	 gabeko	 terrazak”	 ezartzea	 aurreikusten	 den	 ostalaritzaren	 sektorearen	 hurrengo	
berraktibazioan	ezinbesteko	baldintzatzat	hartzea	premiazkoa	da.	Eta	aldi	berean	gizarteari	
zein	 sektore	 horri	 jakinaraztea	 neurri	 horiek,	 eragin	 ekonomiko	 negatiboa	 izan	 ordez,	
segurtasunaren	 eta	 osasunaren	 aldeko	 apustu	 bateratua	 direla,	 bai	 erabiltzaileenak	 zein	
ostalaritza-	eta	turismo-sektoreko	langileenak	ere.	

	



Dei	egiten	dizuegu	krisi	honek	ekartzen	duen	aukera-leihoa	aprobetxatzeko,	COVID	19aren	
eta	 tabakismoaren	 pandemia	 biei	 era	 kostu-eraginkorraz	 aurre	 egiteko,	 eta	 animatu	 nahi	
zaituztegu	 The	 Lancet	 aldizkariak	 ildo	 horretan	 argitaraturiko	 ideiarekin	 bat	 egiteko.	
Adeitasunez,	jaso	gure	agurra	eta	gizarte-erronka	hau	gainditzeko	babesa.	
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.Gorka	Maiz	Lopez	Dk.	

	

Familia	eta	Komuniateko	Medikuen	Euskal	Elkarteko	presidentea	

	

.Sheila	Sanchez	Gomez	Dk		

	

Euskadiko	Familiako	eta	Komunitateko	Erizaintzaren	Zeintzia	Elkartea	

	

.Laura	Tomas	Dk.		

	

Euskadi	eta	Nafarroako	Arnas	Patologia	Elkarteko	presidentea	

.Sonia	Velasco	del	Castillo	Dk.	

	

Euskadiko	eta	Nafarroako	Kardiologia	Elkarteko	presidentea	

	



.Iñaki	Zorrilla	Martinez	Dk.	

	

Euskadiko	eta	Nafarroako	Psikiatria	Elkarteko	presidentea	

.Dr.	Rubén	García	Pérez	Dk.	

	

Euskal	Herriko	Lehen	Mailako	Pediatria	Elkarteko	presidentea	

	

.Juana	Umaran	Sanchez	Dk.		

	

Euskadiko	eta	Nafararroako	Tabakismoari	aurre	egiteko	Elkarteko	presidentea	

	

	

	


