Kaixo Klubeko bazkide guztiei.
Klubeko kide guztiengana zuzendu nahi dugu, eta, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi
dizkizuegu Covid 19ren balizko kutsaduretatik babesteko ezarri diren arau guztiak
betetzeagatik: tenperatura hartzea, maskarak erabiltzea, erabilitako makinak garbitzea,
eskuoihala erabiltzea, aurretiko erreserba, etab.
Badirudi neurriak errespetatu eta betetzeak eragina izan duela; izan ere, pandemia garaian
instalazioak irekita daramatzagun 10 hilabeteetan, gure Klubean ez da kutsatze-agerraldirik
izan.
Jakina denez, maiatzaren 9tik aurrera amaitzen da alarma-egoera, eta gaur egun, data
horretatik aurrera ezarriko diren ereduaren eta neurrien zehaztugabetasun juridikoa dugu.
Horregatik, gure ustez, Klubeko kide garen pertsona guztien mesedetan, beharrezkoa da
bakoitzak ahalegin gehigarri bat egiten jarraitzea eta ezarritako neurriak betetzen jarraitzea.
Bigarrenik, egia da, baita ere, gizarte-esparru guztietan gertatzen den bezala, beti izaten direla
salbuespenak, eta gure Klubean ere badirela instalazioetako bazkideak eta erabiltzaileak,
arrazoi bat edo bestea dela medio, eta, agian, oraindik ere gauden egoeraren nekeagatik,
araudia behar bezala betetzeari uko egiten diotenak, batez ere maskara erabiltzeari
dagokionez.
Hori dela eta, Klubeko langileen lan-eskakizuna eta parte hartzea beharrezkoa da, eta, gure
ustez, eskerrak eman behar dira, baina, gainera, saihestu egin behar da.
Beraz, Zuzendaritza Batzorde honek Klubaren instalazioetako bazkide eta erabiltzaile guztiei
eskatzen die azken ahalegin bat egin dezatela ezarritako neurriak betez. Eta langileekiko
errespetu eta begirune handiagoa eskatzen du, izan ere, Zuzendaritza Batzordearen erabakiak
betetzeko ari dira beren eginkizunak betetzen.
Ondo dakizuenez, edo, bestela, unea baliatzen dugu informazioa emateko. Duela egun
batzuetatik, erreklamazio eta iradokizun-orriak ditugu zuen eskura, bai Kontxako instalazioan,
bai Aietekoan (Bera-Bera) edozein kexa edo iradokizun islatzeko.
Dagoeneko hainbat gorabehera eta kexa daude, batez ere maskara erabiltzeari dagokionez.
Beraz, maskara behar bezala erabiltzeaz gain, oihalezko maskara eta sareta gardenak ez
erabiltzea gomendatzen dizuegu.
Azkenik, Klubean, eta Klubaren alde lan egiten duten langileei gure babesa berretsiz, eta haien
baimena errespeta dadin eskatuz, espero dugu inolako neurri zuzentzailerik hartu behar ez
izatea zenbait ez-betetze zuzentzeko neurri gisa;nahiz eta ez diren orokorrak, beharrezkoa da
hauek errepikatzen ez jarraitzea.
Zuek guztiok, zuen senideak eta lagunak ondo jarrai dezazuen desiratzen dugu, jaso ezazue
besarkada bat.
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