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Bazkide agurgarri hori:

Eus- Joan den asteazkenean, abenduaren 15ean, Lehendakariaren 47/2021 DEKRETUA
abenduaren 14ean argitaratu zenetik, bazkide guztiei Europar Batasunaren Covid Digital
Ziurtagiria erakustea eskatzen ari gara, Klubaren barruko espazioetara sartzeko.

Kontxako instalazioetan sartzeko prozesuak arintze aldera, gaurtik aurrera asteartea,
abenduak 21, ziurtagiria erakutsi ondoren, sarrera gaituko da eta bazkidearen fitxan
erregistratuko da, hurrengo sarbideetan berriro erakutsi behar ez izateko.

Agur bero bat.

Club Atlético San Sebastiáneko Zuzendaritza Batzordea. 2021 ko abenduak 21

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Dekretu honen xedea da establezimendu, ekitaldi, jarduera eta leku gehiagotara zabaltzea
Osasuneko sailburuaren 2021eko azaroaren 17ko Aginduaren bidez ezarritako Europar
Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitala (QR) eskatzeko derrigortasuna, COVID-19aren
pandemiaren aurrekaria kontuan hartuta osasun publikoaren zaintzaren eta kontrolaren
berezko prebentzio- eta euste-neurri osagarri gisa. Eta honako hauek dira eremu berri
horiek:

1.– Kontzertu-aretoak eta erabilera anitzeko aretoak edo gaitutako beste espazio itxi batzuk,
kontzertuak, musika-jaialdiak eta bestelako kultura- eta arte-ekitaldiak egiten direnean.

2.– Ostalaritza-establezimenduak eta jatetxeak, baita oturuntza-aretoak ere, dantza egiteko
aukera ematen duten jarduerak egiten direnean, bertaratuen kopurua zeinahi dela ere.

3.– Kiroldegiak, gimnasioak eta jarduera fisikoa eta/edo kirola egiten den bestelako
barne-espazioak, izan kirolarientzat, laguntzaileentzat nahiz publikoarentzat.

4.– Kirol-instalazio itxiak, hala nola, estadioak, frontoiak edo antzekoak, sarrera
kontrolatzeko sistema batekin (tiketak, abonamenduak, gonbidapenak, eta antzekoak) eta
100 pertsona baino gehiago bertaratuta lehiaketak egiten direnean.

5.– Ospitaleak, zentro soziosanitarioak eta espetxeak: ospitaleratutako pazienteak edo
egoiliarrak bisitatzen dituzten pertsonak.



2. artikulua.– Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitala (QR) eskatzea,
prebentzio-neurri gehigarri gisa.

Azken 14 egunetan COVID-19ak Euskal Autonomia Erkidegoan izan dituen kasu
positiboen intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 300 kasukoa edo gehiagokoa den
artean, aurreko artikuluan aipatutako establezimendu, ekitaldi, jarduera eta lekuetara
sartzeko eta bertan egoteko, ezinbestekoa izango da erabiltzaileak Europar
Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitala (QR) erakustea, izan paperean zein euskarri
digitalean.

Betekizun hori ez da beharrezkoa izango 12 urtetik beherakoentzat, adinagatik sartu
daitezkeen establezimendu, ekitaldi, jarduera eta lekuetara sartzeko. Lokal horietako
langileei ere ez zaie ziurtagiria eskatuko, beren lana egiteko lokal horietara sartzen
direnean.

Horretarako, Osasun Sailaren web-orrian (https://www.euskadi.eus), aste bakoitzeko
astelehen eta ostegunetan jakinaraziko da lehen paragrafoan finkatutako tasaren indizea,
eta hurrengo egunetik aurrera izango da eraginkorra haren erreferentzia, agindu honetan
ezarritakoaren ondorioetarako.

3. artikulua.– Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitala (QR) Euskal
Autonomia Erkidegoan.

Euskal Autonomia Erkidegoan, Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitala (QR) esteka
honetan eskura daiteke:

https://www.euskadi.eus/eb-ko-covid-egiaztagiri-digitala/web01-a3korona/eu/

Nolanahi ere, arau honen ondorioetarako, baliozkoak izango dira, halaber, beste
osasun-administrazio batzuek emandako Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitalak
(QR).

https://www.euskadi.eus
https://www.euskadi.eus/eb-ko-covid-egiaztagiri-digitala/web01-a3korona/eu/


4. artikulua.– Neurriak betetzen direla kontrolatzea eta zehapen-araubidea.

1.– Establezimenduan sartu aurretik Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitala (QR)
erakusteko eskatzeaz gain, bai establezimendu, ekitaldi, jarduera eta leku horien titularrek
eta arduradunek, bai agintaritzaren agenteek edozein unetan eskatu ahal izango diete
ziurtagiria leku horietan dauden pertsonei, ziurtagiri hori benetakoa dela egiaztatzeko.

2.– Establezimendu, ekitaldi, jarduera eta lekuetako arduradunek datuak babesteko
indarrean dagoen araudia betetzen dela bermatu beharko dute. Bereziki, egiaztatzeko
unean soilik eskatu ahal izango da apartatu honetan aipatzen den informazioa erakusteko,
eta ezin izango da gorde edo parte-hartzaileen osasunari eragiten dioten datuen fitxategirik
sortu.

3.– Establezimenduko sarreratik ikusteko moduko kartelen bidez, lokalean sartzeko
baldintzen eta bertan aplikatu beharreko neurrien berri emango zaie bezeroei, eta, bereziki,
maskara erabiltzea nahitaezkoa dela gogoraraziko zaie.

4.– Establezimendu, ekitaldi, jarduera eta lekuaren titularra izango da gerta daitezkeen
ez-betetzeen erantzule, eta COVID-19aren pandemia kudeatzeko neurriei buruzko
ekainaren 24ko 2/2021 Legean aurreikusitako moduan zehatuko dira.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetuta geratzen dira dekretu honetan xedatutakoaren aurka dauden maila bereko
nahiz beheragoko xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA

Dekretu honetan aurreikusitako neurriek 2022ko urtarrilaren 31ra arteko iraupena izango
dute, eta etengabeko jarraipena eta ebaluazioa egingo zaie, egoera epidemiologikoaren
bilakaerara egokitzen direla bermatzeko. Ondorio horietarako, luzatu, aldatu edo ondoriorik
gabe utzi ahal izango dira neurriok.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA



Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den unean jarriko da
indarrean.


