
Zentroko 
PLAN-A Elkarteentzat



COVID-19aren izurritearen ondorioz bizitako osasun-krisiak

zenbait jokamolde aldarazi dizkigu gure bizitza pertsonal, sozial

eta lanekoan, inoiz aldatuko zirenik ere burutik pasa gabe.

Irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta entitateek, zenbait kasutan,

eten egin dute beren jarduna, konfinamenduaren ondorioz hura

gauzatzea ezinezkoa zelako, eta, beste batzuetan, egoera

berrietara egokitu edo jarduna berrasmatu behar izan dute

gizarteari beren esparruetan zerbitzua ematen jarraitzeko.

 

Zalantzarik gabe, elkarteen zeregina beti izan da funtsezkoa

gizartearentzat, baina orain inoiz baino garrantzitsuagoa da. Gure

etorkizun hurbilena zedarrituko duten arau berriek plan bat

edukitzera behartzen gaituzte.

 

Argitalpen honen bidez, Zentrotik zenbait ideia plazaratu nahi

ditugu irabazi-asmorik gabeko entitateek hemendik aurrera

abiatu behar dituzten proiektu eta jarduera berriak planifikatzen

laguntzeko. Ideia horiek, batzuetan mingarriak izan arren, mundu

guztia babesten dute.

 

Zuen ondoan gaituzue. Elkarteok zarete gure benetako 

PLAN-A

 

 

PLAN-A Elkarte



1. KB bat  (Koronabirus
Batzordea) antolatu,

argibideen berri eduki
eta neurriak hartzeaz arduratu

dadin.



2. Behar diren telefonoak eta
helbideak eskura eduki:

osasun-zentroak, 
udal-argibideak...



3. Prebentzio-neurrien
gaineko informazioa 

ageriko toki
batean jarri.

4. Neurriak gogoan izan
jarduera bakoitzaren

hasieran, eta bukaeran
ebaluatu.



5. Ez egin bilera
 jendetsurik.



6. 1,5 metrokosegurtasun-tarteagorde.
 

    Ezin bada tarteagorde, erabili maskara
 

 



8. Ez erabili beste pertsonen
objekturik, 

edo desinfektatu erabili
baino lehen eta gero 

7. Ez besarkatu,
 ez musukatu, 

ez eskurik eman...



9. Zorrotz bete higiene eta
garbitasun neurriak.

Horretarako, produktuak eta
materialak eduki behar

dituzue: gelak,eskularruak,
maskarak...



10. Jarduerak,
planifikatzerakoan, egoera

berria kontuan hartu: 
arreta  jarri behar berrietan

eta 
erabil daitezkeen tresnetan.



11. Etengabe erreparatu
EDUKIERAri eta hartzen 

diren neurriei: 
izan ere, informazioa, 

gaur inoiz gehiago,
BETEBEHARRA da.



12. Alde emozionala gogoan
hartu eta zaindu.  



13. Digitalizazioa errealitate 
       bat da: egunean jarri  
 entitatearen ziurtagiri digitala. 

14. Gauza bera egin
kudeaketako gainerako
betebeharrekin: gizarte-

segurantza, seguruak,
datuen babesa, ziurtagiriak...



15. Inork sintomarik badu 
ez 

dadila jardueretara joan. 



16. Eta edozein
kontsultatarako, Zentron

zuen zain gaude. 



Eta gogoan izan ELKARTEAK zaretela
gure 

PLAN-A 
ESKER MILA!

informacion.participacion@pamplona.es

asesoria.participacion@pamplona.es

@partehartu_iru
@PartaidetzaIruna

http://participa.pamplona.es/eu/

biblioteca.participacion@pamplona.es


