
                                                                

OINARRIZKO GIDA GETXORA IRITSI BERRI DIREN 

UKRAINARRENTZAT  

1. BABESA, LAGUNTZA ETA ORIENTABIDEAK EMATEN DITUZTEN 

ERAKUNDEAK 
Eusko Jaurlaritza eta Gurutze Gorria,  ☎  945 222 222 (ordutegia: 09:00etatik 

22:00etara)     

Zuzeneko arreta ukrainarrentzat 10:00etatik 18:00etara: 

🏠 Gurutze Gorriaren eguneko zentroa 

Concha Jeneralaren kalea, 34, Bilbo (nola iritsi) 

 

CEAR Euskadi ☎  944 248 844 www.cear.es 

🏠 Arreta bulegoak: 

Baiona kalea 1-3, 48012, Bilbo (nola iritsi) 

 

2. EGOITZA ERREGULARIZATZEA 
Zure beharrak entzuten ditugu, eta horiei erantzuna eman diezaieketen zerbitzuetara 

bideratzen zaitugu. Edozein zalantza izanez gero, galde diezagukezu. 

Jarri harremanetan lehenago. ☎ 944 660 152// 747 424 287   

harrerabulegoa@getxo.eus edo zatoz zuzenean gure arreta-ordutegian: 

Astelehen, astearte eta ostiraletan 10:00etatik 14:00etara asteazkenetan 16:00etatik 
20:00etara 

🏠 Txabarri Zuazo z/g Getxo ( nola iritsi) 

 

3. EGOITZA ERREGULARIZATZEA 
Ukrainarrentzat edo Espainiara lekualdatu diren beste estatu batzuetako 

herritarrentzat ALDI BATERAKO BABESARI buruzko informazioa 

EBko Kontseiluak onetsi du Kontseiluaren 2001/55/CE Zuzentaraua aplikatzea 

ebazten duen erabakia, lekualdatutako pertsonak babesteari buruzkoa.  

Zein eskubide ematen dizkit aldi baterako babesak? 

 Babesak iraun bitartean egoitzarako eta lan egiteko baimena ematen du. 

 Norbere kontura edo besteen kontura lan egitea, 

 Harrera sistemako prestazioak jasotzea. 

 Mediku arreta. 

 Hemezortzi urte baino gutxiago dituztenek, halaber, eskubidea izango dute EBko 

harrera herrialdeko biztanle nazionalen baldintza berberetan heziketa jasotzeko. 

https://www.google.com/maps/dir/Calle+Gral.+Concha,+34,+48012+Bilbao,+Vizcaya/Calle+Gral.+Concha,+34,+48012+Bilbao,+Vizcaya/@43.2668186,-2.972569,13.75z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e4fd5c08a67b1:0xf45b4df943264e90!2m2!1d-2.9362274!2d43.2568998!1m5!1m1!1s0xd4e4fd5c08a67b1:0xf45b4df943264e90!2m2!1d-2.9362274!2d43.2568998
http://www.cear.es/
https://www.google.com/maps/dir/C.+Baiona,+1+48012+Bilbao+Vizcaya/@43.2536255,-2.9352403,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4e4fd52970dcad:0x819f38f684504069!2m2!1d-2.9352403!2d43.2536255
mailto:harrerabulegoa@getxo.eus
https://www.google.es/maps/dir/Jose+Maria+Ch%C3%A1varri+Zuazo+Kalea,+48930+Getxo,+Bizkaia/Jose+Maria+Ch%C3%A1varri+Zuazo+Kalea,+48930+Getxo,+Bizkaia/@43.3298044,-3.015395,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5bcd5d21dce9:0x1f1dc02d92fc460c!2m2!1d-3.0066402!2d43.3297891!1m5!1m1!1s0xd4e5bcd5d21dce9:0x1f1dc02d92fc460c!2m2!1d-3.0066402!2d43.3297891


                                                                
Non eta nola eskatu? 

Aldi baterako babes eskariak Poliziaren Goi Mailako Buruzagitzan  izapidetuko dira, 

🏠 Bilboko Gordoniz kaleko 8. zenbakian,  48010,  ☎ 944709149 (nola iritsi) 

Aldi baterako babesa eskatzeko izan dezaketen nortasun agiri guztiekin joan 

beharko dira poliziara (pasaportea, nortasun agiria, eta abar).  

Aurretiazko hitzordua webgune honetan eskatu behar da: 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html   

Urtebeteko iraupena izango du eta hiru urtera arte luzatu ahal izango da, asilorik 

eskatu behar izan gabe. 

 

4. ERROLDATZEA 
Erroldatzeak esan nahi du udal erroldan izena ematea. Erregistro horretan jasota 

daude udalerriko bizilagun guztiak.  

Betekizunak 

Getxon erroldatzeko beharrezkoa da: 

 Adin nagusikoa izatea edo adingabeek baimena izatea. 

 Udalerrian bizitzea. 

Izapidetzea 

Agiri ofizial bat aurkeztu behar da honakoak zuzen identifikatuz: Batasunetik 

kanpoko atzerritarrentzat baliozkoak diren nortasun agiriak dokumentu batean 

emandako atzerritarren identifikazio zenbakia (aldi baterako babesa eskatzean 

jasotzen da) edo indarreko pasaportea dira. Adingabeek familia liburua edo 

legeztatutako jaiotza buletina behar dute. 

Etxebizitzaren erabilera egiaztatzen duen agiria (baimen idazkia, alokairu kontratua 

edo antzekoa,…) aurkeztu behar da 

Adingabe bat bere gurasoak erroldatu ez diren etxebizitza batean erroldatzeko 

baimen agiri bat egon behar da. 

Non? 

Izapide horiek  Herritarren Arretarako Bulegoan (HAB) egiten dira. Astelehenetik 

ostiralera, 08:00etatik 14:00etara. Etxebizitzan aldaketak egitean izapidetzeak 

errepikatu beharko dira. 

🏠 Torrene kalea 3, Algorta. ☎ 944660366 (nola iritsi ) 

🏠 Mesedeetako kalea 13, Areeta. ☎ 944660266 (nola iritsi) 

https://www.google.com/maps/dir/Gordóniz+Kalea,+8,+48010+Bilbo,+Bizkaia/Gordóniz+Kalea,+8,+48010+Bilbo,+Bizkaia/@43.2595323,-2.94119,17z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5029bed528ad:0xd8911877faf70641!2m2!1d-2.9390013!2d43.2595284!1m5!1m1!1s0xd4e5029bed528ad:0xd8911877faf70641!2m2!1d-2.9390013!2d43.2595284
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
https://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/organizacion-municipal/oficinas-municipales-getxo
https://www.google.com/maps/dir/Torrene+Kalea,+3,+48991+Getxo,+Bizkaia/Torrene+Kalea,+3,+48991+Getxo,+Bizkaia/@43.3497213,-3.013689,17z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5be722f5d6ab:0x19fd53bb3f60f8f7!2m2!1d-3.0115003!2d43.3497174!1m5!1m1!1s0xd4e5be722f5d6ab:0x19fd53bb3f60f8f7!2m2!1d-3.0115003!2d43.3497174
https://www.google.com/maps/dir/Oficina+de+Atención+Ciudadana,+C/Las+Mercedes,+13,+48930+Getxo,+Biscay/Oficina+de+Atención+Ciudadana,+C/Las+Mercedes,+13,+48930+Getxo,+Biscay/@43.3277516,-3.0474464,13.25z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5a2d392d3c79:0x33b8ef8fb6bff33c!2m2!1d-3.014967!2d43.3260951!1m5!1m1!1s0xd4e5a2d392d3c79:0x33b8ef8fb6bff33c!2m2!1d-3.014967!2d43.3260951


                                                                
Aurretiazko hitzordua eskatu behar da https://citaprevia.getxo.eus/ webgunean edo 

010/ 944 66 00 00 telefono zenbakietan. Horrez gain, erroldari buruzko zalantzak 

argitu daitezke (08:00etatik 19:00ak arte, astelehenetik ostiralera)  

 

5. GETXOKO GIZARTE ZERBITZUAK 
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren sarbidea da, eta haren funtzio nagusia gizarte-

beharrak detektatzea eta haiei erantzutea da. 

Bizi zaren lekutik gertuen dagoen oinarrizko gizarte-zerbitzuan ematen da arreta. 

Beharrezkoa da aldez aurretik hitzordua eskatzea   

🏠 Algorta-Neguri oinarrizko Gizarte Zerbitzuak 

Urgull kalea 4-1go pisua Algorta  ☎ 944660101  (nola iritsi) 

🏠 Romo-Areetako oinarrizko Gizarte Zerbitzuak 

Monte Gorbea kalea 10 (Gobelaurre kantoian) ☎ 944660153 (nola iritsi) 

🏠 Getxo-Andra Mari oinarrizko Gizarte Zerbitzuak  

Puerto Orduña kalea 16 ☎ 944660130 (nola iritsi) 

 

6. LAGUNTZA MEDIKOA  
Sistema publikoko ohiko eta doako laguntza medikoa lehendabizi lehen mailako 

arreta medikuaren bidez ematen da, hori baita gaixorik dagoen pertsona artatzen 

duena edo beharrezkoa izanez gero, mediku espezialistarengana bideratzen duena. 

Euskal Autonomia Erkidegoan laguntza hori Osakidetza Euskal Osasun Zerbitzuak 

ematen du. 

Non eska dezaket osasun laguntza publikoa aitortzeko? 

Zure etxetik hurbilen dagoen Osakidetzako zentroan. Getxon hiru osasun zentro 

daude: 

🏠 Areetako anbulatorioa: Bidebarrieta kalea 10-12, Getxo (nola iritsi) 

🏠 Alangoko Osasun Zentroa: Alango kalea 30, Getxo (nola iritsi) 

🏠 Algortako anbulatorioa: Bidezabal kalea 30, Getxo (nola iritsi) 

Babeserako aldi baterako bizileku-baimena eskatu baduzu edo eman badizute, 

anbulatorioan eskatu behar duzu OSASUN-TXARTEL  INDIBIDUALA (OTI). Honekin 

osasun-laguntzarako eskubidea baituzu, 2 urterako, Espainia osorako, nahiz eta 

eskubidea ezin den Europara esportatu. 

https://citaprevia.getxo.eus/
https://www.google.es/maps/dir/Urgull+Kalea,+48991+Getxo,+Bizkaia/Urgull+Kalea,+48991+Getxo,+Bizkaia/@43.3500372,-3.0192775,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5be7039ae5db:0x1a9589766678f999!2m2!1d-3.0105227!2d43.3500219!1m5!1m1!1s0xd4e5be7039ae5db:0x1a9589766678f999!2m2!1d-3.0105227!2d43.3500219
https://www.google.es/maps/dir/Servicios+Sociales+Municipales+de+Getxo,+Urgull+Kalea,+s%2Fn,+48991+Algorta,+Vizcaya,+Biscay/Servicios+Sociales+Municipales+de+Getxo,+Urgull+Kalea,+s%2Fn,+48991+Algorta,+Vizcaya,+Biscay/@43.3501772,-3.0453783,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5bdb5515b01b:0xf21211755b0b618d!2m2!1d-3.0103589!2d43.3501201!1m5!1m1!1s0xd4e5bdb5515b01b:0xf21211755b0b618d!2m2!1d-3.0103589!2d43.3501201
https://www.google.es/maps/dir/Puerto+de+Ordu%C3%B1a+Kalea,+16,+48993+Getxo,+Bizkaia/Puerto+de+Ordu%C3%B1a+Kalea,+16,+48993+Getxo,+Bizkaia/@43.3592587,-3.0459842,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5bfb127c9e29:0xef7103844beb0a6!2m2!1d-3.0109648!2d43.3592016!1m5!1m1!1s0xd4e5bfb127c9e29:0xef7103844beb0a6!2m2!1d-3.0109648!2d43.3592016
https://www.getxo.eus/kaixo/gestion.asp?codges=33&i=es
https://www.google.com/maps/dir/C.+Bidebarrieta,+10,+48930+Guecho,+Vizcaya/C.+Bidebarrieta,+10,+48930+Guecho,+Vizcaya/@43.3244119,-3.0442643,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5a2ddb396007:0x915830ddddf6b67c!2m2!1d-3.0092449!2d43.3243548!1m5!1m1!1s0xd4e5a2ddb396007:0x915830ddddf6b67c!2m2!1d-3.0092449!2d43.3243548
https://www.google.com/maps/dir/C.+Alango,+30,+48992+Guecho,+Vizcaya/C.+Alango,+30,+48992+Guecho,+Vizcaya/@43.3464754,-3.0421537,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5bc2ceacfa09:0xdaf261e4e85757a3!2m2!1d-3.0071343!2d43.3464183!1m5!1m1!1s0xd4e5bc2ceacfa09:0xdaf261e4e85757a3!2m2!1d-3.0071343!2d43.3464183
https://www.google.com/maps/dir/C.+Bidezabal,+30,+48993+Guecho,+Vizcaya/C.+Bidezabal,+30,+48993+Guecho,+Vizcaya/@43.3570271,-3.0142717,17z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5be4afad41ef:0xb31e68f8c5e2024b!2m2!1d-3.012083!2d43.3570232!1m5!1m1!1s0xd4e5be4afad41ef:0xb31e68f8c5e2024b!2m2!1d-3.012083!2d43.3570232


                                                                
Aldi baterako bizileku-baimena oraindik eskatu ez baduzu, DAST eskatu behar duzu 

anbulatorioan: aldi baterakoa da, 6 hilabeterako, eta Euskadirako balio dizu. 

Bietako edozeinekin gainerako herritarren baldintza berberetan osasun-laguntza 

jasotzeko eskubidea baituzu. 

Osasun arreta jasotzeko ordutegi orokorra 

Osasun zentroetan ikusi behar da lehen mailako arreta edo espezialistaren arreta 

jasotzeko ordutegia zein den. 

Ohiko ordutegian, 08:00etatik 17:00etara, osasun zentroetan guardiako edo babes 

medikua egoten da eta kasu larriei erantzuten die. 

Ordutegi horretatik kanpo Areetako Arreta Jarraituko Zentrora edo Urdulizko 

Ospitalera joan beharra dago. 

 

7. ADINGABEEN ESKOLATZEA 
Heziketa derrigorrezkoa eta doakoa da 6 eta 16 urte bitarteko pertsona guztientzat 

eta bi alditan zatitzen da: lehen mailako hezkuntza eta derrigorrezko bigarren 

hezkuntza. Gainera, eskaintza zabala dago, gehiena doakoa, 0 eta 6 urte 

bitartekoentzat eta 16 urtetik gorakoentzat.  

Getxon zentro publikoez gain (doakoak) Itunpeko pribatuak ere daude (hileko kostu 

aldakorra dutenak) adingabeko bat matrikulatzera joateko.  

Horrez gain, hizkuntza-eredu ezberdinak ere badaude, Getxon 2 hizkuntza ofizial bizi 

direlako: euskara eta gaztelania. Hizkuntza batek edo besteak duen irakastorduaren 

arabera, ereduak A (batez ere gaztelaniaz eta euskara irakasgai gisa), B (irakasgaien 

erdia gutxi gorabehera gaztelaniaz eta beste erdia euskaraz) edo D (funtsean 

euskaraz eta gaztelania irakasgai gisa) izango dira. 

Aukeratzen den ikastetxera joan eta ikasle adingabeen matrikulazioa eska daiteke. 

Ikastetxean matrikula egiteko zer dokumentazio aurkeztu behar duzun adieraziko 

dizute 

0 eta 12 urte bitarteko ikasleen matrikula egiteko ikastetxeak 
12 eta 16 urte bitarteko ikasleen matrikula egiteko ikastetxeak 
 

8. ELKARREKIN EGOTEKO ESPAZIOA 
Getxon harrerako komunitate sarea dago iritsi berriak direnentzat. 

Bertara joan eta beste pertsona batzuekin egon zaitezke, elkar ezagutu dezakezue, 

eta abar. 

 Topagunea  

🏠  Ezequiel Agirre Kalea 19 beheko solairua,  Romo-Getxo (nola iritsi) 

https://www.getxo.eus/kaixo/ficha.asp?codficha=20&i=es
https://www.osakidetza.euskadi.eus/osi-uribe/-/osi-uribe-hospital-urduliz-alfredo-espinosa-presentacion/
https://www.osakidetza.euskadi.eus/osi-uribe/-/osi-uribe-hospital-urduliz-alfredo-espinosa-presentacion/
https://www.getxo.eus/kaixo/gestion.asp?codges=83&i=es
https://www.getxo.eus/kaixo/gestion.asp?codges=84&i=es
https://www.google.com/maps/dir/Ezequiel+Agirre+Kalea,+19,+48930+Getxo,+Bizkaia/Ezequiel+Agirre+Kalea,+19,+48930+Getxo,+Bizkaia/@43.3287401,-3.0105072,15z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5a2d5923ac57:0x57e579eee298169d!2m2!1d-3.0077596!2d43.3277861!1m5!1m1!1s0xd4e5a2d5923ac57:0x57e579eee298169d!2m2!1d-3.0077596!2d43.3277861

