
GETXOKO UDALEKO LANGILEEK ZERBITZUA MODU ERAGINKORREAN EMATEARI BURUZKO 

KUDEAKETA-NEURRIAKCOVID-19A DELA-ETA (2. MEZUA) 

 

Pandemiak nola eboluzionatzen duen eta agintari eskudunek hartutako erabakiak nola   

gertatzen ari diren kontuan hartuta, Udalean ere zerbitzu publikoa emateko beharrezkoak diren 

neurriak eguneratu behar ditugu, funtsezko zerbitzuak eta oinarrizko administrazio-jarduera 

ziurtatuz, betiere Udaleko langileen osasuna zainduz, birusari eusten lagunduz eta hori guztia, 

osasun publikoko sistema osoaren ildotik. 

 

Hala, joan den ostiralean bidalitako mezuaren ondoren, honako eguneratze hauek egin behar 

ditugu: 

Ohiko lantokian ematen den denbora behar-beharrezkoa den denborara mugatuko da, 

administrazio-jarduera ez geldiarazteko eta arloari edo beste arlo batzuetako lanari kalterik 

ez egiteko oinarrizko eta ezinbesteko kudeaketak egiteko. 

 

I.- jardunaldia eta prebentzioa. 

Ahalik eta jende gehien biltzea saihestuko da espazio eta ordu-tarte berberetan, eta unitate 

bakoitza egokien deritzon moduan antolatu ahal izango da (orduak, txandak, egunak …) 

dagokion arduradunaren baimenarekin. 

Antolatzeko modu horretan, honako erizpide hauek hartuko dira kontutan: 

A) Lehentasuna izango dute 14 urtetik beherako seme-alabak (edo behar bereziak dituzten 

adinekoak) edo beraien zaintzapean adinekoak dituzten langileek. 

B) Kontutan hartuko dira beste udalerri batzuetatik joaten direnak; distantzia baloratuz, eta 

garraiobide publiko/kolektiboak erabiltzen dituztenak eta murrizketa horien xede direnak. 

C) Arloko arduradunak egokitzat jotzen duen beste edozein irizpide 

 

II.- urrutiko lana. 

Langile guztiek mugikorraren bidez jarduteko moduan egon beharko dute ohiko lan-ordutegian 

(ordutegi horretatik kanpo ere bai, beharrezkoa bada), baita beren ekipo pertsonalean ere, ahal 

den neurrian. Horretarako, mugikorreko zenbakiak eta posta-helbideak emango zaizkio 

adierazten den kontuari (edo arloko edo unitateko arduradunei), eta errazago banatuko dira. 

Gure ustez, beharrezko neurria da, prestazioen elkarrekikotasunarekin bat datorrena eta 

pribatutasuna errespetatzen duena, hain ezohiko inguruabarrak direla eta (esan gabe doa 

normaltasunera itzuliz datu horiek suntsitu egingo direla). 

Gaur goizean bertan telelanaren gaineko hirugarren komunikazio bat egingo da. 

 

 



III.- etxean egotea. 

 Une honetan, funtsezko adierazpena da, eta etxetik kanpoko mugikortasuna ahal den neurrian 

murriztu behar denez, aldi horretan osorik edo zati batean bertan jarraitzen dutenak, aurreko 

paragrafoetan adierazitakoaren arabera edo, hala badagokio, dagokion baimenarekin, 

ezinbesteko betebehar bat betetzearen figuraren babespean geratuko dira, EPOEren 48j) 

artikuluan  eta Udalhitzen 51. Artikuluan aurreikusten denez. 

 

IV.- funtsezko zerbitzuak. 

Gaur egun SARS-CoV-2 birusak eragindako alarma-egoeran administrazio publiko gisa bermatu 

behar diren zerbitzuak. 

 Sanitarioak. Udal egoitza. 

 Gizarte Zerbitzuak. 

 Urak. 

 Hilerria. 

 Garbiketa. 

 Polizia. 

 Argiteria. 

 Kontu-hartzailetza eta Diruzaintza. Gastu-arduradun guztiek fakturak osatzeko aukera 

izan behar dute. 

 Idazkaritza. 

 Nominak (Udala eta erakunde autonomoak). 

 Sistemen eta, oro har, euskarri informatikoaren teknikariak. 

 Errolda, Erregistroa, KAB bat. 

 Udal-erakunde autonomoetan zehazten diren zerbitzuak. 

 Laneko arriskuen prebentzioa. 

 Atezaintza. 

 Komunikazioa. 

 

 

 

V.- komunikazioa. 

Hartzen diren neurri guztiak Alkatetzak jakinaraziko ditu. 

 

 


