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MUGI ZAITEZ GUREKIN!-etik Jarduera Fisikoa eta osasun ohiturak 

konfinamendu momentu hauetan aliatu onenak direla pentsatzen dugu, 

ikuspuntu fisiko, psikologiko eta sozialean laguntzeko. 

 

Denbora luzez etxean egoteak bizi ohiturak alda ditzake eta ondoeza 

psikologikoak sortu ere. 

 

Buletin honetan dieta gomendioen bilduma aurkituko duzu, 

inkomunikazioan zehar eta ondoren ahalik eta osasuntsu mantentzeko.  

 



Zer dio ikerketa 
zientifikoak? 

Ikerketa zientifikoen historian jarduera fisikoak COVID-19ren antzeko 

gaixotasunak nola eragiten duten aztertzen duten hainbat azterketa aurkitzen 

ditugu, hala nola gripearen kasua, baita txertoen erantzunak ere. 

 

Animalietan frogatu da etengabeko jarduera fisiko moderatua (egunean 30 

minutu) onuragarria dela gripearen antzeko gaixotasunetan. 

 

Bestalde, adinekoez osatutako arrisku-taldeetan, ikerketek adierazten dute 

nola jarduera fisikoak txertaketaren efektu babesgarria handitu lezakeen, 

antigorputzak denbora tarte luzeagoetan mantentzen laguntzen dute-eta. 



Sistema 

immunologikoan 
onurak ariketa 

fisikoarekin Sistema fisiologikoa 
hobetu  

 Prevenir 
enfermedades 

físicas y mentales 

Sintomen 
larritasuna arindu 

Txerto natural 
moduko bat eskuratu 



Jarduera fisikoak COVID-19 bidezko infekzioen 

larritasuna murrizteko ahalmena du 

 

Infekzio batean biriketan gertatzen denarekin du 

zerikusia horrek, ondoren azaldu moduan. 

 

Sistema immunologikoak birus inbaditzailea 

detektatzen du biriketan eta eraso egiten dio. 

Birusen eta zelulen arteko gatazkak hantura 

eragiten du. Hantura horrek birika-ehuna kaltetzen 

du, eta arnasketarekin interferitzen du: arnasketa 

zaildu egiten du. 

 

Aktibo dagoenean, muskuluek sistema 

immunologikoaren funtzionamendua hobetzen 

duten eta hantura murrizten duten konposatuak 

sortzen dituzte. Nahiz eta COVID-19 duten 

pazienteekin saiakuntzarik egin ez, jarduera fisikoak 

immunitatearen, hanturaren eta arnas infekzio 

biralen kontra dituen ondorioak oso dokumentatuta 

daude. 

COVID-19ari 
aurre 
egiteko 
onura 
espezifikoak 
#1 
 



Jarduera fisikoa eraginkorra da bihotzeko 

gaixotasunak prebenitu eta tratatzeko 

 

Orain, inoiz baino zentzuzkoagoa da eritasun 

kronikodun pertsonak aktibo izatea, gaixotasunaren 

larritasuna gutxitzen saiatzeko, kutsatu aurretik, 

bederen. 

 

Gainera, osasuntsu egonda, pertsonek kutsatzeko 

arriskua murriztu dezakete, jarduera fisikorako 

gomendioak jarraituz. 

COVID-19ari 
aurre 
egiteko 
onura 
espezifikoak 
#2 
 



COVID-19ari 
aurre 
egiteko 
onura 
espezifikoak 
#3 
 

Jarduera fisikoak estresaren sintomak saihesten 

laguntzen du 

 

Osasun-, ekonomia- eta lan-mehatxuek eta 

isolamendu sozialak sor ditzaketen estres-sintomak 

hobetu egiten dira fisikoki aktibo egonda. 

 

Pertsona aktiboek egoera horiei aurre egiteko 

gaitasun handiagoa dute. 

 

Jarduera fisikoaren saio bakoitzak depresioaren eta 

antsietatearen sintomak murrizten ditu. Beraz, 

jarduera fisikoa pandemiak eragindako estresaren 

antidotoa izan daiteke. 

 

 



Mesedez, jarrai egitzazu 
segurtasun gomendioak 

Eskuak sarri askotan 
garbitu xaboiarekin 

Saihestu eskuekin 
begiak, sudurra edo 

ahoa ukitzea 

Segurtasun tartea 
errespetatu 

Erabili norbere 
babeserako 
beharrezko 
materialak 

Konfinamenduaren fase honek kirola kanpoan egiteko aukera ematen digu. 

Mesedez, arduraz jokatu eta arreta handia jarri osasun-gomendioei. 
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