
MUGI ZAITEZ GUREKIN BULETINA!
#6: Herritartasunerako gida. Deskonfinamenduko 1.go 

faseko eta 2. faseko jarduera fisikoa eta kirola

Athlon Sintagmia taldea



Gomendioen gida #6

MUGI ZAITEZ GUREKIN!-etik Jarduera Fisikoa eta osasun ohiturak 
konfinamendu momentu hauetan aliatu onenak direla pentsatzen dugu, 
ikuspuntu fisiko, psikologiko eta sozialean laguntzeko.

Gaur egun, zenbait udalerri deskonfinamenduko 2. fasean daude. Beste 
batzuk, lehenengo fasean.

Fase bakoitzeko neurriak aldatzen ari dira eta batzuetan nahasgarriak 
izan daitezke. Fase bakoitzean zer egin dezakegun ulertzeko, 1.go fasean 
eta 2. fasean ze ariketa fisiko era kirol praktikatu daitekeen laburpena 
egingo dugu.
 



Grup Sintagmia

1.go Fasea



1.go Fasea
Nora joan 
gaitezke?

Kanpoan edo esparru ireki edo itxi baten 
barruan, teilaturik eta horma gabeko 
gunean.

Kanpoko kirol instalazioak edo 
kanpoko kirolak

Gimnasio publiko edo pribatuak

Beti ere, irekita egoteko baldintzak 
betetzen badituzte eta segurtasun 
neurriei buruzko araudia jarraitzen 
badute.

1

2

Baztertuak:

Igerilekuak eta ur guneak

*Bizi garen eskualde berdinean dauden instalazioak eta 
gimnasiaok izan behar dira.



1. go Fasea
Zer egin daiteke?

Beti kontakturik gabe eta bi pertsonen 
kasuan, segurtasun distantzia mantendu 
daitezkeen modalidadeak.

Banakako jarduera fisikoa edo 
gehienez bi pertsona

Entrenatzaileak onartzen dira

Beti erabiltzaile 1 - entrenatzaile 1 
harremana mantenduz.

1

2



1.go Fasea
Nola egin behar 
da?

Instalakuntzetara hitzordua duen edonor 
sartzea edukiko du, Beti hitzordua eduki 
behar da.

Hitzordua

Ariketa txandak

Ariketa txandak antolatuko dira eta 
txanda hauetan ez bazaudete, ezingo da 
instalakuntzetan egon.

1

2



1go Fasea
Beste segurtasun 
neurri batzuk

Ezin da legezko gaitasunaren %30-a 
gainditu.

%30ko edukiera

Aldagelak eta dutxak ezingo dira 
erabili
Esparru hauen erabilera debekatuta 
egongo da.

1

2

Desinfekzioa eta garbiketa

Erabilera bakoitza eta gero materiala 
garbitu egin beharko da.

3



Grup Sintagmia

2. Fasea



2. Fasea
Nora joan 

daiteke?

Kanpoan edo esparru ireki edo itxi baten 
barruan, teilaturik eta horma gabeko 
gunean.

Kanpoko kirol instalazioak edo 
kanpoko kirolak

Gimnasio publiko edo pribatuak

Beti ere, irekita egoteko baldintzak 
betetzen badituzte eta segurtasun 
neurriei buruzko araudia jarraitzen 
badute.

1

2

3
Kirol erabilerako barru kirol 
instalazioak eta igerilekuak 

Beti ere, irekita egoteko baldintzak 
mantentzen badituzte eta segurtasun 
neurriei buruzko araudia jarraitzen 
badute

*Bizi garen eskualde berdinean dauden instalazioak eta 
gimnasiaok izan behar dira.



 2. Fasea
Zer egin daiteke?

Beti kontakturik gabe eta bi pertsonen 
kasuan, segurtasun distantzia mantendu 
daitezkeen modalidadeak.

Banakako jarduera fisikoa edo 
gehienez bi pertsona

Entrenatzaileak onartzen dira

Ariketa txandak antolatuko dira eta 
txanda hauetan ez bazaudete, ezingo da 
instalakuntzetan egon.

1

2



2. Fasea
Nola egin behar 

da?

Instalakuntzetara hitzordua duen edonor 
sartzea edukiko du, Beti hitzordua eduki 
behar da.

Hitzordua

Ariketen txandak

Ariketa txandak antolatuko dira eta 
txanda hauetan ez bazaudete, ezingo da 
instalakuntzetan egon.

1

2

3
Federatuta dauden kirolarien 
lehentasuna

Kirol instalakuntzetara sartzeko kirolari 
federatuek edukiko dute lehentasuna.



2. Fasea
Beste segurtasun 
neurri batzuk

Ezin da legezko gaitasunaren %30-a 
gainditu.

%30ko edukiera

Aldagelak erabil daitezke

Aldagelak erabiltzeko aukera aktibatuko 
da.

1

2

Desinfektazioa eta garbiketa

Erabilera bakoitza eta gero materiala 
garbitu egin beharko da.

3



Aprobetxatu!

Teknikari batek gidatutako jarduera fisikoa egiteko gure edukiak aprobetxatu,

Astero bezala, aurrerago gure asteko planak aurkituko dituzue. Zuen asteroko 
entrenamenduan integratzeko aukera emando dizuegu.

Orain inoiz baino gehiago, aktibo eta osasuntsu egon!



Grup Sintagmia

Eduki berria liburutegian



Gogoratu: 
segurtasun gomendioak 
jarraitu, mesedez.

Eskuak maiz garbitu Begiak, sudurra edo 
ahoa eskuekin 

ukitzea sahiestu

Segurtasun distanzia 
errespetatu

Banakako babes 
elementuak erabili



Erreferentziak

Generalitat de Catalunya

FAQs COVID19 Fase 2: Ciutadania,
esportistes federats,
professionals, d’Alt Nivell
i de lligues professionals

Generalitat de Catalunya

Obertura esglaonada d’espais i 
instal·lacions esportives

http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/FAQs_Fase_2.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/FAQs_Fase_2.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/FAQs_Fase_2.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/FAQs_Fase_2.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/Actualitzacio_Fase1_Ciutadania.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/Actualitzacio_Fase1_Ciutadania.pdf

