
Koronabirusaren inguruan Etxarriko Udalak
hartutako neurriak:

Hasieratik neurriak hartu dira, eta momentuan momentuko erabakiak hartzen 
ari da Udala, egoera oso aldagarria izaten ari baita. Gaurtik aurrera badirudi 
datu zehatzagoak izaten hasiko garela Nafarroako Gobernuaren aldetik 
koronabirusaren gure herrietako egoeraren inguruan.

Udal-Langileak:

Egoeraren okertzea dela eta hartu zen 
erabakietako bat Udal bulegoa eta Udal 
eraikin guztiak ixteko erabakia izan zen, 
Udaletxea bera, kultur etxea, musika eskola, 
pilotalekuak, liburutegia eta abar.
Udal bulegoko langileei lehenengo astean 
aukera eman zitzaien etxetik lan egiteko, 
eta egoeraren okertzea ikusirik bigarren 
astetik aurrera eraikinak itxi eta etxetik lan 
egin beharra izan dute, udalaren aldetik 
baliabideak jarriz. Udalarekin kontaktuan 
jarri nahi ezkero telefonoz edo email bidez 
jarri zaitezke harremanetan orain arteko 
ohiko ordutegian (udala@etxarriaranatz.eus 
edo 948460004).

Kaleko langileei eta garbitzaileei 
dagokienez, lanean jarraitzen dute zerbitzu 

minimoetan herria garbitzen, desinfektatzen, 
zaborra biltzen eta garbiketa orokorrak 
egiten, besteak beste. Larrialdi egoeraren 
lehenengo astean kaleko langile batzuk 
hondakinen bilketan ibili ziren, Sakanako 
Mankomunitateak izan zuen bapateko 15 
langileen koarentena egoerak kinka larrian 
jarri zuelako herriz herriko zabor bilketa.

Egun, herria desinfektatzeko langileek 
egiten duten lanaz gain, herriko abeltzainekin 
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hitz egin da herriko kaleak desinfektatzen 
laguntzeko, eta datozen egunetan egingo 
dira desinfekzio lan horiek. Hori dela eta, 
herrian zehar kotxeak aparkatzen dituzuenoi 
kaleetan lekua uzteko eskatu nahi dizuegu, 
traktorea edo kamioia arazorik gabe pasa 
dadin.

Herrian aurrera eramaten ari diren 
ekimenen artean, gazte asanbladaren 
iniziatibarekin bat eginez martxan jarri 
den laguntza taldea dago, etxetik irten 
ezin direnei laguntza emanez; janaria, 
botikak edo herritarrak behar duena etxera 
eramanez. Momentu oro lantalde honetako 
kideekin arremanetan gaude, agertzen diren 
eskaera edo kasuak aztertuz eta laguntza 
aurrera eramanez.

Laguntza behar izanez gero jarri 
harremanetan telefono hauetan: 673319557 
edo 671603012 telefonoan.

Gizarte zerbitzuekin egunero kontaktuan 
gaude gerta litezkeen kasuak edo urgentziak 
momentuan artatzeko eta Sakanako 

Mankomunitateko Garapen Agentziarekin 
batera maskarillak egiteko lantalde bat sortu 
da eta Udala material honen biltegia izango 
da datozen egunetan, behar ezkero material 
hau erabilgarri izan dezagun.

Udalaren egunerokoari dagokionez, 
egunero sortzen dira protokolo berriak, eta 
hori dena ongi kudeatzeko denbora pila 
bat behar da. Kontuan izan behar da egoera 
berria dela denontzat, ezjakintasunaz betea, 
eta honek lan handia suposatzen duela, 
egin dena desegiten egokiena ez delako eta 
berriro beste modu batera egiten…. Honi 
lotuta ez dugu informazio gehiegi izan, bai 
informazioa orokorra, baina ez informazio 
zehatza, eta hori ere zama bat izaten ari da, 
askotan informazio falta handia sumatzen 
dugulako erabakiak hartu behar diren 
momentuan...

Lanean ari gara eta horrela jarraituko dugu, 
alarma egoera honen aurrean gure baliabide 
guztiak herritarren beharrengan jarriz.

Zaindu gaitezen!

Telegram sare sozialaren bidez kanal bat sortu dute 
herriko hainbat eragile, herriko egoera eta udalaren 
berriak uneoro eskura izan ditzagun.

https://t.me/EtxarriAranatz


