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1. BEC Esparruko Kontingentzia Planaren xedea 

Plan honen helburua da BEC esparruko jarduera garatu ahal izateko jarraibideak biltzea, parte 
hartzaileen eta langileen arteko COVID-19aren kutsadura arriskuak ahalik eta gehien murrizte aldera. 

Horretarako, Planaren ardatz nagusia izango dira jarraian adierazitako neurriak bermatzeko 
beharrezkotzat jotzen diren segurtasun eta osasun protokoloen definizioa, zentralizazioa, jarraipena eta 
gainbegiratzea: 

• Sarbide kontrola eta edukierak. 
• Segurtasun distantzia mantentzea (1,5 metro). 
• Garbiketa eta desinfekzio planen egokitzapena. 
• Ingurumen kalitate kontrola. 

Plan honetan ezarritako jarraibideak gauzatzeko agintaritza eskudunen, erakundeen, osasun zerbitzuen 
eta larrialdietako zerbitzuen gomendioak baliatu eta jarraituko dira, horiekin guztiekin komunikazioa eta 
koordinazioa mantenduta, bereziki osasun unitate espezializatuen taldearen gaikuntza eta kudeaketari 
dagokionez eta COVID-19arekin bateragarriak diren sintomen kasuen kudeaketari dagokionez. 

Komunikazioaren alorrean informazio jarraibideak definitu dira, ezarritako nahitaezko prebentzio eta 
higiene-osasun neurrien inguruan errespetatu beharko direnak. 

BECen jardueran garrantzi berezia izanagatik, Planean bildu da ere koordinazio eraginkorra bermatzeko 
modua balio katearen parte gisa jardueretan parte hartzen duten azpikontratatutako enpresa zerbitzu 
hornitzaileekin. 

Azkenik, Planaren ebaluazioa eta eguneraketa ere definitu dira, ezarritako prozeduren etengabeko 
berrikusketa eta hobekuntzaren bitartez. 

 

2. BEC Esparruko Kontingentzia Planaren irismena 

BEC Esparruko Kontingentzia Plana aplikagarria da esparruko espazio fisiko guztietan, bai erabilera 
publiko zein pribatukoak badira ere, eta baita bertan jarduten duten agente guztientzat: langileak, 
bezeroak, hornitzaileak eta bisitariak. 

BEC Esparruko Kontingentzia Planak indarrean jarraituko du Legeak, dokumentu honen xedean jasotako 
kontzeptuen inguruan, ezarritako neurriak indarrean dauden bitartean. 

 

3. Jarduketa eremua 

BEC Esparruko Kontingentzia Plan honen jarduketa eremua bost bloketan egituratu da, bakoitzaren 
izaera eta berezitasunak kontuan hartuta: 

1. Bulego dorrea 
2. Muntatzea eta desmuntatzea 
3. Sarrerak eta irteerak 
4. Erregistroak eta ordainketak 
5. Ekitaldien antolaketa 
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4. Protokolo bereziak 

Izaera desberdineko bost bloke hauekiko zeharkako moduan, bi protokolo berezi definitu dira COVID-
19aren ondorioz bereziki garrantzitsuak direnak BECeko jarduera guztietarako:  

 

 

4.1. DESINFEKZIOA ETA GARBIKETA 

Desinfekzio lanen helburua birusaren mintz lipidoaren suntsiketa da. Gainazalen garbiketa eta 
desinfekzioa detergente koipegabetzaile batekin egin behar da, ondoren desinfektatzailea 
aplikatuta, edo bi ezaugarri hauek biltzen dituen produktu batekin. 

Elementu guztietan aplikatu beharreko desinfekzio protokoloa honakoa izango da: 

1. Desinfekzioaren aurretik, ohiko garbiketa egingo da.  
2. Eremu jakin batera sartzean, ibilbidea planifikatuko da eta desinfektatu beharreko elementuak 

aurreikusiko dira. 
3. Eskuak garbitu ondoren, ESKULARRUAK jarri.  
4. Ontzi bat urez bete eta produktu DESINFEKTATZAILEA gehitu Osasun Ministerioak 

gomendatutako soluzioari jarraituta.  
5. BAIETA bat busti (mikrozuntzezkoa hobe) eta 8 aldetan tolestatu. Espraia erabiltzen bada, 

aplikatu beti soluzioa baietaren gainean (inoiz ez garbituko den gainazalean).  
6. Beti baietaren alde garbi eta busti batekin, baieta ongi xukatu ondoren, garbitu KONTAKTU 

PUNTU guztiak. Ez lehortu.  
7. Desinfektatzeko hurrengo urratsa tolestatutako baietaren aurpegi garbi berri batekin egingo da.  
8. Lana amaitzean, kendu eskularruak.  

Erabili beharreko produktua: *TASKI® Sprint H-100, Osasun Ministerioak baimendutako produktu 
biruzida. 

Zerrendaren taula erantsi da. 

Izen komertziala 
Substantzia 
aktiboa 

Erregistro 
zenbakia 

Erabiltzaileak 
Erregistro 
nazionala / 
europarra 

*TASKI Sprint H-100 osasun arloko 
gainazal desinfektatzailea 

Hipoklorito 
sodikoa: % 8,89 

482-DES Langile 
profesionalak 

Nazionala 

 

Lan materialak eta erabilera elementuak jardunaldiaren hasieran eta amaieran garbitu eta 
desinfektatuko dira. 

Bulego dorrea Muntatzea eta 
desmuntatzea

Sarrerak eta 
irteerak

Erregistroak eta 
ordainketak

Ekitaldien 
antolaketa

DesinfekzioaDesinfekzioaDesinfekzioa

KlimatizazioaKlimatizazioaKlimatizazioa
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4.2. KLIMATIZAZIOA  

Dokumentu honek BECen instalazioetako klimatizazio- eta aireztatze-sistemak kudeatzeko jarraibide 
orokorrak ezarri nahi ditu, mantentze-lanetako langileek irizpide objektibo bera aplika dezaten, 
bulegoetan eta ekitaldietan baldintza onenak ziurtatzeko. 

Ekitaldiak COVID-19a agertu zenetik kaleratu diren gomendio eta araudietara egokitzeko, 
klimatizazio-sistemetarako jarraibide hauek aplikatzea adostu da. 

Pabiloiak, atariak eta EACO: 

− Ekitaldi bat dagoen egunetan egunero 15 minutuz ateak irekitzea. Ahal dela, kanpoko 
tenperatura barrukoaren antzekoa den orduetan ireki behar lirateke ateak. Arduraduna: 
Segurtasuna.  

− IDA2 aire-kalitatea izateko pertsona bakoitzeko berritu behar den aireari buruz araudian 
ezarritako gutxieneko balioak bermatzea proposatzen dugu (12,5 l/s pertsonako). Ahal den 
tokietan, kanpoko airea soilik erabiliz berrituko da barrukoa. Pabiloietan dauzkagun makinetako 
bakoitzak 90.000 m3/h mugi ditzake. Hau da, 25.000 l/s. Horrek esan nahi du, kanpoko airea 
soilik erabilita, 2.000 pertsonaren beharrei makina bakarrarekin erantzun dakiekeela. Jende 
gehiago sartu beharko balitz, 2.000 pertsonako bloke bakoitzeko, beste makina bat jarri beharko 
da martxan. Pabiloietako eremu desberdinetan airea hobeto bultzatzeko, ekitaldia nola 
prestatuta dagoen arabera, klimatizagailuak txandakatzea pentsatu da. 

− Ekitaldia hasi baino bi ordu lehenago aktibatuko dugu aireztapena, eta amaitu eta bi ordutara 
itzaliko. 

− Ekitaldian zehar, eta aurreko eta ondorengo bi orduetan, makinak erregimen izendatuko % 
100ean arituko dira lanean. 

− Ekitaldiek egun bat baino gehiago irauten dutenean, beste ordu tarteetan % 25ean mantenduko 
ditugu aktibo aireztapen-sistemak (edo araudiak ezartzen duen gutxienekoan), erakundeen 
gomendioei jarraikiz aireztapen onena ziurtatzeko. Gure jarduerak jarraiak ez direnez eta gure 
instalazioak bereziak direnez, gomendio orokorrak haien espirituari eta arrazoiari jarraikiz 
interpretatu ditugu, eta haietako batzuk gure kasura egokitu. Hain zuzen ere, jarduerarik ez 
dagoenean eremuak aireztatzeari dagokionez. Izan ere, ekitaldi batetik bestera dagoen 
denboran gure ustez ez dira aktibo mantendu behar aireztapen-sistemak, horrek gastua 
dakarrelako eta energetikoki ez delako eraginkorra. Kanpoan hotz edo bero handia egiten duen 
garaietan, asko kontsumituko litzateke barruan tenperatura atsegina eduki ahal izateko. Gure 
ustez, ordezko neurri horiek hartuta (hots, ateak irekitzea eta bi ordu lehenago eta ondoren 
airea erabat berritzea), eraginkorragoak bihurtzen dira airea berritzeko bitartekoak, eta airea 
osasungarria dela bermatzen da. 

− Nahiz eta aireztapen-konbektoreek ez duten eraginik berritzen den aire-bolumenean eta zarata 
sortzen duten, erabiltzen diren lokal guztietan aktibatuko dira. Erabiltzaileak baloratu beharko 
du zenbateraino galarazten duen zaratak jarduera espezifikoak gauzatzea. 

Bulegoak 

− Kontuan izanda bulegoetako lan-ordutegia, egunero 06:00etan aktibatuko dugu aireztapena, 
abiadura izendatuan, eta 20:00etan itzaliko. 

− Gainerako orduetan (asteburuak barne) sistema % 25ean (edo baimendutako gutxienekoan) 
piztuta mantentzeko gomendioari dagokionez, lan-astea amaitutakoan bulego guztietako 
leihoak zabaltzea proposatzen dugu, barruko airea kanpokoarekin berritzeko, baina bulegoetan 
tenperatura atsegina edukitzeari utzi gabe. Horretarako, gutxienez 30 minutuz irekiko dira 
leihoak, gomendioan adierazitako gutxienekoa (5 minutu) baino denbora gehiago. 
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Beste gune batzuk: 

Bilera edo ekitaldietarako erabiltzen ez diren eta klimatizazio-sistemarik ez duten beste eremu 
batzuetan (adibidez, igarobideetan edo aparkalekuetan), gomendioek airea berritu beharra dagoela 
diote. Horren haritik, ez denez espero halako tokietan jendea luzaroan biltzea, baizik eta igaro 
besterik ez denez egingo, airea berritzeko ohiko jarraibideak mantenduko dira, sobera bermatzen 
baitituzte gomendioen arabera berritu beharreko aire-bolumenak. 

Jarraibide orokorrak: 

− Barruko airea berritzeko kanpokoa soilik erabilita eguraldiak askoz ere eragin handiagoa izango 
duenez klimatizazioan, instalazio termikoen EITE araudira mugatuko gara, karbono-aztarna 
handiagoa dakarten kontsumoak saihesteko. Salbuespenak salbuespen, ez da hotza erabiliko 26 
°C-tik jaisteko, ezta beroa ere 21 °C-tik igotzeko. Oro har, partaideak eserita egongo diren 
ekitaldietarako berotuko dira eremuak, tenperatura 19 °C eta 29 °C artean dagoela ziurtatzeko 
(ISO 7730 arauaren arabera, gehienez % 10 ez da gustura egongo). 

− Ministerioaren gomendioei jarraikiz, kasu guztietan berreskuratzaile birakariak inhibituz 
erabiliko ditugu klimatizazio-sistemak; horrela, barruko airea kanpokoarekin berrituko da, eta 
barruko birzirkulazioa saihestuko. 

− Komunetan egunero eta orduero egongo dira aktibo erauzgailuak. 

− Sifoiak dituzten komunak behar den guztietan berrikusiko dira estankotasuna bermatzeko. 

− Mantentze-lanetako langileek babes-neurriak errespetatuko dituzte mantentze-lanak burutu 
bitartean. 

 

5. Bulego dorrearen plana  

Plan honen helburua da BEC esparruko bulego dorrean hartu beharreko neurriak biltzea. Bertan, BEC 
esparruko langileez gain, alokatuta dauden beste enpresa batzuen bulegoak ere badira, baina BEC da 
eraikinaren kudeatzailea sarbide eta mantentze zerbitzu erkideei dagokienez. 

5.1. BEC ESPARRUKO NEURRI OROKORRAK 

− Atazen eta lan prozesuen plangintza egitea ezarritako segurtasun distantzia bermatzeko 
moduan: 

1. Maskaren derrigorrezko erabilera indarrean dagoen araudiaren arabera. 
2. Lanpostuen banaketa: solairu bakoitzean banatutako lanpostuen antolaketak pertsonen 

arteko 1,5 metroko tartea bermatu behar du. 
3. Pertsonen zirkulazioa: lanposturaino/lanpostutik egindako edozein mugimendurako 

nahitaez erabili beharko da maskara.  
4. Segurtasun distantzia bileretan: Gutxienez ere 1,5 metroko tartea bermatuko da barne 

bilera guztietan edo hirugarrenekin antolatutako bileretan, horretarako areto egokia 
erabilita. 

− BECek, ahal den neurrian, telelana erraztuko die kalteberak diren langileei. Langile hauek lanera 
etortzea beharrezkoa balitz, urruntze neurriak indartu egingo dira langile hauentzat. 

− BEC esparruak kontakturik gabeko bi termometro ditu langileen tenperaturaren kontrolerako. 

Kutsadura kasu bat antzematen bada, Osakidetzan abian dagoen protokoloa jarraituko da. 
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5.2. BEC LANGILEEN BABES NEURRIAK 

− BECek langile guztien eskura jarriko ditu beharrezkoak diren maskarak, indarrean dagoen 
araudiaren arabera. Bezeroei etengabeko arreta ematen zaien kasuetan, babesa indartu egingo 
da banakako pantailen bitartez. Halaber, erregistro puntuetan, babes manparak ditugu arreta 
ematean segurtasuna areagotzeko. 

− Kontaktu fisiko bidezko agurrak saihestea eta segurtasun distantzia errespetatzea. 

− Higiene pertsonaleko hondakinak edo NBEak helburu horietarako gaitutako zakarrontzietara 
botatzea. 

− Eskuak sakonki garbitzea doministiku egin, zintz egin edo kutsatuta egon litezkeen gainazalak 
ukitu ondoren. 

− Maiz desinfektatzea, jardunaldian zehar, erabilera pertsonaleko objektuak. 

− Lan ekipamendua edo gailuak beste langile batzuekin partekatzea saihestea. 

− Laneko arropa egunero garbi eramatea. 

− Enpresa zerbitzu hornitzaileei eskatzea COVID-19aren aurkako neurrien protokoloak eta 
protokolo horiek betearaztea. Protokolo hauen koordinazio eta gainbegiraketarako arduradun 
bat izendatzea. Arrisku Kudeaketarako Batzordeko kide bakoitzak bere erantzukizun esparruko 
hornitzaileak gainbegiratu eta koordinatzeko ardura izango du.  

 

5.3. ERRENTARIEKIN PARTEKATUTAKO INSTALAZIOEN ERABILERARAKO NEURRIAK 

− Igogailuak: Maskarak erabiltzea derrigorrezkoa izango da. Esku aurretiko higienizazioa erraztuko 
da gel banagailu baten bitartez. 
 

− Jantokia: jantoki bakoitzeko edukiera mugatu da eta mahaikideen arteko distantzia seinaleztatu 
dira eta aurretiazko gel bidezko higienizazioa errazten delarik. Erabiltzaile bakoitza izango da 
txanda baten eta hurrengoaren arteko garbiketaren arduraduna eta horretarako beharrezko 
material desinfektatzailea erraztuko da. 
 

− Komunak: ura eta xaboia eta/edo gel banagailua. 

 

6. Muntatze eta desmuntatze plana  

BEC esparruan antolatzen diren ekitaldien garapen normalerako muntatze eta desmuntatze lanak 
azpikontratatutako zerbitzu enpresek egiten dituzte beti. BEC instalazioetan muntatze lanak egiten 
dituen edozein enpresak Enpresa Jardueren Koordinazio Inprimakia beteko du, laneko osasun eta 
segurtasunaren arloko konpromisoak barne dituena. 

Azpikontratatutako zerbitzu mota honen barruan, bi egoera nabarmentzen dira kudeaketa berezia behar 
dutenak: 

 

6.1. BALIO KATEAREN PARTE GISA JARDUERETAN PARTE HARTZEN DUTEN ENPRESA ZERBITZU 
HORNITZAILEAK, ESPAZIOAREN ERAKUNDE KUDEATZAILEAK (BEC) ZUZENKI 
AZPIKONTRATATU DITUENAK 

Enpresa hornitzaile hauek koordinatzeko xedatutako prozesuaren lehen urratsa da euren jarduera 
muntatze eta desmuntatze faseetan garatzen duten enpresa baimenduen zerrenda bat sortzea. 
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Enpresa hauei eskatuko zaie euren muntatze eta desmuntatze faseetako jardueraren arabera 
egindako arrisku ebaluaziotik eratorritako osasun eta higiene neurriak diseinatu, abian jarri eta BECi 
jakinarazteko. 

Protokolo hauen koordinazioa eta gainbegiratzea zentralizatuta egongo dira, bai eta horietatik 
eratorritako jarduketen jarraipena ere, agintaritza eskudunak adierazitakoaren arabera. Ikus 
jasotako protokoloen zerrenda 2. Eranskinean. 

Halaber, Kontingentzia Plana behar bezala jakinaraziko zaie, bertan ezarritako neurriak betetzearen 
inguruko konpromisoak eta erantzukizunak onar ditzaten. 

 

6.2. BEC ESPAZIOAN ANTOLATUKO DIREN JARDUERETAN PARTE HARTZEKO ZUZENKI 
HIRUGARRENEK AZPIKONTRATATUTAKO ENPRESA ZERBITZU EMAILEAK 

Muntatze eta desmuntatzeari dagokionez, BEC esparruari honako alderdiak jakinaraziko zaizkio: 

− Okupatuko diren espazioak eta hauen edukierak. 

− Muntatze lanetarako beharrak. 

− Eskainiko diren zerbitzuak. 

− Hautatutako hornitzaileak eta bakoitzaren protokoloak. 

− BEC Esparruko Kontingentzia Planean ezarritako neurriak betetzearen inguruko konpromiso eta 
erantzukizunen onarpena. 

− Espazioaren garbiketa eta desinfekzioa, muntatze lanak amaitu ondoren. 

 

7. Erregistro eta ordainketa eremuen plana 

Ekitaldi batean parte hartzen duten kolektiboen erregistroa, pertsonen arteko kontaktua eta 
dokumentazio trukea direla eta, kutsadura arriskua izan dezakeen tokitzat jotzen dira.  

BECek erregistro eta ordainketarako bitarteko digitalak baliatzea sustatzen du, kontaktu puntuak 
murrizte aldera. Hauen lineako erabilera sustatuko da: 

• Zerbitzuen kontratazioa. 
• Erakusketarien, antolatzaileen, muntatzaileen, bisitarien eta komunikabideen aurretiazko 

erregistroa. 
• Aparkaleku erreserbak. 
• Ordainketa sistemak. 

Horrez gain, bitarteko digitalak bakarrik erabiltzea posible ez den kasuetarako, BECek hainbat neurri 
zuzentzaile hartu ditu eremu hauetan eta antzeko beste batzuetan. Ikus 1. Eranskina. 

 

8. Sarrera eta irteera plana 

Jarraian adierazi dugu BEC Esparruko Kontingentzia Planaren barne dagoen sarrera eta irteera plana. 
Sarbide plan honek izaera orokorra du azoka azpiegitura barruan garatzen diren jarduera guztietarako 
eta araudia errespetatzea eta agintaritza eskudunek emandako gomendioak jarraitzea ahalbidetuko du. 
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Baliteke, aurrerago, BEC egutegiko jarduera jakinetarako, sarbide plana egokitu behar izatea, 
ekitaldiaren izaeraren eta behar espezifikoen arabera. 

Esparrua 3 eremu generikotan banatuta geratuko da: zirkulazio eremua (ZT, gaztelaniako akronimoaren 
arabera), itxaron eremua (ZE, gaztelaniako akronimoaren arabera) eta eremu pribatua (ZP, gaztelaniako 
akronimoaren arabera).  

ZT: zirkulazio eremuek edukiera mugatua izango dute, Legeak momentu bakoitzean xedatzen duenaren 
araberakoa eta aldakorra, non banakoen erantzukizuna izango den pertsonen arteko distantzia 
mantentzea. Sarrerako zirkulazio eremuak (ZTe) eta irteerako zirkulazio eremuak (ZTs) izan daitezke. 

ZE: itxaron eremuak behar bezala seinaleztatuak egongo dira lurreko puntuen bidez; eremu hauetan, 
pertsona bakarra egon daiteke puntu bakoitzean. Puntu hauek izango dira itxaron bitartean mantendu 
beharreko distantzia ezarriko dutenak eta ZT eremutik ZP eremura igarotzen diren pertsonen ilarak 
ordenatzeko balioko dute. 

ZP: eremu pribatuak izango dira BEC esparru kanpoko hirugarren alokatzaile batek (bezeroa) 
alokatutakoak edo BEC berak antolatutakoak.  

 

 

8.1. SARRERAKO ZIRKULAZIO EREMUA (ZTE) 

 

Kanpoaldetik sartzeko sarbideak gaituko dira pertsonak edukiera mugatua duen zirkulazio eremu 
batera irits daitezen. Zirkulazio eremu hori kanpoaldearen eta itxaron eremuen arteko bitarteko 
espazioa izango da. Mugimendu libreko eremu honetan segurtasun distantzia mantentzea pertsona 
bakoitzaren erantzukizuna izango da. 

Zirkulazio eremuan segurtasun distantzia bermatu ahal izateko, edukiera kontrol bat ezarriko da, 
eremu bakoitzaren azaleraren eta uneko legezko mugaren arabera. 

8.1.1. Atondo nagusia 
BEC esparrurako sarrera nagusia edo iparraldeko sarrera atondo nagusian dago. Atondo honek 
3.488 m2 ditu eta, ondorioz, 1.110 pertsonako edukiera (πr2 kalkulu formula mugatzailea 
erabilita, non r = 1 metro).  

 Segurtasun distantzia 
BECeko Segurtasun taldearen erantzukizunpekoa izango den Aglomerazioen Kontrolerako 
Sistema bat ezarri da. Kontrol hori kanpoaldera ematen dute atondoko ateetan egingo da eta 
atondorako sarrera itxi egingo da beharrezkoa balitz, baimendutako edukiera gainditzen bada. 

Kanpoaldea ZTe ZE ZP ZTs Kanpoaldea

Kanpoaldea ZTe ZE ZP ZTs Kanpoaldea
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Igoerako eskailera mekanikoak gaituko dira, hauen artean 1,5 metroko tartea baitago. Halaber, 
FEEDAren gomendioei jarraituta, 4 mailako tartea utzi beharko da pertsonen artean, distantzia 
sozial segurua bermatu ahal izateko. 

 Higienizazioa 
Desinfektatu beharreko elementu bereziak: Erdiko eskailerako baranda, eskailera mekanikoko 
eskudela, eskaileren azpiko komunak, atariko komunak, eskutokiak, igogailuak eta paperontziak. 

8.1.2. Iparreko gurutzadura 
Aparkalekutik datozen eskailera eta igogailu nukleo guztiak atarira iristen dira. Atari hori hainbat 
eremutan banatuko dugu Planean definitutako erabileren arabera. Iparreko gurutzadura 
zirkulazio eremu gisa gaituko da, beraz, pertsonak askatasunez mugitu ahalko dira, betiere 
segurtasun distantzia mantentzeko banakako konpromisoarekin. Helburu horretarako, iparreko 
gurutzadurak 2.057 m2-ko azalera du eta 654 laguneko edukiera.  

 Segurtasun distantzia 
Iparreko gurutzaduran, BECeko Segurtasun taldearen ardura den Aglomerazioen Kontrolerako 
Sistemarako erabaki puntu bat ezarriko da, aparkalekuko A, B eta C sarrerako maldetara doazen 
ibilgailuen sarrera eteteko, edukiera gainditu bada. 

 Higienizazioa 
Desinfektatu beharreko elementu bereziak: Komunak eta katenariak. 

8.1.3. Aparkalekua 
Ekitaldiaren arabera beharrezkoak diren aparkaleku sarrerak gaituko dira. 

 Segurtasun distantzia: ez da beharrezkoa, zirkulazio eremua da. 

 Higienizazioa 
Desinfektatu beharreko elementu bereziak: Komunak, eskutokiak, aparkalekuko sartzeko eta 
irteteko makinak, eta aparkalekuko kutxazainak. 

8.1.4. Eskailera nukleoak 

 Segurtasun distantzia: ez da beharrezkoa, zirkulazio eremua da. 

 Higienizazioa 
Desinfektatu beharreko elementu bereziak: Barandak eta eskutokiak. 

 

8.2. ITXARON EREMUA (ZE) 

 

Zirkulazio eremuetatik itxaron eremuetara igaroko dira pertsonak eta, bertan, gutxieneko eta 
gehienezko ilara kopuru bat ezarriko da kasu bakoitzerako, pabiloien ordutegien eta erabileren 
arabera. Eremu hauek gaitu dira pertsonak modu ordenatuan banatu ahal izateko, geldi eta zain 
egon behar duten puntu guztietan. 

Kanpoaldea ZTe ZE ZP ZTs Kanpoaldea
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8.2.1. Ataria 

 Segurtasun distantzia 
Itxaron bitartean mantendu beharreko distantzia eremu hauetan ipini diren itsasgarriek ezarriko 
dute eta 2 metrokoa izango da. Ezarritako ilararen dinamikaren arabera, pertsona bakoitza 
aurrean duen zirkuluaren gainean gelditu beharko da.  

 Higienizazio puntua eta COVID ziurtagiriaren kontrola 

1.Higienizazio puntua: Pabiloien sarreraren parean ipiniko dira bisitari guztiek erabili beharko 
dituzten gel ontziak. Behin higienizazioa burututa, eremu pribatura igaro ahalko da.  

 

Fabrikatzailearen jarraibideen arabera, 3 ml lozio hidroalkoholiko kalkulatzen dira pertsona 
bakoitzeko eta eskuen higienizaziorako puntu bakoitzeko. 

Erabilera modua 

Eskuak ongi garbitu eta lehortu, Soft Care Fresh moduko xaboi batekin, Soft Care MED aplikatu 
aurretik. 

a) Eskuen desinfekzioa: 3 ml Soft Care MED aplikatu (dosifikagailuaren 2/3 dosi) aurretiaz garbitu 
eta lehortutako eskuen gainean eta ongi igurtzi eskuak, arreta berezia jarrita azkazala eta kutikuletan 
eta hatzen artean. 30 segundo igarota, Soft Care MED lurrundu egiten da, larruazala leun utzita. 

b) Eskuen desinfekzioa eremu kirurgikoetan: 5 ml Soft Care MED aplikatu (dosifikagailuaren 4 dosi) 
aurretiaz garbitu eta lehortutako eskuen eta besaurreen gainean eta ongi igurtzi, aurreko atalean 
adierazitako moduan. Behin lehortuta, errepikatu prozesua gutxienez ere 3 minutuko kontaktu 
denbora igaro arte. 

2. COVID ziurtagiriaren kontrola 

BECen egiten diren jardueretara sartzeko, indarrean dagoen araudiak Europar Batasuneko COVID 
ziurtagiri digitalaren (QR) eskakizuna derrigorrezkoa dela dioenean, kontrol-puntua pabilioien 
sarreren aurrean jarriko da. Egiaztapena eginda eta COVID ziurtagiria konprobatuta, eremu 
pribaturako bidea emango da. 
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8.2.2. Igogailu nukleoak 

 Higienizazioa 
Desinfektatu beharreko elementu bereziak: Botoiak. 

8.2.3. Komunak 
Eremu bakoitzeko komunek itxaron eremu (ZE) berezi bat beharko dute, jende kopurua eta 
bermatu beharreko edukiera berriak direla eta. 

 Segurtasun distantzia 
Komunetako edukiera sarreran adieraziko da. 

 Higienizazioa 
Desinfektatu beharreko elementu bereziak Gainazal horizontalak eta bertikalak, pixalekuak, 
ispiluak, apalak, banagailuak, paperontziak eta edukiontziak. 

 

8.3. EREMU PRIBATUA (ZP)  

 

Itxaron eremuetatik ekitaldia burutuko den eremu pribatura sartu ahalko da, higienizazio puntutik 
igaro ondoren.  

 Segurtasun distantzia 
Erabileraren eta ekitaldiaren momentuan indarrean dagoen araudiaren arabera ezarriko du 
antolatzaileak. 

 Higienizazioa 
Desinfektatu beharreko elementu bereziak: Komunak, barandak, eskutokiak, katenariak, 
igogailuak. 

 

8.4. IRTEERAKO ZIRKULAZIO EREMUA (ZTS)  

 

Eremu pribatutik (ZP) ateratzeko irteerako zirkulazio eremutik igaro beharko da. Era berean, 
bisitariak zuzenki gidatuko ditugu kanpoaldeko irteeraraino. 

Ekitaldi bakoitzak erabiltzen duen espazioaren eta ekitaldiaren ezaugarrien arabera, bestelako 
aukerak kontuan hartuko dira, esaterako, pabiloietatik zuzenki kanpoaldera ateratzea. 

 

 Segurtasun distantzia 
Bisitariek eremu honetan izango duten noranzko bakarreko mugimenduari esker segurtasun 
distantzia errespetatuko da eta jende jarioa konstante mantenduko da. BECeko Segurtasun 

Kanpoaldea ZTe ZE ZP ZTs Kanpoaldea

Kanpoaldea ZTe ZE ZP ZTs Kanpoaldea
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taldearen ardurapeko Aglomerazioen Kontrolerako Sistemak kontrol puntu jakinak ezarriko ditu 
BECetik kanpoaldera irteteko ateetan. 

 Higienizazioa 
Desinfektatu beharreko elementu bereziak: Eskutokiak. 

 

9. Ekitaldien antolaketa plana 

9.1. AZOKA PROPIOAK 

9.1.1. Sarbide kontrola eta edukierak 
Espazioaren edukiera erabileraren eta ekitaldia egiten den momentuan indarrean dagoen 
araudiaren arabera ezarriko da, eskatutako gutxieneko distantzia mantenduta, ahal den 
guztietan. Maskarak erabiltzera derrigorrezkoa izango da indarrean dagoen araubidean 
xedatutakoaren arabera. 

Edukieraren kontrola sistema digitalen bitartez egingo da, edo langile osagarrien bitartez, sistema 
digitalak erabili ezingo balira.  

Sarrera ordu tarteka egitea ahalbidetuko da, posible den guztietan.  

9.1.2. Segurtasun distantzia mantentzea 
1,5 metroko distantzia errespetatutako da BEC esparrura sartzeko momentutik dagokion 
espaziora iritsi arte. Horretarako, seinaleztapena eta langile osagarriak erabiliko dira, azken hauek 
BECen langileak izan ahalko direlarik. BECek puntu gatazkatsuenak zehaztuko ditu eta bertan 
ipiniko dira langileak, aglomerazioak saihesteko helburuarekin.  

Alokatutako espazioaren barruan, 1,5 metroko distantzia errespetatuko da ahal den guztietan.  

Aldez aurretik egokitutako eserlekuak dituzten areto edo espazioen kasuan, muntatzea egingo 
da 1,5 metroko distantzia utzita eserleku artean, edo aretoaren edukieraren arabera utzi 
daitekeen distantzia handiena utzita, edukiera araudiaren araberakoa izanda.  

Pabiloi edo erabilera komuneko espazioen kasuan, metro eta erdiko distantzia errespetatuko da 
eta ekitaldian parte hartzen duten langile osagarriek eta segurtasun langileek distantzia hori 
errespetatu beharra gogoraraziko dute.  

9.1.3. Garbiketa eta desinfekzio planen egokitzapena 
Bezeroak erabiliko dituen espazio guztien aurretiazko garbiketa espezifikoa eta desinfekzioa 
egingo da, eta erabiliko diren eremu komun guztien mantentze lanak indartuko dira. 

Gel hidroalkoholikoa botatzeko puntuak ezarriko dira ekitaldirako gaitutako espazioen sarreran, 
bai eta erabilera komuneko espazioen sarreran ere. 

BECek baimendutako hornitzaile guztiek euren protokoloen arabera lan egingo dute higiene eta 
garbitasun neurri zorrotzenak bermatze aldera.  

9.1.4. Ingurumen kalitate kontrola 
Kontingentzia Planaren 4.2 puntuan xedatutakoaren arabera, COVID-19aren hedapena 
prebenitzeko beharrezko ekintza guztiak jarriko dira abian ekitaldia garatu bitartean.  
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9.1.5. Bestelakoak 
Konplexuagoak diren ekitaldiek plangintza espezifiko bat beharko dute, ekitaldiaren garapenaren 
eta beharren araberakoa.  

COVID-19ak eragindako pertsonak isolatzeko espazio bat gaituko da, halakorik balego, medikua 
edo anbulantzia iritsi arte.  

BEC esparruan kontakturik gabeko termometroak daude ekitaldietako parte hartzaileen 
tenperatura kontrolatzeko. 

Euren eginkizunen esparru barruan, laguntzaileek, segurtasun-langileek eta BECeko langileek 
Kontingentzia Planean ezarritako neurriak betetzen direla gainbegiratuko dute BECeko instalazio 
guztietan. 

 

9.2. BEC BATZARRAK ETA EKITALDIAK 

9.2.1. Sarbide kontrola eta edukierak  
Espazioaren edukiera erabileraren eta ekitaldia egiten den momentuan indarrean dagoen 
araudiaren arabera ezarriko da, eskatutako gutxieneko distantzia mantenduta, ahal den 
guztietan, edo maskararen derrigorrezko erabilerarekin, distantzia mantendu ezin bada. Erabaki 
hori antolatzaileak hartuko du, BECen gainbegiratzearekin.  

Edukieraren kontrola sistema digitalen bitartez egingo da, edo langile osagarrien bitartez, sistema 
digitalak erabili ezingo balira.  

Sarrera ordu tarteka egitea ahalbidetuko da, posible den guztietan.  

9.2.2. Segurtasun distantzia mantentzea  
1,5 metroko distantzia errespetatutako da BEC esparrura sartzeko momentutik dagokion 
espaziora iritsi arte. Horretarako, seinaleztapena eta langile osagarriak erabiliko dira, azken hauek 
BECen edo antolatzailearen langileak izan ahalko direlarik. BECek puntu gatazkatsuenak 
zehaztuko ditu eta bertan ipiniko dira langileak, aglomerazioak saihesteko helburuarekin.  

Alokatutako espazioaren barruan, 1,5 metroko distantzia errespetatuko da ahal den guztietan.  

Aldez aurretik egokitutako eserlekuak dituzten areto edo espazioen kasuan, muntatzea egingo 
da 1,5 metroko distantzia utzita eserleku artean, edo aretoaren edukieraren arabera utzi 
daitekeen distantzia handiena utzita, edukiera araudiaren araberakoa izanda.  

Pabiloi edo erabilera komuneko espazioen kasuan, metro eta erdiko distantzia errespetatuko da 
eta ekitaldian parte hartzen duten langile osagarriek eta segurtasun langileek distantzia hori 
errespetatu beharra gogoraraziko dute.  

9.2.3. Garbiketa eta desinfekzio planen egokitzapena 
Bezeroak erabiliko dituen espazio guztien aurretiazko garbiketa espezifikoa eta desinfekzioa 
egingo da, eta erabiliko diren eremu komun guztien mantentze lanak indartuko dira. 

Gel hidroalkoholikoa botatzeko puntuak ezarriko dira bezeroak kontratatutako espazioen 
sarreran, bai eta erabilera komuneko espazioen sarreran ere. 
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BECek baimendutako hornitzaile guztiek euren protokoloen arabera lan egingo dute higiene eta 
garbitasun neurri zorrotzenak bermatze aldera.  

9.2.4. Ingurumen kalitate kontrola 
Kontingentzia Planaren 4.2 puntuan xedatutakoaren arabera, COVID-19aren hedapena 
prebenitzeko beharrezko ekintza guztiak jarriko dira abian, ekitaldia garatu bitartean, bezeroak 
alokatutako espazio guztietan.  

9.2.5. Bestelakoak  
Konplexuagoak diren ekitaldiek plangintza espezifiko bat beharko dute, ekitaldiaren garapenaren 
eta beharren araberakoa, eta plangintzak BECen eta antolatzailearen oniritzia jaso beharko du.  

Kanpoko antolatzaileek BECek ezarritako protokolo guztiak errespetatzeko konpromisoa hartu 
beharko dute eta eremu pribatutzat jotzen diren alokatutako espazio guztien erantzuleak izango 
dira.  

COVID-19ak eragindako pertsonak isolatzeko espazio bat gaituko da, halakorik balego, medikua 
edo anbulantzia iritsi arte.  

Euren eginkizunen esparru barruan, laguntzaileek, segurtasun-langileek eta BECeko langileek 
Kontingentzia Planean ezarritako neurriak betetzen direla gainbegiratuko dute BECeko instalazio 
guztietan. 

 

9.3. BIZKAIA ARENA 

Atal honek, kasu gehienetan kultur eta kirol ekitaldiak egiten diren erabilera anitzeko espazioari 
egiten dio erreferentzia. Bizkaia Arena da BECen ematen diogun izen generikoa BECen egiten diren 
kultur edo kirol ekitaldiak antolatzen dituen negozio-unitateari, egiten diren lekutan egiten direla; 
Bizkaia Arenan (areto fisikoa) edota , marka horrekin edo CUBEC markarekin, EACO pabilioietan ere 
egin daitezkeelako.  

Beraz, atal honetan deskribatutako neurriek jarduerari erreferentzia egingo diote, kokapen fisikoari 
baino. Hau da, mota honetako ekitaldiak Planean sartuko ditugu, leku batean edo bestean ospatzen 
direlarik. 

9.3.1. Sarbide kontrola eta edukierak  
Espazioaren edukiera erabileraren eta ekitaldia egiten den momentuan indarrean dagoen 
araudiaren arabera ezarriko da, eskatutako gutxieneko distantzia mantenduta, ahal den 
guztietan, edo maskararen derrigorrezko erabilerarekin, distantzia mantendu ezin bada. Erabaki 
hori antolatzaileak hartuko du, BECen gainbegiratzearekin.  

Edukiera kontrolatu ahal izateko, langile osagarriek barra kodeen irakurketa egingo dute.  

Bisitariak goiz eta txandaka iristea sustatuko da, ahal den neurrian, ekitaldia baino hainbat egun 
lehenago bidaliko den informazio sinplifikatuari esker. 

9.3.2. Segurtasun distantzia mantentzea  
Sarreran nahiz irteeran sarbide-fluxuak banatzeko eta jendetza gutxitzeko ahaleginak egingo dira, 
bertaratutakoek elkarren arteko distantzia mantentzeko aukera izan dezaten. 

Indarreko araudiaren arabera maskarak erabiltzea derrigorrezkoa izango da. 
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 Kokalekuak uneoro indarrean dauden edukiera eta dentsitateak errespetatuz zenbakituta eta 
aurrez esleituta egotea lehenetsiko da. 

9.3.3. Garbiketa eta desinfekzio planen egokitzapena 
Bezeroak erabiliko dituen espazio guztien berariazko garbiketa eta aldez aurretik desinfekzioa 
egingo da eta erabiltzen diren gune komun guztien mantentze-lanak indartuko dira. 

BECek onartutako hornitzaile guztiek beren protokoloekin lan egingo dute higiene eta garbitasun 
neurririk handiena mantentzeko. 

9.3.4. Ingurumen kalitate kontrola 
Kontingentzia Planaren 4.2 puntuan xedatutakoaren arabera, COVID-19aren hedapena 
prebenitzeko beharrezko ekintza guztiak jarriko dira abian, ekitaldia garatu bitartean, bezeroak 
alokatutako espazio guztietan.  

9.3.5. Bestelakoak  
Konplexuagoak diren ekitaldiek plangintza espezifiko bat beharko dute, ekitaldiaren garapenaren 
eta beharren araberakoa, eta plangintzak BECen eta antolatzailearen oniritzia jaso beharko du.  

Kanpoko antolatzaileek BECek ezarritako protokolo guztiak errespetatzeko konpromisoa hartu 
beharko dute eta eremu pribatutzat jotzen diren alokatutako espazio guztien erantzuleak izango 
dira.  

Euren eginkizunen esparru barruan, laguntzaileek, segurtasun-langileek eta BECeko langileek 
Kontingentzia Planean ezarritako neurriak betetzen direla gainbegiratuko dute BECeko instalazio 
guztietan. 

 

10. Informazio neurrien plana 

Informazio neurrien plan honen helburua da Kontingentzia Plana langileen ordezkariei, langileei, 
hornitzaileei, bezeroei eta bisitariei jakinaraztea, jardueraren momentu jakinetan. 

 

10.1. JARDUERAREN AURRETIK 

• Jardueraren diseinu proposamenean bezeroari, hornitzaileei eta erakusketariei jakinaraztea 
hartu beharreko neurriak, eta neurri horiek kontratuan jasota uztea. 

• Parte hartzaile eta erakusketariei berariazko onarpena eskatzea prebentzioaren arloan eta 
higiene-osasunaren arloan aplikagarriak izango zaizkien antolaketa baldintzen inguruan. 

• Hornitzaileei euren kontingentzia planak eskatzea. 
• Prebentzioaren eta higiene-osasunaren arloetako neurriak betetzearen inguruko 

erantzukizunpeko adierazpena eskatzea. 
• Eskuliburu eta gidaliburuak formatu digitalean garatzea hornitzaileentzat, parte hartzaileentzat, 

langileentzat eta erakusketarientzat. 
• BECen webgune barruan, informazio espazio bat sortzea Kontingentzia Planari buruzko 

informazio guztia bertan biltzeko, “BEC, espazio segurua” izenburupean. 
• Kontsultarako kanalak ezartzea posta elektroniko bidez (bec@bec.eu ) eta telefono bidez (+34 

94 40 40000).  

mailto:bec@bec.eu


BEC Esparruko Kontingentzia Plana  
 

 16 

10.2. JARDUERA BITARTEAN 

• Protokoloa azaltzen duen lineako eskuliburu bat eskuragarri jartzea parte hartzaileentzat, 
erakusketarientzat eta hornitzaileentzat. 

• Informazio eta kontzientziazio mezuak hedatzea megafonia bidez. 

10.3. SEINALEZTAPEN PLANA 

Plana erantsi da 3. Eranskinean. 

 

11. Egikaritzearen koordinazioa 

BEC Esparruko Kontingentzia Plana garatzeko, Arrisku Kudeaketarako Batzorde bat sortu da eta haren 
ardura izango da COVID-19aren inguruko higiene-osasun arriskuak murrizteko behar diren estrategiak 
eta erabakiak definitzea. Batzordeak abian jarriko ditu mekanismo egokiak erabaki onenak hartzeko 
beharrezkoa den informazioa eskuratzeko, honako helburuekin: arriskuen ebaluazioa egitea, Planean 
aurreikusitako prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak diseinatzea, Plana egikaritzea eta tartean 
diren eragile guztiak jakinaren gainean eta koordinatuta mantentzea.  

Arrisku Kudeaketarako Batzordea honakoek osatuko dute: 

 ARLO TEKNIKOKO ZUZENDARITZA 
Jarraian adierazitako sailen koordinaziorako bitartekaritza: segurtasuna, mantentze, 
erakusketariaren zerbitzuak eta eragiketak eta logistika. 

 ZERBITZU OROKORRETARAKO ETA ADMINISTRAZIORAKO ZUZENDARITZA 
Jarraian adierazitako sailen koordinaziorako bitartekaritza: administrazioa, erosketak, kalitatea 
eta giza baliabideak. 

 AZOKA ETA ERAKUSKETETARAKO ZUZENDARITZA 
Jarraian adierazitako sailen koordinaziorako bitartekaritza: azokak eta erakusketak, 
komunikazioa, bisitariak eta garapen berriak. 

 BEC BATZARRETARAKO ZUZENDARITZA 
Batzarren jarduerako kanpoko antolatzaileen koordinaziorako bitartekaritza. 

 BIZKAIA ARENA ZUZENDARITZA 
Bizkaia Arena jarduerako kanpoko antolatzaileen koordinaziorako bitartekaritza. 

Zalantzak argitzeko, hau da harremanetarako helbide elektronikoa: bec@bec.eu 

12. Ebaluazioa eta eguneraketa 

Aldian behin bilduko dira ebaluazioa eta eguneraketa egitearen arduradunak, Plan honetan jasotako 
neurriak aztertu eta ebaluatzeko eta, beharrezkoa denean, eguneratzeko ere. 

Segurtasun distantziari, higienizazioari eta klimatizazioari buruz azaldu diren alderdiei eragiten dieten 
BOE, EHAA edo antzeko aldizkarietako argitalpenen kasuan, Batzordeko kideak bildu egingo dira 
beharrezko eguneraketak egiteko. 

 

mailto:bec@bec.eu
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13. Eranskinak 

 1. ERANSKINA: GEL BANATZAILEEN ETA BESTELAKO ELEMENTUEN PLANA 

Eremua 
Arrisku 

puntuen 
kop. 

Neurri zuzentzaileak 
Kontingentzia 

Plana 
Euskarridun 

gel 
banatzailea  

Hormako 
gel 

banatzailea 

Pelícano 
litro 1-
eko gel 
ontzia 

Man- 
parak 

Aurpegi 
pantailak 

Maska- 
rak (50) 

Aparkalekua 
EACO aparkalekuko 
makina 1 1           Sarbideak 

Metro makinak 1 1           Sarbideak 

Igogailuak Kabinak 24   24         Sarbideak 

0 Atondoa 
Informazio puntua 1     1 1     Erregistro eremuak 

Arropazaindegia 1     1       Erregistro eremuak 

Ataria 

Aparkalekuko makinak 7 7           Sarbideak 

Akreditazioak 8 2     6     Erregistro eremuak 

Arropazaindegia 7     3       Erregistro eremuak 

Informazio puntua 1 1     1   1 Erregistro eremuak 

Arreta bulego 1     3 5     Erregistro eremuak 

Batzarrak 

3. mailako harrera 1     1 1     Erregistro eremuak 

4. mailako harrera 2     1 1     Erregistro eremuak 

5. mailako harrera 1     1 1     Erregistro eremuak 

2. mailako prentsa aretoa   1           Sarbideak 

2. mailako VIP aretoa               Sarbideak 

3. mailako Luxua   1           Sarbideak 

1. auditorioa 4. maila   1           Sarbideak 

2. auditorioa 4. maila               Sarbideak 

1. aretoa 5. maila   1           Sarbideak 

2. aretoa 5. maila               Sarbideak 

3. aretoa 5. maila                Sarbideak 

4. aretoa 5. maila               Sarbideak 

5. aretoa 5. maila               Sarbideak 

6. aretoa 5. maila               Sarbideak 

7. aretoa 5. maila               Sarbideak 

8. aretoa 5. maila               Sarbideak 

Pabiloiak 

1. pabiloia   1       2   Sarbideak 

2. pabiloia   1       2   Sarbideak 

3. pabiloia   1       2   Sarbideak 

Bizkaia Arena   1       2   Sarbideak 

5. pabiloiko iparraldea           2   Sarbideak 

5. pabiloiko hegoaldea           3   Sarbideak 

6. pabiloia           2   Sarbideak 

Dorrea 

Jantokia   1           Dorrea 

Dorrerako sarbideak 2 2           Sarbideak 

Dorreko harreragunea 1     1 1   1 Erregistro eremuak 
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2. ERANSKINA: BAIMENDUTAKO HORNITZAILEEN PROTOKOLOEN ZERRENDA 

 

• ABS ILUMINACIÓN SL 
• AFI DESINFECCIONES SL 
• ALDAITURRIAGA SA 
• ALSE 
• ARIN 
• ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES SA 
• AUDIOVISUALES EXTREMIANA SL 
• BIANSA O&M SL 
• BIDICO SL 
• ESTRUCTURAS E INNOVACACIONES TÉCNICAS AVANZADAS ZERO SL 
• EXPORIGGING SL 
• FLORIDITA BILBAO SA 
• GESTLAB 98 SL 
• IBERMÁTICA SA 
• INTERMEDIO MONTAJES SL 
• ISS FACILTY SERVICES SA 
• IZERTIS SA 
• JMT – AMBIPLAN DISEÑO SL 
• JOBEE ETT EVOLUS SLU 
• KAPSCH TRAFFICCOM ARCE SISTEMAS SAU 
• LANTEGI BATUAK 
• M DOLORES MARTÍNEZ VARA DEL REY SA 
• MASTER SILLA SLU 
• ONDOAN SERVICIOS SA 
• ORONA S COOP 
• RESA 
• REVESTIMIENTOS DE MOQUETAS SÁNCHEZ SL 
• SKIDATA IBERICA SL 
• TELESONIC SA 
• THYSSENKRUP ELEVADORES SLU 
• UNIFY COMMUNICATIONS SA 
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3. ERANSKINA: BEC! ESPAZIO SEGURUA SEINALEZTAPEN PLANA 

ATARIRA SARRERA APARKALEKUTIK  
 ADIBIDE OROKORRAK 

1. SARRERAKO LANGAK:  
Kartoi xaflak (cartón pluma) langaren gainean, zigilu 
motako diseinu borobilarekin. 
 

 
2. APARKALEKUKO SARRERA MAKINAK ETA IRTEERA 

MAKINAK:  
Makinetako pantaila digitaletan, une bakoitzeko 
mezuekin batera, BEC! Espazio Segurua logotipoa 
ageriko da. 
 
Irudietarako zehaztapen teknikoak: 
PNG formatua 
Tamaina: 1080x1110 pixel / 480x220 pixel / 
480x270 pixel 
Sakontasuna 32 bit 
 

 

3. APARKALEKUKO IGOGAILUAK:  
Aparkalekuko igogailu bakoitzaren kanpoaldean A4 
tamainako binilo bat ipiniko da segurtasun 
distantzia eta higienizazio neurriekin.  
 
*(Gehieneko edukiera zehazteke) 
 

 
KALEKO SARBIDEAK eta ATARIKO SEINALEZTAPENA 

1. BECera SARRERA: KRISTALETAN, IPARREKO ETA 
HEGOALDEKO SARREREN ONDOAN:  
Sarrerako ateen ondoan, ongietorri mezua ageri 
duten eta segurtasun distantzia eta higienizazio 
neurriak ageri dituzten A4 tamainako biniloak 
tartekatuko ditugu. Biniloak borobilak izango dira 
eta BEC! ESPAZIO SEGURUA zigilua ageriko dute 
ere.  

 

2. ESKAILERAK: 
Binilo horizontalak mantenduko ditugu 
eskaileretako mailen aldamenetan, segurtasun 
distantzia gogorarazteko. Eskailera mekanikoetan 
binilo horizontala ipiniko da hasieran. EACOri 
aplikagarria ere. 
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3. IGOGAILUAK:  
Aparkalekuko igogailuetan bezala, A4 tamainako 
binilo bat jarri beharko litzateke BEC esparruko 
igogailuen kanpoaldean, segurtasun distantzia eta 
higienizazio neurriak gogorarazita. EACOri 
aplikagarria ere. 
 
V1: aparkalekura EZ doazen BEC esparruko igogailuentzako 
bertsioa. 
 
V2: aparkalekura doazen BEC esparruko igogailuentzako 
bertsioa. 
 

 
 V1 V2  

4. MEGAFONIA BIDEZKO OHARTARAZPENAK:  
BEC! esparruko segurtasun distantziaren eta 
higienizazio neurrien inguruan kontzientziatzeko, 
prebenitzeko eta informazioa emateko, hitzaldiak 
egingo dira bi edo hiru hizkuntzatan, ekitaldiaren 
arabera. 
 
 

 
Ongi etorri BEC! espazio segurura. 

Mesedez, kontuan hartu segurtasun 
distantzia eta higienizazio neurri hauek: 

• Mantendu beti 1,5 metroko segurtasun 
distantzia. 

• Maskara eramatea derrigorrezkoa da 
esparru osoan, atseden hartzeko guneak 
barne. 

• Maiz garbitu eskuak. 
• Komunak daude eskailerak igo aurretik eta 

ondoren eta pabiloiaren barruan. 
• Zalantzarik izatekotan, jarri harremanetan 

antolaketa taldeko kide batekin. 
Eskerrik asko zure laguntzagatik. 

 

 
5. ORDAINKETARAKO ERREGISTRO EREMUAK: 

Elementu mugikorrak izango dira egokienak 
ordainketa erregistroak egiten diren 
espazioetarako. Horregatik, informazio totem-ak 
egingo dira segurtasun distantziaren eta 
higienizazio neurrien inguruan, eta totem horiek 
mugitu kokatu ahalko dira ekitaldi bakoitzaren 
beharren arabera. 
 
Hauek dira, batik bat, totem horiek izango dituzten 
tokiak: Akreditazioen harreraguneak, 
arropazaindegia eta erakusketariei, 
komunikabideei eta bisitariei arreta emateko 
bulegoak. Horrez gain, azken hiru espazio hauen 
barruan, binilo borobilak ipiniko dira lurrean, 
itxaroteko puntuak adierazteko. 
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6. WC:  
Atariko eta pabiloietako komun guztietarako 
sarbidea lurrean ipiniko diren binilo borobilen bidez 
seinaleztatuko da segurtasun distantzia mantentze 
aldera. *EACOn egiteke dago hainbat solairutako 
seinaleztapena, gainerako esparruan egin den 
modu berean. 
  

7. PANTAILA DIGITALAK: 
Iparraldeko sarbideko atondoan, gune urdinaren 
hasieran eta pabiloietarako sarreran dauden BEC 
pantaila digitaletan BEC esparruko segurtasun 
distantziaren eta higienizazio neurrien inguruko 
informazioa bistaratuko da.  
 
Gauza bera gertatuko da atarian kokatutako 
aparkalekuko ordainketa makinetan. 

 

8. PERTSONEN MUGIMENDUETARAKO SEINALEZTAPENA: 
Pertsonen mugimendu eta noranzkoak adierazteko seinaleak ekitaldi bakoitzerako landuko dira 
espezifikoki. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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4. ERANSKINA: EKITALDIAREN KONTINGENTZIA PLANA 

 

SARRERA  

BECek kontingentzia-plan bat du, BECen jarduera garatzeko aplikatu beharreko jarraibideak biltzea helburu 
duena, bere parte-hartzaileen eta langileen Covid-19 kutsatzeko arriskuak minimizatzeko, agintari, 
erakunde eta zerbitzu sanitario eta larrialdietako zerbitzuen gomendioei jarraituz. 

Plan horretan, oro har aplikatuko diren neurriak aipatzen dira, baina Bilbao Exhibition Centreren 
instalazioetan egiten diren jardueren aniztasuna dela eta, ekitaldi bakoitzak kontingentzia-planaren 
eranskin espezifiko bat izango du, ekitaldi horrekin bat datozen neurri eta ekintza zehatzagoak definitzean 
oinarrituta. 

EKITALDIAREN DATU OROKORRAK  

o EKITALDIAREN IZENA  

o ANTOLATZAILEA  

o BEC-EN ARDURADUNA  

o BEZEROAREN ARDURADUNA  

o EKITALDIAREN DESKRIBAPENA  

o ERABILI BEHARREKO GUNEAK  

o ASISTETZIA  

o DATA ETA ORDUREGIAK  

o MUNTAKETA  

o OSPAKIZUNA  

o DESMUNTAIA  

o ESKAINITAKO ZERBITZUAK  

o IKUS ENTZUNEKOAK  

o CATERINGA  
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EKITALDIAN HARTU BEHARREKO PREBENTZIO NEURRIAK 

 

 

 

OHARRAK: 

PREBENTZIO NEURRIAK - 
 

1.  GUNEA - 
 

2.  GUNEA - 
 

1. SARBIDEEN ETA 
EDUKIEREN KONTROLA 

EDUKIERA   

KONTROLA   

2. SEGURTASUN 
DISTANTZIAREN 
MANTENTZE LANAK 

GELA/PAB   

SARRERA/ILARAK   

SARRERA/IRTEERAK   

HOLTZAK   

3. GARBIKETA ETA 
DESINFEKZIOA 

GENERIKOA   

ERREFORTZUA   

GELA    

4. AIRE BERRITZEA GENERIKOA   

5. SEINALETIKA 
GENERIKOA   

ESPEZIFIKOA   

6. CATERINGA 
ALTZARIA   

PRODUKTUA   

7. IKUS-ENTZUNEZKOAK   

8. LAGUNTZAILEAK   

9. BESTELAKOAK   

10. ISOLAMENDU GELA   
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