
 

 
 

Urtero bezala, aurten ere Lapatxoko Gaztelekua zabalduko da, baina oraingoan ere, egoerak 

behartuta, baldintza berezietan. 

 

Informazio orrian zehaztasunez azaltzen den bezala, aurten beharrezkoa izango da izena ematea 

Gaztelekuaz gozatzeko. Orri honetan eskatzen diren datuak bete eta irailaren 24a baino lehen korreo 

elektronikoz (lapatxokogaztelekua@gmail.com) bidali beharko da. 

 

 
IZENA:  

ABIZENAK:  

JAIOTZE DATA:                                                                                                                                   

MOMENTUKO IKASKETAK/LANA:     

MAILA (IKASKETEN KASUAN):     

HELBIDE ELEKTRONIKOA:     

ZURE TELEFONO ZENBAKIA (AUKERAKOA):     

GURASOEN TELEFONO ZENBAKIA:      

 
COVID-19 gaixotasunaren aurrean, osasun agintariek ezarritako arrisku-talderen baten parte al da 

zara?    

 

ORRI HAU SINATZEAN, ONARTZEN DUT… 

 
1. Ez naizela Gaztelekura joango aurreko astean Koronabirusaren edo beste edozein gaixotasunen 

sintomak izan baditut. 

2. Protokoloan zehaztuta dauden segurtasun neurriak mantenduko ditudala. 

3. Sintomak izanez gero, eta Gaztelekuan neurriak bermatzen eta mantentzen diren bitartean, 

horren ardura hartuko dudala kutsatuz gero. 

 
 
 
 



GURASOAK EDO TUTOREAK

Nik, ___________________________________________________ jaunak/andreak, NAN zenbakia 
_____________________________ duenak, bere izenean eta 
___________________________________________________ interesdunaren (adingabearen) guraso/-
tutore gisa,

HONAKOA ADIERAZTEN DUT:
- Jaso eta irakurri dut Lapatxoko Gaztelekuak COVID-19ari aurre egiteko prestatu duen Prebentzio eta 
Jarduketa Protokoloa. 

- Hitzematen dut gaztelekuko begiraleekin lankidetzan jardungo dudala protokoloan ezarritako 
neurriak, bereziki nire ardurapean dudan seme-alaba edo adingabea kontzientziarekin eta sentsibili-
zatzearekin zerikusia dutenak, betetzeko, prebentzio- eta higiene-neurriak hartzeko bere erantzukizun 
indibidualari dagokionez.

- COVID-19arekin lotutako egoerak eskatuz gero, nire datu pertsonalak ematea baimentzen dut.

- Nire ardurapean dudan seme-alaba edo adingabea ez dago osasun-agintariek ezarritako arrisku-talderen 
batean, edo, hala balitz, egoera horren berri emango diet aldez aurretik begiraleei. 

- Gaztelekuan dagoen bitartean nire ardurapean dagoen gazteak COVID-19aren sintomak erakusten 
baditu, etxera bakarrik joateko baimena ematen diot.

- Nire ardurapean dagoen gazteak positibo ematen badu, Lapatxoko Gaztelekuko begiraleei horren 
berri emateko ardura hartzen dut (uneoro martxan izango den lapatxokogaztelekua@gmail.com 
korreo elektronikoaren bitartez)

- Nire ardurapean dagoen gazteak COVID-19aren sintomak (sukarra, eztula, airearen falta, usaimen 
falta…) baditu edo kutsatuta dagoen pertsona batekin egon bada, nahiz eta sintomarik ez agertu, ez 
da gaztelekura joango. Honen berri korreo elektroniko bidez emango diet begiraleei, eta beharrezko 
neurriak hartuko ditu. 

- Onartzen ditut Lapatxoko Gaztelekuko ekintzetan parte hartzeko ezarritako baldintzak; ondorioz, 
baimena ematen diot nire ardurapean dagoen seme-alabari edo adingabeari gaztelekura joatea eta 
bertako ekintzetan parte hartzea.

___________n,  _______ko _________ren ____(e)an izenpetua

Sinadura

BAIMEN ORRIALAPATXOKO 
GAZTELEKUA


