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Data: 2022ko otsailaren 10a 
  

 
2022ko otsailaren 8ko 115/2022 ERREGE DEKRETUA argitaratu da, COVID-19ak eragindako 
osasun-krisian maskarak nahitaez erabili beharra aldatzen duena. Ondorioz, honela 
geratzen da araudiaren egungo egoera: 
 
 
PREBENTZIO-NEURRI ESPEZIFIKOAK (2022/02/13 arte indarrean) 
 
2022ko urtarrilaren 28ko 2/2022 Dekretua, Lehendakariarena, 2021eko abenduaren 28ko 
51/2021 Dekretuaren indarraldia luzatzen duena argitaratu ondoren, honako neurri hauek 
indarrean jarraituko dute otsailaren 13ra arte: 
 
1. Beranduenez 01:00ean itxiko dira merkataritza-, gizarte- eta kultura-jarduera guztiak, bai 

eta ostalaritza- eta jatetxe-establezimendu eta antzekoak ere. Beren jarduerarako arauz 
ezarritakoaren arabera lehenago itxi behar diren establezimenduak eta tokiak dagokien 
araudian ezarritako orduan itxiko dira. 

 
Lurralde historiko bakoitza baino eremu txikiagoko garraio publikoak 02:00etan abiatuko 
dira beranduenez. 

 
2. Oro har, 2022ko otsailaren 13ra arte, % 60ko edukiera-muga ezartzen da mota guztietako 

establezimendu eta barrualdeko esparruetan. 
 
3. Gainera, ekitaldien esparruan, aldi bererako honako edukiera-muga hauek ezartzen dira: 

 

 Gizarte-, kultura- edo kirol-ekitaldietarako esparruetan, gehienez ere 600 pertsona 
bildu ahal izango dira barrualdean, eta 800 pertsona kanpoaldean. 

 1.600 eta 5.000 pertsona arteko edukiera duten esparruetan, gehienez 800 pertsona 
bildu ahal izango dira barrualdean, eta 1.200 pertsona kanpoaldean. 

 5.000 pertsonatik gorako edukiera duten esparruetan, gehieneko aforoa % 50ekoa 
izango da, hargatik eragotzi gabe estatu osorako ezarritako beste muga bat aplikatu 
behar izatea. 

 
4. Ostalaritza- eta jatetxe-establezimenduetan, diskoteketan eta gaueko aisialdiko gainerako 

establezimenduetan, debekatu egiten da zutik kontsumitzea, eta mahai bakoitzeko edo 
mahai-multzo bakoitzeko bezero-taldeak gehienez ere 10 lagunera mugatzen dira, bai 
barrualdean bai terrazetan. Era berean, mahaien edo mahai-multzoen arteko distantzia 
gutxienez 1,5 metrokoa izango da. 
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Ostalaritza-establezimenduei aplikatzen zaien araubide bera aplikatuko zaie txokoei, 
gazte-lokalei edo elkarte gastronomikoei. 

 
5. Aldi bererako, hau zehazten da: barrualdeko instalazioetako kirol-jarduera 10 pertsona 

arteko taldeetan egituratu beharko da; aldagelen erabilera % 50eko okupaziora mugatuko 
da, eta dutxak banaka erabiliko dira, edo pertsonen artean bi metroko distantzia gorde 
beharko da. 

 
 
MASKARAREN DERRIGORREZKO ERABILPENA 
 

     Maskararen derrigorrezko erabilpena jarraian azaldutako egoeretan ezartzen da: 
 

1. Sei urtetik gorakoek maskara erabili beharko dute honako kasu hauetan: 
 
a) Erabilera publikoko edo jendearentzat irekita dagoen edozein espazio itxian. 

b) Aire zabaleko jende anitzeko ekitaldietan, hauetan jendea zutik dagoenean. Eserita 
badago, nahitaezkoa izango da pertsonen artean gutxienez 1,5 metroko segurtasun-
tartea mantentzen ez bada, bizikide taldeak izan ezik. 

c) Aireko, autobuseko edo trenbideko garraiobideetan, bidaiarien nasak eta geltokiak 
barne, edo teleferikoan, bai eta bidaiarien garraio publiko eta pribatu osagarrietako 
bederatzi plaza arteko ibilgailuetan ere, gidaria barne, baldin eta autoetako 
bidaiariak etxebizitza berean bizi ez badira. 

 

2. Aurreko paragrafoan jasotako betebeharra ez zaie eskatuko honako kasu hauetan: 
 

a) Maskara erabiltzeagatik larriagotu daitekeen gaixotasunen bat edo arnasa hartzeko 
zailtasunen bat duten pertsonei, edo desgaitasun- edo mendekotasun-egoeragatik 
maskara kentzeko autonomiarik ez dutenei, edo maskara erabiltzea bideraezina 
egiten duten jokabide-alterazioak dituztenei. 

b) Osasun-agintariek emandako jarraibideen arabera, jardueren izaera dela eta, 
maskararen erabilera bateraezina bada. 

c) Bertan biltzen diren kolektiboen bizilekuaren parte diren erabilera publikoko leku 
edo espazio itxietan, hala nola adinekoei edo desgaitasuna duten pertsonei arreta 
emateko erakundeetan, funtsezko langileen edo antzeko ezaugarriak dituzten 
beste talde batzuen egoitza kolektiboetan, betiere kolektibo horiek eta bertan 
diharduten langileen % 80k baino gehiagok SARS-CoV-2aren aurkako txertaketa-
estaldura badu jarraibide osoarekin, bai eta oroitzapen-dosia ere, osasun-arloko 
agintaritzak egiaztatuta. Azken salbuespen hori ez zaie aplikatuko kanpoko 
bisitariei, ez eta adinekoen edo dibertsitate funtzionala duten pertsonen egoitza-
zentroetako langileei ere, kasu honetan maskara erabiltzea derrigorrezkoa baita. 

 

Maskaren erabilerari buruzko aldaketa hauek 2022ko otsailaren 10eko 00:00etan sartu dira 
indarrean. 


