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Martxoak 12.Eusko Jaurlari-

tzak Bizkai, Araba eta Gipuzkoa-

ko ikastetxe guztietan irakas-

kuntza jarduna eteteko agindu

zuen. Ekintza gehienak bertan

behera geratu ziren. Udalek erai-

kin publikoak itxi eta ekintzak

bertan behera utzi zituzten. Kirol

jarduera guztiak ere etenda gera-

tu ziren.

Martxoak 14.Pedro Sanchez Es-

painiako Gobernuko presidente-

ak alarma egoera ezarri eta bere-

gain hartu zituen Espai- niako es-

tatuko lurraldeetako

eskuduntzak, segurtasuna bar-

ne. Pertsonen zirkulazioa muga-

tuta geratu zen. 

Martxoak 18.Jaurlaritzak jaki-

narazi zuen ikastetxeek itxita ja-

rraituko zutela gertaeren bilaka-

eragatik; koronabirus kasuak

«inoiz baino gehiago» igo ziren. 

Martxoak 28.Funtsezko jardue-

retakoak ez ziren langileak apiri-

laren 9ra arte etxean geratzeko

agindu zuen Espainiako Gober-

nuak. Erabateko konfinamen-

dua agindu zuen, eta jardun eko-

nomikoa gelditzea. Sindikatuek

begi onez ikusi zuten erabakia.

Confebaskek «arduragabetzat»

jo zuen neurria.

Apirilak 4.Pedro Sanchez Espai-

niako Gobernuko presidenteak

apirilaren 26ra arte luzatu zuen

konfinamendua, eta alarma ego-

era maiatzaren 9ra arte luzatzea

proposatu zuen. 

Apirilak 26. 14 urtetik beherako-

en konfinamendua «partzialki

arintzea» onartu zuten; hasiera

batean umeek nagusi bati

lagunduz erosketak

egitera bakarrik

irteteko aukera

izango zutela

esan bazu-

ten ere, az-

kenean, gu-

raso eta

eragile as-

koren pro-

testei eran-

tzunda, egu-

nean ordubetez

kalera irteteko au-

kera eman zien San-

chezek. Egunean ordube-

teko paseoak egitea baimendu

zuen, etxebizizitzatik kilometro

bateko eremuan. 

Maiatzak 2.COVID-19aren da-

tuek hoberanzko joerari eutsizio-

ten, eta 14 urtez gorakoek kirol

jarduerak egiteko edo paseatzera

irteteko aukera eduki zuten hiru

ordutegitan bereizita. 

Maiatzak 4.Deskonfinamendua

hasi zen. Gizarte, kirol eta aisialdi

jarduerei berrekiten hasi zen

Bizi-Berri Planari jarraituta.

Maiatzak 11.Maiatzaren 24ra

arte deseskalatzeko 1. fasea ezarri

zuen Pedro Sanchezek, eta Jaur-

laritzak neurri murriztaileagoak

ezarri zituen. Tabernek terraze-

tan zerbitzatzeko baimena lortu

zuten, beti ere aforo mugatuagaz

eta segurtasun tarteak errespe-

tatuta.

Maiatzak 25.2. fasean sartu zi-

ren Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa,

«normaltasun berrirako» bidean.

Taberna barruan egoteko baime-

na eman zuten –%50eko aforoa–,

eta 400 metrotik gorako saltoki

komertzialen jarduna berresku-

ratu zen. Ikasgeletara itzultzeko

aukera izan zuten DBH4ko, Ba-

txilergoko 1 eta 2. mailako eta

Lanbide Heziketako ikasleek.

Eusko Jaurlaritzak zentroen

esku utzi zuen itzulera. Mugikor-

tasunerako ordu tarteak kendu

zituzten.

Maiatzak 27.COVID-19 pande-

miarengatik hildakoak eta haien

senitartekoak gogoratzeko mi-

nutu bateko isilunea gorde zuten

udalerriz udalerri. 

Ekainak 8.Ekainaren 8tik 19ra, 3.

faseko neurriak egon ziren inda-

rrean. Mugikortasuna mugaga-

bea izan zen lurralde historikoen

artean.

Ekainak 15. Segurtasun neurri

orokor eta zehatzekin hasi zen

Bizkaiko hondartza denboraldia

(Gipuzkoakoa uztailaren 1ean

hasi zen). 11:00etatik 20:00etara,

gehienez hiru ordu egotea, segur-

tasun distantzia hareatzan zein

uretan mantentzea eta kirolik ez

egitea eskatu zieten erabiltzaile-

ei, jende pilaketak

saihestea helbu-

ru. Hiru oku-

pazio maila

bereizi zi-

tuzten:

berdea,

anbar

kolo-

rea eta

gorria.

Udaleku

eta ume-

entzako jo-

lasparkeak

ere ireki zituzten. 

Ekainak 19. Bizkai,

Araba eta Gipuzkoa «normalta-

sun berria» deitutakoan sartu zi-

ren. Lehendakariak alarma egoe-

ra amaitutzat ematen zuen de-

kretua sinatu zuen eta, ondorioz,

Eusko Jaurlaritzak Gernikako

Estatutuak arautzen dituen es-

kumenak berreskuratu zituen,

eta indargabetuta geratu ziren

salbuespen egoeran hartutako

neurriak. «Normaltasun berriko»

lehenengo neurria Bizkaia eta

Kantabriaren arteko muga za-

baltzea izan zen.

Uztailak 16.Bizkai, Araba eta Gi-

puzkoan espazio publikoetan ere

maskara soinean erabiltzea de-

rrigorrezkoa bihurtu zen. 

Abuztuak 18.COVID-19aren he-

dapena geldiarazteko neurri be-

rriak hartu zituen Jaurlaritzak.

Bide publikoan eta ostalaritza

eta gastronomia eta aisialdiko es-

tablezimenduetan (tabernetan,

jatetxeetan eta txokoetan) talde-

ak gehienez ere 10 lagunera mu-

gatu zituen. 01:00etan ixteko or-

dutegia ezarri zuen, eta diskote-

kak eta pubak itxi zituen.

Irailak 7.Sei hilabete hutsik

egon eta gero, ikaslez betetzen

hasi ziren ikasgelak.

Irailak 15.Grebara joateko deia

egin zuten ELA, LAB, Steilas,

CCOO eta UGT hezkuntzakosin-

dikatuek, «hezkuntzan au-rrez

aurreko itzulera seguru eta ados-

tua exijitzeko». Osasun lan-gileek

15 minutuko geldialdiak egin zi-

tuzten, «lanez gainezka» zeudela

esateko eta baliabideak eskatze-

ko. 

Urriak 25.Espainiako Gober-

nuak alarma egoera ezarri zuen

COVID-19aren bigarren olatuari

aurre egiteko, eta Eusko Jaurlari-

tzako Labi babes zibileko plana-

ren aholku batzordeak neurri

murriztaile gehiago iragarri zi-

tuen Bizkaia, Gipuzkoa eta Ara-

barako. Lurraldeak ezeze, udale-

rriak ere itxi egin zituzten, lan,

osasun arrazoi edo larrialdiak

salbu. Herri mugakideetara joa-

teko aukera eman zuten jarduera

sozioekonomikoetarako. Espazio

publiko eta pribatuetan egoteko

6 laguneko muga ezarri zuten.

Etxeratze agindua ezarri zen

23:00etatik 06:00etara.

Urriak 29.Alarma egoera

2021eko maiatzera arte luzatzeko

Pedro Sanchezek egindako pro-

posamena onartu zuen Espainia-

ko Kongresuak, bi hilabetero

azalpenak emateko kon-promi-

soagaz. 

Azaroak 6.Gabonetara ahalik

eta baldintza onenetan iristeko

eta etxeko itxialdia saihesteko,

azaro osorako neurriak hartu zi-

tuen Jaurlaritzak. Ostalaritzako

lokal guztiak ixteko agindua

eman zuen eta etxeratze agindua

ordubete aurreratu zuen,

22:00etatik 06:00etara. Kultur jar-

dueretarako %35eko aforoa eza-

rri zuten, eta emanaldiak

21:00etarako amaitzea agindu.

Abenduak 2.Espainiako Gober-

nuak eta autonomia erkidegoe-

tako osasun agintariek Gabone-

tako plan bateratu bat onartu zu-

ten. Familia topaketetei begira

abenduaren 23tik urtarrilaren

6ra erkidego batetik bestera joa-

teko bidaiak baimendu zituzten;

Urte Zahar gauean eta Gabon

gauean etxeratzeko ordua

01:30ak arte luzatzea onartu zu-

ten; familia topaketetan hamar

pertsona baino gehiago ez elkar-

tzeko irizpidea eman zuten. Ber-

tan behera geratu ziren

Olentzerori ongie-

torria emateko

ekitaldiak

eta Errege-

en desfile-

ak.

Aben-

duak

12.

100.000

biztanle-

ko intzi-

dentzia

tasa 500etik

behera zuten

herrietako ostala-

ritza establezimenduak

zabaldu ahal izan zituzten. Udal

konfinamendua kendu zuten eta

lurralde historikoaren barruan

mantendu. Kirol federatuko en-

trenamenduak baimendu zituz-

ten 6 pertsonako taldeetan.  

Abenduak 22. Jaurlaritzak ordu-

bete aurreratu zuen Gabon eta

Urtezahar gauetan etxeratzeko

agindua. Gabon gauean eta Urte-

zahar gauean, ezin izan zen

00:30ak baino beranduago zirku-

latu. Konfinamendu perimetra-

lik ez zen egon abenduaren 23-26

artean eta abenduaren 31tik urta-

rrilaren 1era. Urtezahar gauean,

gehienez sei pertsona elkartu

ahal izan ziren, eta Gabon gaue-

an, hamar. Abenduaren 24, 25, 31

eta urtarrilaren 1, 5 eta 6an, den-

dak eta ostatuak 18:00etan itxi zi-

tuzten. Salbuespena izan ziren

botikak. 

Abenduak 30.Jaurlaritzak CO-

VID-19aren aurkako txertaketa

kanpaina hasi zuen.

2021

Urtarrilak 11. 100.000 biztanleko

500dik gorako tasa zuten udale-

rrietan udal konfinamendua

aplikatu zen eta taldeko kirola

eten. Beste guztietan, eskola kiro-

lari berrekin zitzaion entrena-

menduan, aldaketarik gabeko

seiko taldeetan eta aldagelarik

erabili barik. 

Urtarrilak 22. Herri guztiak ix-

tea eta bilerak lau lagunetara

mugatzea erabaki zuen Labik. 

Urtarrilak 26.Galdakao-Usan-

solo, Basurtu eta Txagorritxu os-

pitaleetako zenbait ebakuntza

bertan behera laga behar izan zi-

tuzten. Erresuma Batuko koro-

nabirus aldaera berriaren kasuak

gehitu egin ziren.

Urtarrilak 28.Dimititu egin zu-

ten Debabarrenako ESIko zuzen-

daritzako bi kidek, txertoen au-

ziaren harira. 

Otsailak 9.Gune gorrian zeuden

herrietako ostalaritza establezi-

menduak zabaldu ahal izan zi-

tuzten, auzitegiaren aginduz.

Hala erabaki zuen EAEko

Auzitegi Nagusiak,

ostalarien elkar-

teek jarritako

helegite ba-

ten ondo-

rioz.

Otsailak

12. He-

rrien

itxiera

perime-

trala beste

20 egunez

mantendu eta

mugakide diren

herrien arteko mu-

gikortasuna baimendu zi-

tuen Labik aire zabaleko gizarte,

ekonomia eta kirol jarduerak egi-

teko. 

Otsailak 24.Adineko pertsonen

txertaketa hasi zen. 100 urte edo

hortik gora duten Araba, Bizkai

eta Gipuzkoako herritarrei txer-

toa jartzen hasi ziren.

Martxoak 1.90 urtetik gorakoen

txertaketa hasi zen. Gipuzkoan,

desgaitasuna duten pertsonen-

tzako eguneko zentroetako eta

etxebizitzetako erabiltzaileei

txertoa jartzen hasi ziren, baita

horiek artatzen dituzten 55 urte-

tik gorako langileei ere.

Martxoak 2. EBk iragarri zuen

martxoaren 17rako izan nahi zue-

la prest bidaiatzeko ziurtagiria-

ren proposamena. Baimen Berde

Digital izenez bataiatu zuten

ziurtagiria. 

Martxoak 4.Aste Santuan erki-

degoen itxiera perimetralari eta

etxeratze aginduari eustea pro-

posatu zuten, eta etxeratze agin-

duari eustea 22:00etatik

06:00etara bitartean.

Martxoak 5. Labiren aholku ba-

tzordeak luzatu egin zituen pre-

bentzio neurriak Bizkaia, Gipuz-

koa eta Araban, harik eta egoera

epidemiologikoa gehiago egon-

kortu arte. 117ra gehitu zituzten

txertaketa guneak: Araban 10,

Bizkaian 76 eta Gipuzkoan 31.

Martxoak 9.Udal mailako itxie-

ra kendu zuten. Beste zenbait

neurriri eutsi zieten: gaueko mu-

gigarritasuna (22:00-06:00), mer-

kataritza eta kultura jarduerak

bertan behera uzteko gehieneko

ordutegia (21:00etan), gehienezko

edukierak edo gehienez launaka

batzeko muga.


