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Hiru fasetan banaturiko prebentzio plana 
aurkeztu du Oñatiko Udalak Usakorako 
Martxan dira lehen bi faseak, eta uztailaren 17an ekingo zaio hirugarrenari.  Osasun 
baldintza prebentiboak bermatzeko eta Covid-19aren kutsadura ekiditeko bitartekoak 
eskaintzea da udalaren asmoa 

Covid-19ak eragindako testuinguruan, koronabirusaren kutsadura ekiditeko eta osasun baldintza 
prebentiboak bermatzeko helburuz, Usakorako prebentzio plana aurkeztu du Oñatiko Udalak. 
Zehatz esanda, hiru fasetan banatu du neurri sorta -jada martxan dira lehen bi faseak-. “Ezohiko 
bainu denboraldia da aurtengoa. Osasun krisiak eraginda, ezin daiteke beti moduko zerbitzua 
eskaini. Hori, argi izan dugu hasieratik, eta, besteren artean, sorosle gehiago, osasun 
prebentziorako neurri bereziak… jarri ditugu. Dena den, uste baino jende gehiago dabilenez, 
bestelako neurriak hartu beharrean gaude”, azaldu du Izaro Elorza Oñatiko alkateak. Ondo bidean, 
irailaren 13ra bitartean legoke prebentzio plana martxan. 

Hain zuzen ere, ekainaren 22an ekin zitzaion lehen faseari. Batetik, sorospen zerbitzua abiarazi zuen 
Oñatiko Udalak. Aurtengoan, gainera, zerbitzua indartu du: ordutegia zabaldu du -15:00etatik 
21:00etara bitartean- eta bi sorosle egongo dira 16:00etatik 20:00etara. Bestetik, 
koronabirusagatiko kutsatzea ekidin guran, prebentzio neurrien zaintzarako zerbitzua jarri da 
martxan -bi udaltzain laguntzaile kontratatu dira, txandakako lanerako-. Bukatzeko, Usako inguruan 
aparkaturik dauden autoen pilaketak saihesteko neurriak ere hartu ditu Oñatiko Udalak. Hainbaten 
artean, arreta berezia du jarria mugikortasun jasangarriaren sustapenean -Herribusaren erabilera 
sustatuz, ordutegi zabalagoa eskainiz…-; aparkatzeko debekua gogorarazten duten seinaleak jarri 
ditu Olateko errepidean; ibilgailurik aparka ez dadin bitartekoak jarri ditu Usako baserriaren parean, 
Zuazolako zubian eta Olateko errepide bazterrean; Munazategiko zein hilerriko aparkalekuak 
seinaleztatu ditu autoak bertan aparkatu eta bainu gunera oinez joateko; bainu lekuaren 
kokapenari eta noranzkoari dagozkien seinale gehiago jarri ditu; eta arauen zein jarraibideen berri 
emateko informazio bitartekoak jarri ditu Usakon bertan.  

Era berean, hasia dago bigarren fasea -uztailaren 12an ekin zitzaion-. Gauzak horrela, bainu 
dinamikorako daude egokiturik ur-putzua eta haren inguruko plataforma -15 pertsonako aforoa 
dauka-. Beraz, ezin daiteke toailarik jarri, ezta egonaldi luzerik egin ere. Gainera, erabiltzaile kopuru 
handiaren eraginez, beharrezko balitz, ordu laurdeneko txandak antolatuko lirateke ur putzuan 



2020/07/16 
 
 
 

 

bainua hartzeko -30 pertsonakoa izango da txanda bakoitza-. Ostera, seinaleak jarri dira ur-putzuko 
sarbideetan eta bertara iristeko dagoen arrapalan -bitan zatitu da, beherazko eta goranzko 
norantzetan-. Eta ilara egiteko markak ere egin dira.  

Bestalde, hirugarren fasea abiaraziko da uztailaren 17an. Zehatz esanda, txanda sistema jarriko da 
belardian: bi txanda izango dira arratsaldean -15:00etatik 17:45era bitartekoa, lehena; eta, 
18:15etik 21:00etara bitartekoa, bigarrena-. Bada, lehen txanda bukatzean, erabiltzaileek aisialdi 
gunetik irten beharko dute bigarren txandakoei lekua egiteko. Hala nola, asteburuetan, belardia 
14:00etan hustu behar izatea ekarriko du horrek, lehen txandakoak sar daitezen. Hirugarren fasetik 
aurrera, gainera, asteburuetan eta jai egunetan, langile bat gehiago egongo da eremua zaintzen 
14:00etatik 21:00etara bitartean.  

“Badakigu aurtengoa urte berezia dela Oñatin. Igerileku faltan, beharrezko ikusi genuen Usakoko 
bainu gunea baimentzea. Poliki-poliki joan gara neurriak hartzen, bakoitzaren ondorioak aztertuz 
eta egoerari ahalik eta egokien erantzunez. Aipatu beharra dago oso kontuan hartu ditugula 
auzotarren -eta, oro har, herritarren- ekarpenak, batez ere, aparkalekuari loturikoak. Finean, geure 
eguneroko pertzepzioaz gain, beharrezkoa da haiena, benetako arazoak, konpondu beharrekoak, 
ondo egindakoak… identifikatzeko. Eta uste dugu planean jasotako neurri sorta honekin bainuaz 
gozatu ahal izango dugula aurtengo udan ere”, dio Oñatiko alkateak.  

 

 

 


