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Udalak  koronabirusaren
aurrerapenaren  aurrean
neurriak hartu ditu
Arrisku  taldea  izateagatik  hirugarren  adinekoei  zuzendutako  kirol  eta
kultur  jarduera  guztiak  bertan  behera  uzteko  erabakia  hartu  da,  eta
herriko jubilatuen zentro guztiak ixtea erabaki da, beste abisu bat eman
arte

Protokolo bat lantzen ari gara, toki-administrazio gisa, Eusko Jaurlaritzako
Osasun Sailak zehazten dituen hurrengo agertokietara aurreratzeko, eta
harekin koordinatuta ari gara lanean

Herritarrei  eskatzen  zaie  saiatu  daitezela  udalera  ahalik  eta  gehien ez
joaten  administrazio-izapideak  egiteko.  Horretarako,  gomendatzen  da
udalaren  webgunearen  bidez  bizilagunen  eskura  dauden  tresna
telematikoak erabiltzea

Laudioko  Udala  neurriak  hartzen  ari  da,  koronabirusaren  aurrerapenaren  aurrean

azkar  eta  irmo  jarduteko.  Horregatik,  gaur  goizean,  Ander  Añibarro alkateak

lehenengo  erabakiak  hartu  ditu,  udaleko  hainbat  teknikarirekin  eta  Eusko

Jaurlaritzako Osasun Sailarekin  adostuta,  lehenik  eta  behin  hirugarren  adinekoei

zuzendutako  jarduera  guztiak  bertan  behera  uzteko.  Arrisku  talde  bat  denez,

prebentzio neurri horrekin saihestu nahi dute birus hori hartu ahal izatea.

Era berean, ildo horri jarraituz, udalerriko erretiratuen zentro guztiak ixtea erabaki da:

Sant Rokezar Kluba, Ugarte Kluba eta Santa Ana Kluba (ostalaritza-jarduerari  eutsi

zaio), beste abisu bat eman arte.
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Era berean, bertan behera utzi dira datozen egunetan herrian egingo diren kirol eta

kultur jarduera guztiak, Arabako Foru Aldundiak emandako gomendioei jarraituz.

Udal-protokoloa

Gobernu-taldea,  udal-teknikariekin  batera,  lanean  ari  da  laudioar  Udalarentzat

protokolo espezifiko bat garatzeko, gerta daitezkeen hurrengo agertokietara aurreratu

ahal izateko, eta, horretarako, Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Hezkuntza Sailarekin

elkarlanean ari  da etengabe, erakunde hori  ari  baita Euskal  Autonomia Erkidegoan

jarraitu beharreko prebentzio-jarraibideak eta -neurriak ezartzen eta koordinatzen.

Bestalde,  herritarrei  eskatzen  zaie  udaletxera  joatea  ahalik  eta  gehien  saihesten

saiatzeko,  premiazko  gaiak  izan  ezik,  izapide  administratiboak  egiteko.  Kasu

horietarako, gomendagarria da 010 telefonora deitzea, udalerriaren barrutik, edo 944

034 800 telefonora, beste udalerri batetik deitzen bada, eta, horrez gain, herritarren

eskura  dauden  tresna  telematikoak  erabiltzea,  www.laudio.eus  udal-webgunearen

bidez, doan.

"Lasaitasunerako deia egin nahi nuke, eta ahalik eta lasaitasun handiena helarazi; izan

ere,  neurri  horiek  guztiak,  eta  hartu  behar  ditugunak,  kontu  handiz  hartu  behar

ditugu,  birusa  udalerrian  zabal  ez  dadin",  adierazi  du  Ander  Añibarro  Laudioko

alkateak.
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