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IGERILEKU ESTALIA – SOTOKO KIROL-INSTALAZIOAK – BURLATA 

 

EKAINAREN 25ETIK EGUNERATU ARTE APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA 

 

ERRESERBAK 

• Aurrez hitzordua eskatuta (app: Resasports/www.burlata.eus). App, web orri edo telefono 
bidez igerilekuko kale bat erreserbatu ahal izanen da, gehienez 60 minuturako, denbora horren 
barruan aldagelak erabili ahal izango dira igeriketa egin aurretik eta ondoren. 

 

• Igerileku estalia (igeri egiteko edo hidroterapia) erabiltzeko erreserbak ez du loturarik 
gainerako instalazioak erabiltzeko erreserbarekin. Kirolgunetik irten beharko dute, salbu eta 
berdegunea eta kanpoko igerilekua erabiltzeko erreserba espezifikoa badute. 

 

ORDUTEGIAK 

• Astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara, ordubeteko 
blokeetan, eta irteera bloke bakoitza amaitu baino 15 minutu lehenago izanen da. 

 

IGERIKETAKO IGERILEKUA 

• Igeriketa-igerilekua etengabeko igeriketa egiteko bakarrik gordeko da. 

• Igeriketa-ontzian, bi kalez osatutako zirkuitoak eginen dira, eskuineko kaletik hasita, joaneko 
noranzkoan, eta beste kaletik itzulita, itzulerako noranzkoan. 

• Urruntze eta segurtasun sanitarioko arauak bermatzeko, 6 pertsonek egin ahal izango dute 
igeri sortutako kale bakoitzeko. Hau da, txanda bakoitzean 18 pertsona egon ahal izanen dira 
aldi berean, 6 kaleetan. 

• Igeriketa-ekipoaren entrenamendu-orduetan, 3 kaleetatik 2 egokituko dira abonatuek erabil 
ditzaten. Igeriketa-ekipoaren kaleen erabilera dagokion araudiaren arabera arautuko da. 

• Txandak ordubetekoak izango dira, eta entrenamenduak 45 minutukoak. Hau da, igerilekua 
utzi beharko da hurrengo txanda baino 15 minutu lehenago, garbitu eta desinfektatzeko. 

• Burlatako igeriketa klubak kale bat erreserbatuta dauka 10:00etatik 11:00etara, 11:00etatik 
12:00etara, 17:00etatik 18:00etara eta 18:00etatik 19:00etara. 
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IKASTEKO-IGERILEKUA 

• Oraingoz, hidroterapia-elementuak ez dira aktibatuko. 

• Hidroterapiako igerilekua 10 urtetik beherakoen irakaskuntza- eta egonaldi-jardueretarako 
erabiltzen da, pertsona heldu batekin. 

• Urruntze eta segurtasun sanitarioko arauak bermatzeko, guztira 15 laguneko edukiera 
ezartzen da. Hau da, txanda bakoitzean 15 pertsona egon ahal izango dira, 10 urtetik 
beherakoak eta haien laguntzaileak barne. 

• Ezinbestekoa da adingabeak eta laguntzaileak aldez aurretik erreserba izatea. 

 

APLIKATU BEHARREKO BESTE ARAU BATZUK 

• Igerilariek aldagela orokorrak erabili ahal izango dituzte. 

• Saunetako komunak erabili ahal izango dira, sorosleari giltza eskatu ondoren. 

• Igerileku estalira aldagela orokorretako sarrerako eskailera nagusitik baino ez da sartuko. 

• Igerileku estaliko eremu komunetan, pertsonen arteko 2 metroko segurtasun-tartea 
mantendu beharko da. 

• 14 urtetik beherakoek beren karguaren arduradunaren laguntza izan beharko dute. 

• Erabiltzaileei gogorarazten zaie debekatuta dagoela gainerako erabiltzaileen osasun-
segurtasuna arriskuan jartzen duen edozein praktika. 

• Nahitaezkoa da eskuak higienizatzea igerilekura sartu aurretik, urarekin eta xaboiarekin 
behar bezala garbituz. 

• Derrigorrezkoa da igerilekua erabili aurretik eta ondoren dutxa hartzea, igerilekuko 
esparruan dauden dutxak erabiliz (xaboirik gabe). 

• Erabili ondoren, bainujantziak eta eskuoihalak garbitzea gomendatzen da, bakterio eta birus 
guztiak ezabatzeko. 

• Urpekaritzako betaurrekoak erabiltzea gomendatzen da. 

• Sorosleak emandako jarraibideak bete beharko dira uneoro. 

• Armairu gehienak deuseztatu egin dira, urruntzea bermatzeko. 

• Ahal den neurrian, aldagelarik ez erabiltzea gomendatzen da, igerileku estalira igarotzeko 
izan ezik, eta ezinbestekoa den denborarako. 

 


