
 

 

 

 

2020 HAUTESKUNDEAK 

 

 

 

HAUTESKUNDE BATZORDEA FVF-BFF 

 
COVID-19REN AURKAKO NEURRIEN PROTOKOLOA, 2020KO IRAILAREN 
9KO HAUTESKUNDEEN BOZKETA-PROZESURAKO 

 
Arriskuak saihesteko asmoz, eta Eusko Jaurlaritzako Osasun 

Sailaren gomendioei jarraituz, honako segurtasun-neurri 

hauek ezarri dira, 2020ko irailaren 9an egin beharreko 

hauteskunde-prozesua behar bezala garatzeko: 

  

 

 I.- PREBENTZIO-NEURRI OROKORRAK  

 
 - Hauteskunde-lokalaren sarreran nahiz irteeran, 

batzarkideen eskura egongo dira gel hidroalkoholikoa duten 

ontziak/banagailuak. 

 

 - Batzarkide guztiek maskara behar bezala jarrita 

eraman beharko dute, hau da, sudurra, ahoa eta kokotsa 

estalita, eta nahitaezkoa izango da hauteslekuan egon 

bitartean maskara erabiltzea, ekainaren 9ko 21/2020 Errege 

Lege Dekretuaren 6.2 artikuluan aurreikusitako kasuetan 

oinarrituta (21/2020 Errege Lege Dekretua, Prebentzio, 

Edukitze eta Koordinaziorako Prebentziorako Neurriei 

buruzkoa, COVIDek eragindako osasun-krisiari aurre egiteko19 

 

 - Segurtasuneko gutxieneko distantzia 2 metrokoa izango 

da. 

 

 - Hauteskunde-lokalaren sarreran eta irteeran jendetza 

biltzea saihestuko da, baita kontaktu pertsonaleko agurrak 

ere. 

 

 



 - Hauteskunde-mahaian gutxienez 2 metroko distantzia 

egongo da. 

 

 - Botoa emateko zirkulazio-bideetan, batzarkideek 

lokalaren zoruko marketatik zirkulatu beharko dute 

eskuinaldetik, adierazitako noranzkoan. Bozketa egin 

ondoren, lokaletik irten beharko dute lehenbailehen. 

 

 - Era berean, hauteslekuaren sarreran nitrilozko 

eskularruak izango dituzte. 

 

 

 

 II.- ANTOLAKETA-NEURRIAK 

 
- Hauteslekuko bozketara biltzarkideak, Hauteskunde 

Batzordeko kideak eta erakundeko langile baimenduak bakarrik 

joan ahal izango dira. 

 

- - Batzarkideek hauteslekuan eman behar duten denbora botoa 
emateko behar den denbora izango da. 

 

- Hauteskunde-lokalean informazio-kartelak jarriko dira, 

bete beharreko segurtasun-oharrak eta, horien artean, 

segurtasun-distantziei buruzkoak jasotzen dituztenak. 

 

Aulki bakoitzean, zehazki, biltzarkidearen izena adieraziko 

da, eta, beharrezkoa izanez gero, erakundeko kideen laguntza 

izango du. 

 

- Hauteslekuaren barruan, biltzarkideen zirkulazioa 

kontrolatuko da, prebentzio-neurriak betetzen direla 

bermatzeko, batez ere boto-emaileen arteko segurtasun-

distantzia. 

 

- Hauteskunde-mahaian mahaikideak bakarrik egongo dira, eta, 

eskatzen bada, artekari bat hautagaitza bakoitzeko. 

 

- Bozketa estamentuka egingo da, hauteskunde-mahaiko 

lehendakariak deituta, eta hautetsontzira hurbilduko dira 

botoa ematera. 

 

- Hauteslekuaren sarreran, aparatu homologatua duen gorputz-

tenperatura hartuko da. 

 



 III.- PUBLIZITATEA 

 Prebentzio-neurri hauek FVF-BFFren webgunean 

argitaratuko dira, 2020-2024 hauteskunde-atalean. 

 

 
Bilbo, 2020ko irailaren 2ª 

 

 

 

 


