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1. G- Nafarroako Foru Komunitatean nahitaez erabili behar da maskara? 

E-  Bai, 2020ko uztailaren 17ko 00:00etatik aitzina, bermatu ahal bada ere 

pertsonen arteko segurtasun tartea 1,5 metrokoa dela. 

12 urtetik aitzina nahitaezkoa da maskara uneoro erabiltzea, halako 

egoeretan: 

a) Bide publikoan eta aire zabaleko eremuetan. 

b) Erabilera publikoko eremu itxietan edo jendearentzat irekita daudenetan, 

baldin eta eremu berean beste pertsona batzuekin elkartzeko aukera 

badago. 

c) Garraiobide publiko edo pribatu mota guztietan, salbu eta barruan doazen 

guztiak etxe berean bizi baldin badira. 
 
 

2. G- Zenbat urtetik aitzina da nahitaezkoa maskara erabiltzea? 

 

 

E- 12 urtetik aitzina nahitaezkoa da maskara erabiltzea. 

6 eta 12 urte bitarteko pertsonek, 12 urteak bete gabe badituzte, 

maskara eraman beharko dute ezin denean bermatu 1,5 metroko 

segurtasun tartea. 
 
 

3.    G- Aski da maskara alboan eramatearekin? 

E- Ez, nahitaezkotasuna maskararen erabilera egokiari ere badagokio, maskarak 

sudurreko trenkadaren zati batetik kokotseraino (barne) estali behar baitu. 
 
 

4. G- Zein egoeratan ez da nahitaezkoa maskara erabiltzea? 

E- Oro har, honako salbuespen hauek aurreikusten dira: 

a) Elikagaiak eta edariak kontsumitzen diren bitartean, eta/edo maskara 

erabiltzearekin bateraezinak diren jardueretan. 

b) Kirol jarduerak egiten diren bitartean, betiere pertsonen arteko segurtasun 

tartea bermatzen ahal bada. Kirol instalazio edo zentroetako gune komun 

batetik bestera ibiltzean maskara uneoro erabili beharko da. 

c) Bainua hartzen den bitartean, igerilekuetan edo bainurako gaitutako beste 

toki batzuetan. 
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d) Herrietatik kanpo naturari loturik egiten diren jardueretan, hala nola mendi-

ibiliak, eskalada, mendi-igoerak, txirrindularitza eta antzekoak, betiere 

pertsonen artean 1,5 metroko segurtasun tartea bermatzen ahal bada. 

e) Titulartasun publiko eta pribatuko lantokietan, betiere langileen artean 1,5 

metroko segurtasun tartea bermatzen ahal bada. 

f) Arnasa hartzeko zailtasunen bat duten pertsonen kasuan, maskararen 

erabilerak larriagotu baitezake. 

g) Beren mendekotasun edo desgaitasun egoerarengatik maskara kentzeko 

autonomiarik ez duten pertsonen kasuan, edo hura erabiltzea ezinezko 

egiten duten jokabidearen nahasmenduak dituztenean. 

h) Ezinbesteko kasuetan. 
 
 

5. G- Nola egiaztatu pertsona batek arnasa hartzeko zailtasunen bat 

duela, maskararen erabilerak larriagotu dezakeena? 

E- Segurtasun-indarrek hala eskatuz gero, egoera hori egiaztatzen duen agiria 

aurkeztu beharko da. 
 
 

6. G- Nola egiaztatu pertsona batek mendekotasuna edo desgaitasuna 

duela, ez duela maskara kentzeko autonomiarik edo maskara erabiltzea 

ezinezko egiten duten jokabidearen nahasmenduak dituela? 

E- Segurtasun-indarrek hala eskatuz gero, egoera hori egiaztatzen duen agiria 

aurkeztu beharko da. 
 
 

7. G- Ostatuetan, kafetegietan, jatetxeetan, terrazetan eta abarretan 

nahitaezkoa da maskara erabiltzea? 

E- Bai, elikagaiak eta edariak kontsumitzen diren unean izan ezik. 

Hala, maskara erabiltzea nahitaezkoa da ondokoetan: 

- Edariak zerbitzatu arte itxaroten den bitartean, janaria edo edaria amaitu 

ondoren, bazkalondoan edo solasaldian gaudenean, etab. 
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8. G- Nola egon behar dut taberna edo jatetxe bateko terrazan? 

E- Maskararekin, beti. Elikagaiak eta edariak kontsumitzen ari garen unean 

bakarrik ken dezakegu, baita hori  erabiltzetik salbuesten diren gainerako 

kasuetan ere (arnasteko zailtasuna, mendekotasuna edo desgaitasuna duten 

pertsona ez-autonomoak, jokabidearen nahasmenduak dituztenak eta 

ezinbesteko egoerak). 
 
 

9. G- Elkarte gastronomikoetan nahitaezkoa da maskara erabiltzea? 

E- Bai, elikagaiak eta edariak kontsumitzen ari garen unean bakarrik ken 

dezakegu, baita hori erabiltzetik salbuesten diren gainerako kasuetan ere 

(arnasteko zailtasuna, mendekotasuna edo desgaitasuna duten pertsona ez-

autonomoak , jokabidearen nahasmenduak dituztenak eta ezinbesteko 

egoerak). 
 
 

10. G- Pipero edo aisialdiko etxabeetan nahitaezkoa da maskara 

erabiltzea? 

E- Bai, oro har aurreikusitako salbuespenekin (arnasa hartzeko zailtasuna, 

mendekotasuna edo desgaitasuna duten pertsona ez-autonomoak, 

nahasmenduak dituztenak eta ezinbesteko egoerak). 
 
 

11.   G- Kirola egin behar dut, maskara jantzi behar dut? 

E- 

- Pertsonen arteko 1,5 metroko segurtasun tartea bermatzerik badago, 

ez da nahitaezkoa maskara erabiltzea. 

- Pertsonen arteko 1,5 metroko segurtasun tartea 

bermatzerik ez badago, nahitaezkoa da maskara 

erabiltzea. 

Kirol instalazio edo zentroetako gune komun  batetik bestera ibiltzean maskara 

uneoro erabili beharko da. 
 

12.   G- Igerilekuan nahitaezkoa da maskara erabiltzea? 

E- Bai, salbuespen hauekin: 

- Bainatzeko unean, ez da nahitaezkoa. 

- Eguzkia hartzen etzanda zauden bitartean, ez da nahitaezkoa, betiere 

pertsonen arteko distantzia 1,5 metrokoa bada. 

Bainu-eremura joateko ez diren joan-etorrietan, maskara erabili beharko da. 
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13. G- Ibaietan edo bainurako natura guneetan nahitaezkoa da maskara 

erabiltzea? 

E- Bai, salbuespen hauekin: 

- Bainatzeko unean, ez da nahitaezkoa. 

- Eguzkia hartzen etzanda zauden bitartean, ez da nahitaezkoa, betiere 

pertsonen arteko distantzia 1,5 metrokoa bada. 

Bainu-eremura joateko ez diren lekualdaketetan, maskara erabili beharko da. 
 
 

14. G- Mendi-ibilietan, eskaladan, mendiak igotzean, bizikletan eta 

abarretan maskara erabili behar dut? 

E- Naturako jardueretan, herriguneetatik kanpo, hala nola mendi-ibiliak, 

eskalada, mendizaletasuna, txirrindularitza eta antzekoak: 

- Pertsonen arteko 1.5 metroko segurtasun tartea bermatzerik badago, 

ez da nahitaezkoa maskara erabiltzea. 

- Pertsonen arteko 1,5 metroko segurtasun tartea bermatzerik 

ez badago, nahitaezkoa da maskara erabiltzea. 
 
 

15. G- Gune pribatuetan nahitaez erabili behar da maskara? 

E- Ez. Hala ere, hainbat familia-gunetatik datozen pertsonen bilerak egiten 

direnean erabiltzea gomendatzen da. 
 
 

16. G- Nirekin bizi ez diren senide edo lagunak etxera gonbidatzen 

baditut, maskara eraman behar al dugu? 

E- Ez, baina komenigarria da. 
 
 

17.   G- Lantokian nahitaezkoa da maskara erabiltzea? 

E- Lantokietan ez da nahitaezkoa maskara erabiltzea, betiere langileen artean 1,5 

metroko segurtasun tartea bermatzen ahal bada. 

Salbuespen hau ez da aplikatuko jendearentzat irekita dauden lantokietako 

guneetan, horietan nahitaezkoa izanen baita maskara erabiltzea. 
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18. G- Autoan nahitaez jantzi behar dut maskara? 

E- 

- Nahitaezkoa da zurekin bizi ez diren pertsonak badoaz autoan. 

- Ez da nahitaezkoa zurekin bizi diren pertsonak badoaz autoan. 
 
 

19. G- Garraio publikoan nahitaezkoa da maskara erabiltzea? 

E- Bai, garraio publikoan nahitaezkoa da maskara erabiltzea. 
 
 

20. G- Ikastetxeetan nahitaez erabili behar da maskara? 

E- Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan maskararen erabilera arautuko 

da ondorio horretarako emanen diren berariazko xedapenei jarraikiz, uneko 

egoera epidemiologikoaren arabera. 
 
 

21. G- Zenbatekoa izanen da maskara ez janzteagatik ezarritako zigorra? 

E- Oro har, isunaren zenbatekoa 100 eurokoa izan daiteke. 


