III. ERANSKINA
ERAKUNDEKO OSASUN-ARDURADUNAREN IZENDAPEN-EREDUA

Maria del Puy Solano Mena

jaunak/andreak,

NAN zenbakia 34090610-X

duenak,ORIA-URUMEAKO BURUNTZALDEA IGERIKETA

KIROL TALDEA

erakundearen legezko ordezkari gisa, Borja Apeztegia

Bravo

_ jauna/andrea,

NAN zenbakia 72482618-G duena, izendatzen du erakundearen osasun-arduraduna izateko.
Adierazitako erakundeak osasun-arduradun izendatu duen pertsona horren ardurak,
erakundearekin era subsidiarioan, honakoak izango dira:
-

Erakundean jarduten duten langile eta/edo boluntario guztiei, baita kirolari adingabeen
familiei ere, jakinarazi beharko dizkie ezarrita dauden prebentzio-, jarduketa- eta, hala
badagokio, diziplina-neurriak. Jatorrizko informazioa nahiz ondoren egindako edozein
aldaketa jakinaraziko die.

-

Gainbegiratuko du adingabe bakar batek ere ez duela jarduera hasiko bere familiak
protokoloaren berri baduela, protokoloa onartzen duela eta betetzeko konpromisoa hartzen
duela jasotzen dituen agiria sinatu eta erakundera bidali arte. Berdin jokatuko du
teknikariekin eta arbitroekin jarduerei hasiera eman aurretik.

-

Etengabe gainbegiratuko ditu erakundearen jarduerak, hain zuzen, protokoloan jaso diren
prebentzio- eta higiene-neurri guztiak eta eskumenak dituzten agintariek ezarritako
gainerako arauak betetzen direla ziurtatzeko.

-

Jarduketa koordinatuko du eta beharrezko komunikazioa ezarriko du osasun-agintariekin
eta/edo familiekin edo eragindako pertsonekin baldin eta jarduerak garatzen diren bitartean
sintomak dituen pertsona bat edo COVID-19 kasu bat hautematen bada.

-

COVID-19ari aurre egiteko prebentzio-neurriak ez betetzeagatik eragindako arriskuekin
zerikusia duten arau-hausteak erakundearen barne-araubideko edo diziplinako
erregelamenduan sartzeko proposamenak garatuko ditu eta gobernu- edo
zuzendaritzaorganora bidaliko ditu haiek onar ditzaten.

-

Protokoloa betetzen ez den kasuetan erakundeko zuzendaritza- edo administrazio-organoak
hartu beharreko diziplina-neurriak ezartzeko proposamena egingo du.

-

Beharrezko kudeaketak egingo ditu protokoloarekin zerikusia duen informazioa
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erakundearen webgunean jarrita egon dadin. Jatorrizko informazioa nahiz ondoren
egindako edozein aldaketa jarriko da.
-

Dagozkion salbuespenak ezarriko ditu aldagelak erabiltzeari, laguntzaileak sartu ahal izateko
baimenari eta antzekoei dagokienez.

-

Protokoloari buruz egiten den edozein informazio-eskaerari erantzungo dio.

-

Protokoloa etengabe ebaluatuko du eta, hala badagokio, hura egokitzeko proposamenak
helaraziko dizkio erakundeko zuzendaritza edo administrazio organoari.

Lasarte-Oria

(e)n, 20 20

ERAKUNDEAREN LEGEZKO ORDEZKARIA

Izpta.: Puy Solano Mena

(e)ko iraila

ren 10

(e)an.

ADIERAZITAKO ARDURAK ONARTZEN
DITUEN OSASUN-ARDURADUNA

Izpta.: Borja Apeztegia Bravo
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