Prentsa Oharra
Nota de Prensa

GOFEko adinekoentzako egoitzetan atzemandako
kasu positiboak eguneko zentroetara eramaten hasi
da Foru Aldundia
Arabako Foru Suhiltzaileak gaur hasi dira lurraldeko egoitza
pribatuak desinfektatzen
San Prudentzio eta Estibalizko Andre Mariaren jaiak bertan behera
geratuko direla iragarri du Ramiro Gonzalezek

Vitoria-Gasteiz, 2020ko martxoaren 24a. Ramiro Gonzalez, Arabako
ahaldun nagusiak, Foru Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoa eskaini du
erakundeak koronabirusak eragindako egoera "aldakorraren" aurrean martxan
jartzen jarraitzen dituen neurriei buruz. Hala, adinekoentzako eta ezinduentzako
egoitzen esparruan martxan jarritako neurri berriak zehaztu ditu, bai Gizarte
Ongizaterako Foru Erakundeak (GOFE) kudeatutakoak, bai eremu pribatuan
hartutakoak.
Ildo horretan, ahaldun nagusiak iragarri du Covid-19an positibo eman duten
edo zaintzapean dauden foru zentroetan bizi diren adineko pertsonak biltzen dituen
lehen eguneko zentroa martxan dagoela. Hain zuzen ere eguneko lehen zentroa
Zadorra izango da baina sortzen doazen beharren arabera gehiago jarriko direla
martxan gaineratu du.
Ahaldun nagusiak azaldu duenez, foru sare osoan “kohorte, bloke, kasu,
susmo eta sintomarik ez dutenei, moduluka, landareka eta sektoreka isolatzeko
osasun protokoloen argibideak aplikatzen ari dira”.
Ramiro Gonzalezek, bere agerraldian, koronabirusak egoitzetako foru sarean
izan duen eraginari buruzko datuak eguneratu ditu; azken orduetan bi kasu berri
erregistratu ditu Zadorra egoitzan, bost positibo guztira. Guztira, Foru Aldundiaren
egoitza-sareko 21 erabiltzaile kutsatuta daude, horietako 5 ospitaleratuta daude eta
gainerako 16ak beren zentroetan artatzen jarraitzen dute.
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Era berean, jakinarazi du gaurtik bertatik lurraldeko egoitza pribatuetara
zabaldu dela Arabako Foru Suhiltzaileek joan den asteburuan foru etxeetan egiten
hasi ziren desinfekzio lanak. Dagoeneko desinfektatu dituzte GOFEren egoitzetako
sarbideak eta kanpoko aldeak, eta atzo bertan hasi ziren zentro horietako gune
komunak garbitzen.
Osasun larrialdia hasi zenetik Arabako Foru Aldundiak hartutako neurri
guztiek “helburu bikoitza” dutela ziurtatu du Ramiro Gonzalezek: “Bertan bizi
diren pertsonen kutsatzea saihesten saiatzea, eta zentroetako langileen artean birusa
zabaltzeko arriskua gutxitzea. Krisi oso larri bati aurre egiten ari gara. Lehentasuna
pertsonen bizitza eta osasuna da, eta horiek defendatzera gure ahalegin eta
baliabide guztiak bideratzen ari gara”, azpimarratu du.
Ildo horretan, Ramiro Gonzalezek eskerrak eman dizkie osasun-langileei,
bai eta sozio-sanitarioari ere, “askotan ez hain aitortua”, egoitzetan adineko
pertsonak artatzen dituzten langileei, desgaitasuna duten pertsonei eta bazterketaarriskuan dauden pertsonei dagokienez. Hala, esker on horren adierazgarri
sinboliko gisa, urdinez argiztatuko da gaur gauean Foru Aldundiaren Jauregia.
Indarkeria matxista
Ahaldun nagusiak azpimarratu duenez, egungo isolamendu egoeran, emakumeak
ustezko erasotzaileekin batera bizitzeak indarkeria egoerak "larriagotzea" eta
salaketa jartzea zailago izatea eragin dezake.
Horregatik, gogorarazi du emakumeak babesteko eta artatzeko harrerabaliabide guztiak irekita daudela, eta herritarrei eskatu die esku hartzeko eta 24
orduko arretarako 900840111 telefono-zenbakira deitzeko ingurune hurbilenean
entzun, ikusi edo antzeman daitezkeen indarkeria matxistaren kasuak. "Alarma
egoera batek ezin du alarma gehiago sortu emakumeen egoeran", adierazi du.
Jaiak eten
Era berean, Estibalizko San Prudentzio eta Andre Mariaren jaiak bertan behera
geratuko direla iragarri du ahaldun nagusiak. "Ez da erabaki erraza, baina erabaki
hau hartu behar izan dugu", deitoratu du Gonzalezek, "Arabar bakoitzak gure
patroia nola ohoratu jakingo dugu".
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Garraio-eskariaren beherakada
Bestalde, Ramiro Gonzalezek azaldu duenez, errepide bidezko bidaiarien
garraiorako foru lineen eskaria% 95 jaitsi da, batez beste, 463/2020 Errege
Dekretuan jasotako neurriak aplikatzen diren lehen astean.
Bidaiari kopurua zertxobait jaisten hasi zen martxoko lehen egunetan, eta
beherakada nabarmenagoa izan zen bigarren astetik aurrera, ikastetxeen
itxierarekin batera. Bigarren aste horretako azken lanegunean, hogei foru lineetako
erabiltzaileen batez besteko murrizketa% 60tik gorakoa zen 2.335 bidaiarirentzat.
Joera hori areagotu egin zen martxoko hirugarren astean, errege-dekretua indarrean
zela, etengabeko jaitsieren bidez, eta, horren ondorioz, eskaria lanaldi arrunt
baten% 5ean kokatu zen. 288 pertsonak baino ez zituzten erabili joan den
ostiralean (martxoak 20) Álavabuseko hogei lineetako zerbitzu erregularrak, eta
otsaileko azkenaurreko ostiralean, berriz, 6.100 bidaiarik baino gehiagok.
Arabako foru-linea multzokatuek% 40ko zerbitzu-eskaintzari eusten diote
martxoaren 16tik, EAEko txikiena. Halaber, gehieneko okupazioa plaza guztien
herena da, bidaiarien artean gomendatutako segurtasun-distantzia errazteko.
Bide Azpiegituretako eta Mugikortasuneko Departamentua, enpresa
emakidadunekin batera, eskaintza horren murrizketa gehigarri bat aztertzen ari da,
Garraio Ministerioaren agindu berria aplikatuz. Agindu horrek zerbitzua murriztea
ezartzen du, "Egoeraren bilakaeraren arabera, kontuan hartuta herritarrek beren
lurraldeetan dituzten oinarrizko lanpostu eta zerbitzuetarako sarbidea errazteko
beharra, pilaketarik sortu gabe".
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