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COVID-19: INFORMAȚII DE BAZĂ de ZALIDIBIA 
(Actualizat pe data de 31 martie 2020) 

 
PENTRU A PRIMI DIRECT INFORMAȚII MUNICIPALE: 
● Primaria din Zaldibia a format canalul WhatsApp pentru a putea primi toate 

informațiile relevante instantaneu: 
o Salvați numărul 680 79 54 73 în agenda telefonului mobil. 
o Trimiteți un WhatsApp cu cuvântul „INFORMAȚII ÎN SPANIOLĂ” la acest număr 

și veți primi informațiile municipale în euskera si spaniolă pe mobil. Veti primi 
primul mesaj în euskera dar în câteva minute va apare si traducerea În 
spaniolă. 

 
PENTRU A PRIMI SERVICII SANITARE: 
● Osakidetza a închis consulta medicală din Zaldibia cu scopul de a reorganiza 

resursele umane. 
o Nr.de telefon pentru consulte medicale: 943 007 635 

 
PENTRU A PRIMI PRODUSELE DE BAZA A CASA: 
● Primaria din Zaldibia a lansat serviciul de livrare a produselor alimentare și a 

necesităților de bază la domiciliu. 
● Pentru cine este acest serviciu? 

o Pentru persoanele de peste 65 de ani sau care sunt considerate grupuri de risc. 
o Toate persoanele care sunt în carantina. 
o Toate persoanele care au Coronavirus. 

● Cum poate fi realizată cererea pentru a dispune de acest serviciu? 
o Faceți lista cu produsele de care aveți nevoie și sunați la 943 880 357. 
o Ïn urmatoarea zi dupa efectuarea comandei, înainte de prânz, veți primi ceea 

ce ati solicitat la portalul sau ușa casei dvs. 
● Cum și când se plateste? 

o Primaria locala va avansa costul achiziției dvs. în magazinele locale, și când 
aceasta situație va reveni la normalitate, vom acorda cu dvs. despre cum se va 
procesa compensarea. 

 
GESTIONAREA DEȘEURILOR: 
● Se va menține sistemul de colectare ușă în ușă din Zaldibia. Se cere să se țină 
seama de câteva mici modificări și observații: 

o Au fost amplasate trei recipiente pentru a arunca scutece în diferite părți ale 
satului..  

o Toate deșeurile trebuie să se afle în interiorul tomberoanelor. Nu se poate 
scoate nimic în plase. 

 
● Deșeurile de la oamenii bolnavi sau în carantina vor fi gestionate în mod 

diferit: 
o Trebuie să sunat la  Primărie 943 880 357, de unde vor fi informați despre cum 

trebuie să gestioneze toate deșeurile din casă. 
o Muncitorii municipali vor colecta aceste deșeuri la fiecare adresă urmand un 

protocol de securitate. 
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PROCEDURILE MUNICIPALE ȘI ADMINISTRATIA funcționează chiar cu uși 
închise: 
● Deși toate clădirile publice au fost închise și toate evenimentele suspendate, 

Serviciul de Atenție Municipala și alte departamente sunt în functiune. În 
continuare,va indicăm canalele de contact: 
o Servicio de Atención al Ciudadano (Serviciu de Atenție pentru Cetățeni):  

943 88 03 57 / bulegoa@zaldibia.eus 
o Servicio de Bienestar Social (Serviciul de Asistență Socială):  

943 88 20 00 / gizarte@zaldibia.eus 
o Secretarie: idazkaritza@zaldibia.eus 
o Interventie: kontabilitate@zaldibia.eus 
o Urbanism - Arquitectonic: arkitektoa@zaldibia.eus 
o Cultura: kulturetxea@zaldibia.eus 
o Egalitate: berdintasuna@zaldibia.eus 

 
• Orar (31 Martie 2020) 

o Atención Ciudadana (Atentie pentru cetățeni): Luni – Vineri de la orele 8:30 la 18:00. 
o Servicios Sociales (Servici Sociale9: Luni, marti, joi si vineri de la orele  8:00 la 15:00. 

 
DESPRE TRANSPORTUL PUBLIC: 
● Lurraldebus ne informează că, din cauza situației de alarmă stabilite, serviciile 

Lurraldebus sau redus între 40% și 60% față de oferta obișnuită, cu excepția 
serviciilor spitalicești, unde serviciu ramane obișnuit, 100% din serviciu.  
Orar și informații actualizate:: www.lurraldebus.eus y www.zaldibia.eus  

 
MĂSURI PENTRU SITUAȚIE DE ALARMĂ LA 31/03/2020: 
 
● În durata timpul acestei stării de alarmă, oamenii pot părăsi locuința numai în 

următoarele cazuri: 
A) A cumpara produse alimentare, produse farmaceutice și produse primare.. 
B) Pentru a merge la centre și unități de sănătate.. 
D) Revenirea la domiciliul obișnuit.. 
E) Asistență și îngrijire pentru vârstnici, minori, persoane dependente, persoane cu dizabilități      
sau persoane foarte ulnerabile. 
F) Pentru a merge la entități financiare și de asigurare. 
G) Prin forță majoră sau când apare o situație de nevoie.. 
H) Orice altă activitate similară care trebuie desfășurată individual pentru o cauză justificată. 
** Animalele de companie pot ieși pentru a face necesitatile, dar nu la plimbare, și vă rugăm să 
luați în considerare măsurile de igienă și dezinfectare. 
 
● De asemenea, vehiculele private pot circula pe drumurile publice pentru a desfășura 

activitățile menționate în secțiunea anterioară sau pentru a alimenta vehicolul prin  
combustibil la stațiile de service. 

● În orice caz, transporturile trebuie să respecte recomandările și obligațiile autorităților de 
sănătate. 

● Ministrul de Interne poate accepta închiderea drumurilor sau a secțiunilor de drumuri 
din motive de sănătate publică, siguranță sau fluiditate a circulației sau 
restricționarea accesului anumitor vehicule din aceleași motive. 

 
În Zaldibia,  31 Martie 2020 
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