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Etxekoen 
partetik

10 urte

KORONABIRUSA - ATZOKO DATUAK

118 
positibo berri

1.678 
positibo guztira*

92 
hildako

320 
ospitalizatuta

112 
positibo berri

3.467 
positibo guztira

206 
hildako

1.526 
ospitalizatuta

GIPUZKOAN NAFARROAN

*Hernanin 36  Astigarragan 7 Sendatuak EAEn: 3.728; Nafarroan: 450

HERNANI  AUTOBUS GIDARIAK

Zer moduz daramakizue au-
tobus gidariek Koronabirusak 
eragin duen egoera hau?
Gaizki, mundu guztiak bezala. 
Guretzako pentsa… plantilla er-
dia baino gehiago geldirik dago, 
beraz guretzako kalte haundia 
izan da. Hala ere, denok bezala, 
etxean gaude, berrogeialdi hau 
pasatzen, ahal den modu ego-
kienean. 

Zeintzuk izan dira lantokian 
hartutako neurriak? Nahikoak 
direla uste duzue? 
Zerbitzuak jaitsi egin ditugu, 
jende kopurua ere murriztuta 
dago, aforua murritza da, eta 
jende gutxi sartzen da autobu-
sean, hori da neurri garrantzi-
tsu bat. Desinfektanteak ere ba-
dauzkagu, 2 metroko neurriak 
ere errespetatu egiten dira, bes-

te konpainien egoerarekin bat 
egiten dugu. Residentziko auto-
busak, lineakoak, denak desin-
fektatzen ditugu. Azkenean hori 
da jarri den neurria eta betetzen 
saiatzen gara.  

Lantokiko neurriez gain, zuk 
lanerako pertsonalki neurri 
gehiago hartzen dituzu? 
Bai, bakoitzak bere neurriak 
hartzen ditu, norberaren ara-
berakoa da hori. Batek eskula-
rruak jartzen ditu, baina noski, 
bakoitzaren ikarak dira, beldur 
desberdinak dauzkagu, eta ez 
dugu denok modu berean ikus-
ten egoera. 

Nik adibidez jendearekin 
hitz egiten dut, baina distantzia 
mantenduz. Azkenean kalean 
ikusten duguna ikusten da au-
tobusetan ere. Isiltasun asko, 
distantziak… Egia esan oso go-
gorra da. 

Nire lankide batzuk ere iku-
si ditut eskularruekin gidatzen, 
beste batzuk ez… Norbere gain 
dago zein neurri hartu. 

Gainera, plantilla erdia bai-
no gehiago etxean dago, zerbi-
tzua ematen oso gutxi daude, ez 
da lehen bezala. Orain lankidee-
kin oso gutxi koinziditzen dugu, 
eta alde batera hobe da, kontak-
tua sahiesteko. 

Nolakoa da oraingo egoera Lu-
rraldebusen? 
Oso txarra da, jendeak lan egin 
nahi du, gehienok daukagu bu-

ruan, zer gertatuko ote den. Az-
kenean gure egoera larria dela 
esan dezakegu. Lehenagotik 
ere, hainbat arazo baitauzka-
gu, adibidez, egin ditugun gel-
dialdiak… gure egoera zaila da 
orokorrean, azkenean gure bel-
durrak dauzkagu. Oraingoz ER-
TErik ez digute sartu, eta ez du 
ematen sartuko digutenik egia 
esan, ez dut uste behintzat. Ho-
rrek lasaitzen nau alde batera. 

Autobusean joateko jende ko-
purua gutxitu egin da, neurri 
prebentiboak direla eta. Hau 
betetzen da? Zer moduz dara-
maki jendeak? 
Bai, denetik dago, baina oroko-
rrean betetzen da. Nire zerbi-
tzuetan egon den jendeak bete-
tzen du. Oso jende gutxi dabil 
autobusetan, jende kopurua 
asko jaitsi da.

Zer moduzkoa da bezeroen 
tratua zuekiko? Errespetatzen 
dira neurriak? 
Jendearen tratua ona da, jen-

deak gainera badaki nondik sar-
tu behar duen, nola sartu behar 
den, zein distantzia eduki behar 
duen gidariarekiko… neurriak 
badaude eta errespetatu egiten 
dira. Badaude kasuak kontrakoa 
direna, baina azkenean denetik 
dago, gehienak behintzat erres-
petatzen dituzte neurri preben-
tiboak. 

Zer pentsatzen duzu pasako 
dela hau dena lasaitzean?
Espero dut dena normaltasun 
batera iristea, hori nahiko nuke 
egia esan. Nire ikuspuntutik, 
kontuan eduki behar da jendea 
etxean dagoela, eta horrek era-
gin haundia daukala, azkenean 
autobusak oso gutxi erabiltzen 
dira, etxean daudelako asko, eta 
erabiltzen dutenek, ospitalera 
joateko edo lanerako izan ohi 
da. 

Denak itzultzean, denek di-
rutan ordainduko dute eta hor 
duda daukagu. Baina hala ere, 
nik uste dut normaltasun bate-
ra helduko garela. Esperantza 
horrekin nago behintzat.  

«Autobus gidari bakoitzak bere neurriak hartzen 
ditu, hori norberaren beldurren araberakoa da»
Covid-19 birusaren 
aurrean, autobus 
zerbitzuak murriztu 
egin dira, eta 
egunerokotasuna 
erabat aldatu du 
egoera honek. Honen 
berri eman digu, 
Aitor Galdos autobus 
gidariak. 

«Autobusetako aforua murriztu egin da, eta oso jende gutxi sartzen da» aipatu du Aitor Galdos, autobus gidariak. 

«Nik adibidez 
jendearekin hitz 
egiten dut, baina beti 
distantzia mantenduz 
noski. Azkenean 
kalean ikusten 
duguna ikusten da 
autobusetan ere, eta 
egia esan gogorra da»

«Nire zerbitzuetan 
egon den jendeak 
betetzen ditu 
neurriak, hala ere 
oso jende gutxi dabil 
autobusetan, asko 
jaitsi da kopurua 
orokorrean» 

«Plantilla erdia baino 
gehiago etxean dago, 
eta zerbitzua ematen 
oso gutxi daude, 
ez da lehen bezala. 
Oso egoera zaila da, 
gainera lankideekin 
ere gutxi koinziditzen 
dugu, kontaktua 
sahiesteko»
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IRAGARKI MERKEAK

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, 
akupuntura,... Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

  TAXIAK: 943 550093 (Hernani) 622 222 343 (Astigarraga) 948 514037-948 514019 (Goizueta)  UDALTZAINGOA: 943 248900 (Hernani) 943 335230-699 487 587 (Astigarraga)  DYA: 943 464622 
AUTOBUSAK:  Garayar: 943 556658  Areizaga: 943 452708  Korreoa Goizueta-Hernani: 948 514037  ANBULATORIOA: 943 006666 - 900 203050 (Hernani) 943 335644 (Astigarraga) 948  
510800 (Goizueta)        Egunez:  A. Etxebarria Andre kalea, 48 (Hernani)  943 551793   Gauez: Urrutia Etxeberri, 1 (Hernani) 943 557738  Goizueta:  Nagusia 64  948 514353
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GAUR BIHARGaur goizean eguraldi eguzkitsua izango dugu, baina arratsaldean 
haizeak ipar-ekialdera egingo du, hodeiak ugaritu egingo dira eta 
zaparrada batzuk bota ditzake. Min.12º / Max.22º

Bihar, hodei gehiago agertuko da zeruan. Fronte ahul batek hodeiak 
ekarriko ditu eta egunaren bigarren partean baliteke zaparrada 
batzuk botatzea. Min.13º / Max.19º
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JOSE LUIS QUIJERA ARMENDARIZ

PACHECO TABERNAKO LAGUNAK
Hernanin, 2020ko apirilaren 09an

Batzutan bizitzan berezia den  
adiskidetasun bat topatzen duzu.  

Beti barre egin arazten dizuen horietakoa. 
Gure bihotzetan izango zara beti.

Eskelak
Eskelak ilunabarreko 19:30ak arte jasoko dira. Izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala      
errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.

JOSE LUIS QUIJERA ARMENDARIZ

Zure izeba Hilari;  
lehengusuak: Maite, Josetxo eta Kontxi;
lehengusu txikiak: Elisabeth eta Ander

Hernanin, 2020ko apirilaren 09an

Beti egongo zara gurekin,
ez zaitugu inoiz ahaztuko.

- Goian bego - 

URUMEA ELIZA

Aste Santuko elizkizunak igan-
dean hasi ziren, eta gaur Os-
tegun Santua izanda, Urumea 
Harana Pastoral Barrutiak arra-
tsaldeko 18:00etan meza eskai-
niko du, jaunaren afaria ospa-
tuz, herritar sinistunentzat. 

Elizkizun bakoitzaren bi-
deoak interneten topatu ahal 
izango dira, Googlen edo Youtu-

ben 'Urumea Harana Pastolak 
Barrutia' idatziz. 

Bihar, goizeko 11:00etan Gu-
rutzebidea izango da, eta Pasio 
ospakizuna berriz arratsaldeko 
18:00etan. 

Larunbatean ere meza egon-
go da arratsaldeko 20:30etan eta 
igandean izango da azken eliz-
kizuna, goizeko 11:00etan, Pazko 
Jaia ospatuz.  

Aste Santuko elizkizunei jarraipena, 
Ostegun Santuko mezarekin

Igandean Aste Santuko 
elizkizunei eman 
zitzaien hasiera, eta 
gaur, Ostegun Santua 
izanda, arratsaldeko 
18:00etako mezarekin 
egingo du jarraipena, 
Jose Luis Aperribai 
apaizak.  

GOIZUETA GOIZUTRAIL

Bizi dugun nahasmen eta 
egoera ez-ohiko honen aurrean, 
Goizutraileko antolakuntza tal-
deak, 2020ko lasterketa bertan 
behera uzteko erabakia har-
tu du. Egoera honek eskatzen 

dituen prebentzio neurriak 
hartu dituzte kontuan. «Goi-
zutrail bertan behera gelditzen 
dela adierazi nahi diegu, izena 
emanda zuten korrilalariek, ize-
na emateko asmoa zutenei eta 
lasterketa egunean laguntzaile 
gisa ariko ziren herritarrei».

Izena eman zutenei, dirua  
datozen egunetan itzuliko zaie-
la ere argitu du Goizutrail anto-
lakuntza taldeak.

Hala ere, urrengo urtean 
egingo dutenaren esperantza 
dute, «2021ean itzuliko gara, go-
gotsu eta indartuta».     

Goizutrail ere, bertan 
behera geratu da 
Ez-ohiko egoera honen 
aurrean, Goizutraileko 
antolakuntza taldeak, 
2020ko lasterketa 
bertan behera uztea 
erabaki du. 

Internet bidez emango dira Aste Santuko meza guztiak.

Datorren urtera arte itxaron beharko dute korrilakariek.

GOIZUETA  KORONABIRUSA

Covid-19a dela eta, konfinamen-
du egoeran, tokiko produktuen 
salerosketa nabarmen aldatu 
da. Izan ere, baserritar txikien 
ekoizpenarentzat irtenbide na-
gusia salmenta zuzena izan ohi 
da, eta «egoera honek ez du ba-
tere laguntzen».  

Hori dela eta, Goizuetako 

produktuei irtenbidea emateko 
asmoz, udala baserriekin jarri 
da kontaktuan eta bakoitzak 
eskaintzeko dituen produktuak 
biltzen dituen zerrenda osatu 
da. Honela, erosleek produktu 
bakoitza non eta zer preziotan 
aurki dezakeen jakingo du. Hor-
tik aurrera, «eroslea eta saltzai-
learen artean adostu beharko 
dute non eta nola egin produk-

tu-diru trukea». Beste ekoizle-
ren batek bere produktuak sartu 
nahiko balitu, 608 695 791 telefo-
nora deitzea besterik ez du. Az-
kenik, udalak dio, «inoiz baino 
garrantzitsuagoa dela bertako 
eta garaian garaiko produktuak 
kontsumitzea, bertako ekoizle 
eta komertzio ttikiak zaintzea 
eta krisialdi honi aurre egiteko 
apustu handiena.  

Tokiko produktuei irtenbidea 
emateko, baserrietatik etxeetara
Konfinamendu egoeran, tokiko produktuen salerosketa nabarmen aldatu 
da eta Goizuetako udala, baserritarrekin jarri da kontaktuan hau lantzeko.

HERNANI  ELKARTASUN GRABAKETA

Konfinamendu egoera honen 
aurrean, «elkartasuna inoiz 
baino garrantzitsuagoa» dela 
argi uzteko eta «herritik hain 
urrun dauden horietaz gogora-
tzeko» herri ekimen bat sortu 
dute,  Elkartasun grabaketa ba-
tean oinarritua hain zuzen, eta  
hau martxan jartzeko jendea-

ren parte hartzea beharrezkoa 
dela diote. 

Zer egin behar da? 
Parte hartzeko, behin elkarta-
sun bideoa eginda duzunean, 
664 158 747 telefonora bidali 
behar da, «dantzan, bertsotan, 
ma rrazten, poema irakurketa 
egiten, abesten, idazten, sor-
tzen... nahi den moduan». 

Bideoa partekatzeko deia, 
herritarrei
Antolatzaileek, elkartasun gra-
baketa beraiekin partekatzeko 
deia luzatu dute, «animatzen 
zaituztegu elkartasun bideoa 
gurekin partekatzera». 

Apirilaren 14a izango da bi-
deoak bidaltzeko azken eguna.  
Beraz, «animatu grabatzera eta 
elkarbanatu gurekin!».   

Elkartasun grabaketa herri 
ekimena, martxan da  
Konfinamendu egoera honen aurrean «elkartasun grabaketa» egiteko deia 
luzatu dute, herri ekimen gisa. Bertan parte hartzeko deia luzatu dute eta 
apirilaren 14a da bideoa bidaltzeko azken eguna. 

ASTE SANTUKO MEZAK
BIHAR, Ostiral Santua
11:00 Gurutzbidea 
18:00 Pasio ospakizunua

ETZI, Larunbat Santua
20:30 Pazko Gaubelia laburra

Pazko Igandea
11:00 Pazko Jaia

Gaztelekua itxita, gaur eta bihar
HERNANI GAZTELEKUA

Gaur eta bihar, Gaztelekua itxita egongo da. Hala ere, sudoku 
lehiaketa berri bat jarri dute martxan, eta apirilaren 12ra arte 
iraungo du. Behin sudokua amaiturik, nerea.hgaztelekua@gmail.
com helbidera bidali, eta «irabazlearentzat saria egongo da».
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