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GAIA: 2017. urtean Malkorbe eta
ASUNTO: Adjudicación de los servicios de
Gaztetape hondartzetan zaintza, sorospen
vigilancia, salvamento y atención médica de
eta osasun arreta zerbitzua Gurutze
las playas de Malkorbe y Gaztetape a Cruz
Gorriari esleitu.
Roja para el año 2017.
Ikusirik 2017ko udaldirako Malkorbe eta
Visto el expediente tramitado para
Gaztetapen hondartzen zaintza eta
contratar los servicios de vigilancia y
sorospen zerbitzua eta mediku arreta
salvamento y atención médica de las playas
zerbitzua kontratatzeko izapidetutako
Malkorbe y Gaztetape durante el verano de
espedientea.
2017.
Kontutan harturik proposamenaren arabera
Considerando que según la propuesta el
punta-puntako eta azkeneko baliabideekin
servicio se prestará mediante la utilización
eskainiko dela zerbitzua, Getariako Itsasde aparatos de última tecnología y
Salbamendu baseko eraikinean (Gurutze
punteros, haciendo uso de la base de
Gorriarena) istripu, larrialdi eta lehen arreta
Salvamento de Getaria (de la Cruz Roja)
emango dela, gutxitu fisikoei eta psikikoei
donde se prestarán los primeros auxilios en
zuzendutako baino egokituko zerbitzua,
situaciones de accidente y urgencia, el
bolondresen bitartez, eta eskaintza
servicio de baño adaptado que se presta a
irabazizko xederik gabekoa dela eta
los disminuidos físicos y psíquicos,
zerbitzu hauek, xede ekonomikorik gabe,
mediante voluntarios, y que la prestación
erakunde bakarra dela Gipuzkoako Lurralde
se realiza sin ánimo de lucro y que es la
Historikoan eta horren ondorioz lehiaketa
única entidad de estas características en el
egitea alperrikakoa dela eta sorosleen
territorio de Gipuzkoa, sin afán lucrativo,
egiaztapenerako ikastaroen eskaintza bere
por lo cual, es baldía e ineficaz la
esku dagoela eta urte guztian zehar,
concurrencia, que le corresponde la
Getariako Udalak behar duenean kirol eta
formación de socorristas y que durante
kultur ekitaldietan erakundeak herritarrei
todo el año en las actividades culturales y
ematen dien debaldeko osasun eta arreta deportivas promovidas por el Ayuntamiento
zerbitzua.
los servicios de asistencia y sanitarios que
gratuitamente presta a los vecinos.
Jakinda adierazitako zerbitzuengatiko
A la vista del precio del contrato
kontratuaren prezioa, hitzartu eta gero
referenciado que una vez negociado
54.982,28 €, gehi % 21eko BEZa
asciende a 54.982,28 €, más IVA 21 %
(11.546,28 €), gehi 29.468,52 € (BEZatik
(11.546,28 €), más 29.468,52 € (parte
salbuetsitako zatia, kontratatutako mediku
exenta de IVA por los servicios sanitarios
zerbitzuengatik) guztira 95.997,08 € dela.
contratados) total 95.997,08 €.
Ezagututa Kontuhartzailetzako txostena,
Conocido el Informe de Intervención, según
non kontratua erabakitzeko organo
el cual, el órgano competente para efectuar
eskuduna Alkatea den eta 2017ko
la presente contratación es el Alcalde y
ekainaren 15ean bainuen denboraldia
debido a que para el inicio de la temporada
hasten denerako zerbitzua eta pertsonala
de baño, 15 de junio de 2017, el servicio y
prest egon behar duelako, erabakia hartu
el personal deben estar totalmente
behar dela, esleipendunak pertsonalaren
preparados, por lo cual debe resolverse
hautaketa eta prestakuntza hasi dezan.
para que el prestatario inicie la selección y
Eskaini beharreko zerbitzuaren
formación del personal.
berezitasunengatik eta norgehiagoka
Dadas las características del servicio a
egiteko lehiatzailerik ez dagoelako
prestar y la inexistencia de concurrencia se
esleipena zuzenean egitean da,
efectúa la contratación mediante la
kontratuaren edukia hitzartu eta gero eta
adjudicación directa, una vez negociados
prezioa txikituta, Udalari eskaintzea
los términos del contrato y procurando
dagozkion gutxieneko zerbitzuen
minorar su coste, sin perjuicio de asegurar
eskaintzaren kaltetu gabe.
los servicios mínimos que corresponden al
Kontratuaren indarraldia 2017ko udaldia
Ayuntamiento.
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hartuko du, 2017ko ekainaren 15etik
2017ko irailaren 15ra bitartean, ezin izango
da luzatu.
Aurreko guztia kontutan hartuta eta toki
jaurbidean indarrean dagoen araudiaren
arabera erabakitzeko ditudan eskuduntzak
erabilita, ERABAKI DUT:
LEHENA. Zuzenean esleitu Gurutze
Gorriari, baliozko lehiatzale ezagatik,
2017ko udaldirako Malkorbe eta Gaztetapen
hondartzen zaintza eta sorospen zerbitzua
eta mediku arreta zerbitzua, 54.982,28 €,
gehi € 21 % BEZako (11.546,28 €), gehi
29.468,52 € BEZatik salbuetsitako zatia,
kontratatutako mediku zerbitzuengatik,
guztira 95.997,08 €. Honako esleipena
Gurutze Gorriak 2017ko apirilaren 28an
(573 eta 574 sarrera zenbakiak)
aurkeztutako zerbitzu eskaintzagiko
proposamenaren arabera egiten da eta bere
eskaintza teknikoan jasotako baliabide
material zein giza baliabide eta zerbitzu
guztiak bere gain hartzen ditu. Eranskin
bezala eskainiko diren zerbitzuen azalpena
gehituko da.
BIGARRENA. Onartu esleitutako zerbitzua
egikaritzeagatiko gastua
2000.227.173.00.02 kontu-sailaren
kargura. Ordainketa egiteko, esleipendunak
hilero faktura aurkeztuko du, faktura
bakoitza esleipen prezioaren hereneko
kopurukoa izango da. Gastuaren ADO
faseak.
HIRUGARRENA. Erabakia esleipendunari
jakinarazi.
LAUGARRENA. Erabaki honen berri
Udalbatzarri ematea bere hurrengo ohiko
bileran.

El contrato tendrá vigencia durante la
campaña de verano de 2017, del 15 de
junio de 2017 al 15 de septiembre de 2017,
no podrá ser objeto de prórroga.
Visto cuanto antecede y en uso de las
atribuciones que dispongo de conformidad
con la legislación vigente sobre régimen
local, RESUELVO
PRIMERO. Llevar a cabo, mediante
adjudicación directa por no existir
concurrencia el contrato de servicios de
vigilancia, salvamento y atención médica de
las Playas de Malkorbe y Gaztetape durante
el verano de 2017 a la Cruz Roja Española,
por un importe de 54.982,28 €, más IVA 21
% (11.546,28 €), más 29.468,52 € exentos
de IVA por tratarse de servicios sanitarios,
total 95.997,08 €. La presente adjudicación
se realiza conforme a la oferta de servicios
presentada por la Cruz Roja con fecha 28
de abril de 2017 (entradas número 573 y
574) y comprende todos los servicios
ofertados en su propuesta técnica, tanto
materiales como humanos. Como anexo a
la resolución se constatarán los servicios a
prestar.
SEGUNDO. Aprobar el gasto
correspondiente a la adjudicación de la
ejecución del servicio con cargo a la partida
presupuestaria 2000.227.173.00.02. Para
hacer efectivo el pago, el adjudicatario
presentará mensualmente, factura
correspondiente a los servicios prestados
que se corresponderán con un tercio del
precio de adjudicación. Fases ADO del
gasto.
TERCERO. Notificar la resolución al
adjudicatario.
CUARTO. Dar cuenta de la presente
resolución al Ayuntamiento pleno en su
próxima reunión ordinaria

Eranskina – Anexo
“ZERBITZUAREN DESKRIBAPENA
Getariako hondartzetako Salbamendu, Sorospen eta Osasun Zerbitzua Getariako Udalaren ardura da,
eta Gurutze Gorriak eskainiko du zerbitzuaren esleipenaren bitartez.
FUNTZIOAK.
ZAINTZA ZERBITZUA.
Toki jakinetan kokaturiko behaketa postuen bitartez (hondar gaineko talaiak), eta zaindu beharreko
eremuan oinez dabiltzan sorosleen bidez, arrisku egoerak antzematen dira, eta gertakariren bat balego,
bere kokalekua eta izaera.
SALBAMENDU ZERBITZUA.
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Ingurune zailean pertsonen salbamendua aurrera eramateko behar bezala prestaturiko taldeen bitartez
egiten da. Beren prestakuntzaz gain, eta erabiltzaileen eta sorosleen ziurtasun eta onurarengatik, une
bakoitzean egokien diren baliabide materialak eramango dituzte.
OSASUN ZERBITZUA.
Sorosleek hasiko duten lehen osasun zaintza, bai gela berezietan kokaturiko eta bai mugikorrak diren
botikinen bitartez. Zaintza hau, Malkorbeko hondartzaren alboan kokaturiko Itsas Salbamendurako
eraikinean dagoen botikinean osatuko da behar izanez gero, uneoro bertan egongo den erizainaren
aginduetara (indarrezko arrazoiengatik joan beharra izan ez badu).
GUTXITU FISIKO ETA PSIKIKOEN BAINURAKO ZERBITZUA.
Malkorbeko hondartzak, itsasoaren baretasun eta lasaitasunarengatik, aukera ezin hobeak eskaintzen
ditu gutxitu fisiko eta psikikoen bainurako, horretarako prestaturiko aulki berezien bidez. Zerbitzu hau
goiz eta arratsaldez eskainiko da, ahal dela telefonoz hitzartua, eta beti ere itsasoaren egoerak eta
salbamendu lanek ahalbidetzen duten unean. Aurreko urteetan oso esperientzia atsegina izan dugu
zerbitzu honekin, bai guretzat eta bai erabiltzaileentzat, eta hazkundea izaten ari den jarduera da.
Azken lau urteetako esperientziari jarraituz, aurtengo udararako ere zerbitzu hau indartu nahi genuke,
uztaila eta abuztuan sorosle bat gehiago kontratatuz. Gipuzkoako Foru Aldundiaren hitzarmena lotua
dauka Gipuzkoako Gurutze Gorriak, eta iazko moduan Kutxa Fundazioaren laguntza izatea ere espero
dugu.
INFORMAZIOA.
Erabiltzaile guztientzat informaziorako erreferentzia izan nahi genuke, edozein zalantza, arazo edo
ezbeharren aurrean. Horretarako gure nazioarteko izaerak eta ikurraren ezagutzak asko laguntzen du.
Gertaturiko edozein kexa, ezbehar edo arazo Getariako Udalera zuzenduko genituzke, eta behar
berrien eskaerak ere bai.
HELBURUAK.
OROKORRAK.
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Getariako hondartzetako erabiltzaileei beren aisialdian laguntza eta ziurtasuna eskainiko dien zerbitzu
orokorra ematea.
BEREZIAK.
 Arrisku guneak behar bezala zaintzea, gertakari guztien izaera eta kokapena atzemateko.
 Behar izanez gero, erabiltzailea toki ziurrera salbatzea.
 Osasun egoera kaltetua duen erabiltzaileari arreta eskaintzea, eta beharrezkoa balitz, garraio egokia
ematea, gure baliabideak edo baliabide orokorrak erabiliz.
 Gutxitu fisiko eta psikikoei bainu zerbitzua ematea, beren aisialdia eta bizi kalitatea hobetzeko.
 Erabiltzaileei behar duten informazioa eta arreta orokorra ematea.
EGUTEGIA ETA ORDUTEGIAK
Zerbitzua 2017ko ekainaren 15etik irailaren 15era emango da, jarraian datorren ordutegi eta
antolaketarekin:
Malkorbeko hondartzan, goizeko 11:00tatik arratsaldeko 19:00 arte, era jarraian.
Gaztetapeko hondartzan, goizeko 11:00tatik arratsaldeko 19:00 arte, era jarraian.
Ordutegi eta egutegi hau, Getariako Udalaren eskariz alda liteke, beti ere aurrez eskatu eta hitzartu eta
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gero.
Beharrezkoa izango balitz, egun jakinetan, Itsas Salbamendurako Gurutze Gorriak Getarian daukan
egoitzatik laguntza berezia eman liteke.
ZERBITZUAREN IRAUPENA.
Talaiak, informaziorako banderak eta langileen banaketa, goizero berrituko da. Zerbitzuaren hasiera eta
bukaera bandera igotzeak adieraziko du, eta megafoniako ohar baten bidez emango da.
Zerbitzua, modu orokorrean, 3 soroslek eta erizain batek emango dute Malkorbeko hondartzan, eta bi
soroslek Gaztetapeko hondartzan. Itsasoaren egoera txarrak hala eskatuz gero, sorosle bat Malkorbeko
hondartzatik Gaztetapekora eraman liteke, beti ere hondartza buruaren erabakiz. Anbulantzia bat
bertan izango da indarrezko arrazoiek aurkakoa agindu ezean, bere gidariarekin. Egoeraren arabera,
zerbitzu hau hobe liteke, hondartza buruaren erabakiz.
Aurrez aipaturiko moduan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ongizate Sailarekin eta Kutxa
Fundazioarekin dauden hitzarmenei esker, sorosle bat gehiago jarriko da Malkorbeko hondartzan,
uztaila eta abuztuan, bainu egokitua hobeto eman ahal izateko.
ERAKETA FUNTZIONALA
BASEAK ETA POSTUAK.
Gaztetapeko hondartzako postua:
Hondartza honen gainaldean kokatua, materialak gordetzeko aukera ematen du, eta baita lehen arreta
emateko botikin bat izatekoa ere.
Koordinazio-Basea:
Malkorbeko hondartzaren ertzean kokatua, Gurutze Gorriak bertan duen Itsas Salbamendurako Basea
erabiliko da. Bi hondartzetako lana koordinatzen da bertatik, material ezberdinak jasotzeaz gain. Bertan
kokatzen dira lehen arreta eskaintzen duen botikina, eta garraiorako beharrezko anbulantzia. Eta
gutxitu fisiko edo psikikoren batek aulki egokitua erabili nahiko balu, bertara jo beharko du. Bertan,
egokituriko aldagela, dutxa eta komuna eskainiko zaizkio.
GIZA-BALIABIDEAK.
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Lanean diharduten langile guztiek horretarako ahalbidetzen dituen tituluak egunera izan beharko
dituzte, bakoitzak bere kategoriaren araberakoa.
OSASUN-TALDEA.
Osasun taldea ondorengo langileek osatuko dute:
Erizaina: erizaintzan unibertsitate diplomatua izatea eskatuko zaio. Bere lana Malkorbeko hondartzan
kokaturiko botikinean osasun-arreta eskaintzea izango da, edo egoerak horretara behartuko balu, bi
hondartzetako edozein puntutan. Bera izango da, Hondartza-buruaren laguntzaz, gaixoak arreta
handiago behar duen ala ez erabakiko duena, eta ala izango balitz, ardura honen koordinazioaz
arduratuko dena.
Gidaria: Emergentzian Teknikari Gradua izango du, edo ikasketa baliokidea, eta horretaz gain,
anbulantzia gidatzeko baimen berezia. Bere lana anbulantzia gidatzea izango da, bai hondartzetara edo
portura zauritu edo gaixo baten bila joateko, edo bai osasun zentroren batera eramateko. Botikinera
datorren edozein pertsonari osasun arreta eskainiko dio, erizainaren agindupean. Gainontzean,
hondartza zerbitzuak eskatzen dituen lanetan arituko da.
KOORDINATZAILEA EDO HONDARTZA-BURUA.
Lehen Sorospenen eta Uretako Sorospenen ikastaroak izango ditu, eta bera izango da zerbitzu
orokorraren arduradun nagusia. Berak antolatu eta zuzenduko ditu lan taldeak, erabili beharreko
materialak, eta eman beharreko arreta. Eta berea izango da gertaera edo arazoen berri ematearen ardura.
Egoerak eskatzen duen tokian egongo da beraz, kokaleku finkorik gabe, baina beti ere zerbitzuaren
egoeraren berri jakinez.
TALDE OPERATIBOA.
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Sorosleak: lehen sorospenen eta uretako sorospenen ikastaroa izatea eskatuko zaie. Beren lana
arriskuak aurreikusi, adierazi, eta larrialdiaren bat gertatuz gero haien aurrean beharrezko erantzuna
ematea izango da. Koordinatzaile edo hondartza-buruaren aginduetara egingo dute lan, eta osasunarloan
berriz, erizainaren aginduetara.
Patroia: Lehen sorospenen eta uretako sorospenen ikastaroez gain, aisialdirako itsasontzien patroi
titulua izango du. Bere lana, sorosle arruntarenaz gain, egoerak hala eskatuz gero salbamendurako
itsasontzia edo motorra eramatea izango da, beti ere hondartza-buruaren gidaritzapean.
Laburbilduz, Getariako bi hondartzetan lan egingo duen taldeak honako osaketa izango du: gidari bat,
erizain bat, hondartza-buru bat eta bost sorosle, hauetako batek patroi titulua izango duelarik. Urteroko
moduan, aurrekontua osatuz gero, sorosle bat gehiago izango genuke, hauetariko bik bainu egokitua
emango luketelarik.
PRESTAKUNTZA.
Prestakuntza azaltzerako garaian, kontuan izan behar dugu sorosle guztiek oinarrizko prestakuntza
izango dutela, urtero-urtero berritu eta birziklatu beharko dutena.
Oinarrizko prestakuntza: aurretik ikasketarik izan eta sorosle lanean ihardun nahi dutenentzat
zuzendua dago. Bi ikastaro egin beharko dituzte sorosleek, biak gainditzea ezinbestekoa delarik:
- Lehen Sorospenen ikastaroa: 40 orduko iraupena duena, ikasgai teoriko eta praktikoak jasotzen
dituzte, ustekabeko istripu edo larrialdi baten aurrean lehen erantzuna eman dezaten. Lau modulu ditu
ikasgai honek:
 I. Modulua: osasun atala: osasuna, giza gorputza, gaixoaren haserako ebaluaketa, bihotz-birikien
susperketa, odol-jarioak, zauriak, kontusioak eta erredurak, gorputz adarretako traumatismoak,
politraumatizatua, beste zenbait larrialdi egoera, erditzea, drogak.
 II. Modulua: Babes Zibila eta katastrofeen atala: Babes Zibila, larrialdi planen eraketa; arrisku
naturalak, kimikoak eta nuklearrak; komunikazioak; ebakuazioa eta babesa; itsasoko, mendiko eta
uretako erreskatea.
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 III. Modulua: Ingurugiroaren atala: munduko ingurugiro arazoak, gure inguruko ingurugiro arazoak,
ingurugiroa eta osasuna.
 IV. Modulua: lanerako prozeduren atala: koordinazioa eta komunikazioak, asistentzia katea eta
mailak.
Behin ikasgai hauek jasota, ikasleak proba teorikoa eta praktikoa gainditu behar ditu, ezagutzen %75a
ondo egin behar duelarik gainditzeko. Azterketa hauek gainditzea ezinbestekoa da Uretako Sorospenen
ikastaroa egiteko.
- Uretako sorospenen ikastaroa: Bigarren ikastaro honetan, behin Lehen Sorospenen ezagutza
ziurtatu ondoren, ikasleari itsasoaren arriskuak ezagutzen, aurreikusten eta adierazten erakusten zaio,
eta larrialdiren bat balego, erreskatea egiten eta ondorengo laguntza ematen. Ikastaroa hasi aurretik
gutxieneko gaitasun fisikoa ziurtatu beharra dago, ondorengo probak gainditu behar direlarik:
- Igeriketa estilo librean, 200 metro 4 minutuan.
- Apnea estatikoa, 45 segundo gutxienez.
- Apnea dinamikoa, 25 metro gutxienez.
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- Urpeko orientazio proba.
Behin proba fisiko hauek gaindituta, ikastaroa hasten da, 80 ordu osatu artean, Uretako Sorospenen
ikastaroa egingo da lehenik eta behin, 60 ordukoa, eta Hondartzetako Modulu berezia ondore, 20
ordukoa.
Behin ikasgaiak eman eta gero, ikasleen azterketa egiten da, azterketa teorikoa gainditu behar dutelarik.
Zati teorikoa gainditu dutenek proba fisiko berriak pasa beharko dituzte:
- Igeriketa librea, 200 metro, 3,45 minututan.
- Geldikako apnea, minutu bat.
- Apnea dinamikoa, 40 metro.
- Erreskaterako sekuentzia osoa.
Erreskaterako sekuentzia osoa hondartzan egiten da, eta Lehen Sorospenen eta Uretako Sorospenen
irakasleek gainbegiratzen dute, beren lana ondo egiteko gai direla ikusi arte. Ikastaroa gainditu ostean,
120 orduko praktikak egiten dituzte, sorosle tituludunen aginduetara, euren lana egoki egiteko gai direla
ikusi arte.
Lehen Sorospenen eta Uretako Sorospenen ikastaroak gainditzea ezinbestekoa da beraz sorosle lanak
egin nahi dituenarentzat.
Prestakuntza etengabea: aurreko ureetan titulua lortu duten sorosleek, beraien ezagutzak berritu eta
eguneratzeko, birziklatze ikastaro bat egiten dute urtero-urtero, Lehen Sorospenen eta Uretako
Sorospenen atalak landuz. Urtetik urtera berrikuntzak eta aurrerapenak datozela kontuan hartuz, ariketa
bereziak egiten dira hobeto ezagutu eta lanean jartzeko: salbamendurako taulak, itsasontziak, latak,
uretako motorra, desfibrilagailu automatikoa, bizkarrezurrerako taula...
Prestakuntza hau egiaztatzeko asmoz, lanerako pertsonala aukeratzeko probak egiten dira behin
prestakuntza bukatu eta gero. Ondorengo probak gainditu behar dituzte:
- Lehen Sorospenen azterketa teorikoa, galderen %85 egoki erantzun behar delarik.
- Uretako Sorospenen azterketa teorikoa, galderen %85 egoki erantzun behar delarik.
- Salbamendurako igeriketa, 1800 metro.
- Uretako erreskate sekuentzia.
- Bihotz-biriken susperketa sekuentzia.
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Proba hauek gainditu dituztela ikusirik, eta kurrikuluma kontuan hartuz, osatzen da lanerako taldea.
Lan taldea osatu ondorenean, hondartza-buruaren eginkizuna izango da langileen ezagutza eta
prestakuntza mantentzea, prestakuntza arduradunarekin batean.
LAN TALDEAREN ERAKETA
2017. urtean Gurutze Gorriak ondorengo langileak kontratatuko ditu:
 Hondartza burua eta bere ordezkoa.
 Erizaina.
 Gidaria.
 Sorosleak.
Langile hauen aukeraketan, getariarrei lehentasuna emango zaie, posturako baldintza egokiak betetzen
dituztela ziurtatu ondoren beti ere.
EUSKARAREN EZAGUTZA.
Gurutze Gorriak euskarazko zerbitzua eskainiko du, langileen ezagutza maila ziurtatuz. Erizainarekin
izan liteke arazo bakarra, lan hau egiteko prest dagoen euskaldunik aurkitzea oso zaila delako. Posible
ez balitz, litekeena da euskaraz ez dakien norbait ekarri beharra postu horretarako.
BALIABIDE MATERIALAK
Baliabide materialak aurkezterako garaian, itsas salbamendurako eta osasun arretarako dauzkagun
baliabideak aurkeztu nahiko genituzke. Gure nahia urtero berrikuntzak eta hobekuntzak ezartzea da,
mundu mailan punta-puntan dauden baliabideak izateko.
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Aurrez aipatu den moduan, Getarian kokaturiko Itsas Salbamenduko Basearen azpiegitura zerbitzurako
jarriko da, bai botikina, baita ezintasunak dituztenen bainurako aldagela, dutxa eta komuna ere.
OINARRIZKO BOTIKINA.
Malkorbeko Hondartzako koordinazio basean kokatua, bertan emango da zaurituaren lehen arreta, eta
beharrezkoa balitz, garraio egokirako prestatuko da. Ondorengo materiala izango da bertan:
- Kanpoko Desfibrilagailu erdi-automatikoa. Bihotz-Biriken geldialdien tratamenduan eman den
aurrerakuntza nabariena da, bihotza bere lanera ekartzen laguntzen duelako, duela 7 urtetik eskura
daukaguna. Nazioarteko erakunde guztiek toki publikoetan eskura izatea gomendatzen dute, aireportu,
kirolgune edo supermerkatu handietan esaterako. Guk duela bi urtetatik hona daukagu, Getariako
hondartzetako erabiltzaileen zaintza hobetu nahian.
- Pulsioximetroa, gorputzak duen oxigeno maila ezagutzen laguntzen diguna, hau ere bi urtetatik hona
daukaguna. Gailu honek itotako eta erdi-itotakoen arreta egokitzen laguntzen digu, okertzeak aurrikusiz
eta beharrezko neurriak hartuz. Desfibrilagailuaren moduan, anbulantzian hartu eta eraman liteke,
gaixoen haserako laguntzatik erabiltzeko.
- Burua altxa liezaieketen bi kamila, beren maindire, manta eta manta termikoekin.
- Politraumatizatuaren arretarako materiala: buruko inmobilizatzailea, Philadelphia motako lepokoak,
bizkarrezurrerako taulak, artazi moduko kamila, zintak eta uhalak.
- Gorputzadarretako traumatismoentzako materiala: krepezko bendak, benda adesiboak, ferula
zurrunak, hutsezko ferulak, ferula puzgarriak, antiniflamatorioak.
- Arnasbidea artatzeko materiala: gedelen kanulak (0tik 5era), eskuzko bentilaziorako maskarilak, anbua,
Maguil-en pintzak, pala zuzen eta okerrak dituen laringoskopioa, hodi orotrakealak (5etik 9ra), aspirazio
sondak, aspiraziorako materiala.
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- Oxigenoterapia ekipoa: 20 litroko ekipo finkoa, 3 litroko ekipo mugikorra, manometro eta
kaudalimetroak, sudurrako kanulak, heldu eta haurren benturi maskarilak, poltsadun maskarilak,
botikak nebulizatzeko maskarilak.
- Bizi-euskarri aurreraturako botikak: adrenalina, atropina, naloxona, flumazeniloa, berapamiloa,
diltiazema, digoxina, dopamina, propranolola.
- Zaurien desinfekziorako materiala: eskularruak, ur oxigenatua, suero fisiologikoa, pobidona iodatua,
gasak, antibiotiko topikoak, parafinadun gasak, bendak eta aposito eransgarriak.
- Josteko eta tratamendu kirurgikorako tratamendua: eskularru esterilak, gasak, kanpoak, pintzak, neurri
ezberdineko orratz eta sedak, esterilizagailua.
- Medikuarentzako materiala: fonendoskopioa, esfingomanometroa, otoskopioa, termometroak,
gluzemia neurtzeko tresna.
- Sueroterapiarako materiala: suero fisiologikoa, suero glukosatua, sueroterapia ekipoak, dosi-flow
moduko ekipoak, zainbarneko kateterrak (14tik 22ra).
- Medikamentuak emateko materiala: 2,5, 10 eta 20 ml-ko xiringak, muskulu-barneko, zain-barneko eta
larruazal azpiko orratzak.
- Ohiko patologientzako botikak: analgesikoak, antitermikoak, anestesiko orokorrak, anestesiko lokalak,
benzodiazepinak, kortikoideak, beta-mimetikoak, amoniakoa, kolirioak, nitratoak...
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ERIZAINAREN BOTIKIN MUGIKORRA.
Hondartzetan edo beste lekuren batean, larrialdi egoeraren bat balego, eta anbulantzia bertan ez balego,
erizainak botikin bat izango du eskura, ondorengo osagaiekin, lehen laguntza emateko:
- Manta termikoak.
- Posizio anitzeko lepoko zurruna.
- Gorputzadarretako traumatiosmoen arretarako materiala: krepezko bendak, hotzerako poltsak,
antiinflamatorioak...
- Arnasbidea artatzeko materiala: gedelen kanulak, anbua, laringoskopioa, hodi orotrakealak.
- Oxigenoterapia ekipoa, 3 litroko botilarekin.
- Bizi-euskarrirako botikak: adrenalina, atropina, kortikoideak...
- Zaurien desinfekziorako materiala.
- Medikuarentzako materiala: fonendoskopioa, esfingomanometroa, gluzemia aparatua...
ANBULANTZIA.
Getariako hondartzetarako anbulantzia bat izango da, edozein larrialdi edo ustekabeko gertatuta ere
lehen zainketak eman, eta beharrezkoa balitz, beren garraioa egiteko. Anbulantzia Malkorbeko
hondartzan kokatuko da, eta beharrezkoa den tokietara mugituko litzateke. Bertan beharrezkoa den
material aurreratuena izango da, desfibrilagailu erdi-automatikoa eta pulsi-oximetroa barne.
OINARRIZKO BOTIKINA.
Dorre bakoitzak oinarrizko botikin bat izango du, anbulantzia iritsi bitartean sorosleek lehen laguntza
emateko. Ondorengo materiala izango du:
- Arnasketa artifizialerako eskuzko maskarila.
- Gedel-en kanulak.
- Eskularruak.
- Zauriak artatzeko materiala: gasak, bendak, esparadrapoa, suero fisiologikoa eta pobidona iodatua.
- Ziztadentzako materiala: amoniakoa, kortikoidezko krema.
KOMUNIKAZIORAKO MATERIALA.
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Lana modu egokian eta koordinatuan egiteko ezinbestekoa da lan-talde guztiek elkarren berri izatea,
hondartza-buruaren gidaritzapean, horretarako komunikazio-sarea osatuz. Komunikazio-sare hau itxia
izango da, baina kanpoko laguntza beharrezkoa balitz, ireki litekeena (SOS DEIAk-ekin esaterako).
Hauek izango dira sarearen osagaiak:
- 2 oinarrizko ekipo, Malkorbeko hondartzako koordinazio-basean kokatuak.
- Anbulantzian kokaturiko oinarrizko ekipoa.
- Dorre bakoitzeko 2 ekipo mugikor.
- Erizainarentzako ekipo mugikorra.
- Hondartza-buruarentzako ekipo mugikorra.
- Uretako motorrarentzako edo itsasontzientzako ekipoak.
SALBAMENDURAKO MATERIALA.
Sorosleen lana errazteko eta ziurragoa egiteko asmoz, laguntzarako materiala eskainiko zaio. Material
hau eskura izango dute beti, eta itsasoaren eta eguraldiaren arabera erabakiko da bere erabilera, beti ere
hondartza-buruaren gidaritzapean. Ikusiko den moduan, eta betiko ildoari jarraituz, materialen
berrikuntza etengabekoa da, beti ere zerbitzua eta ziurtasuna hobetu nahian:
- Uretako motor bat, Malkorbeko itsas-salbamendurako basean egongo dena, eta egoeraren arabera
berehalakoan uretaratu litekeena. Beharrezkoa balitz, eta itsasoaren egoerak hala eskatuta, Zarauztik
bigarren motor bat ekartzeko modua izango litzateke.
- Salbamendurako latak.
- Aletak.
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- Surfeko oholak.
- Flotatzeko ahalmena duen bizkarrezurreko ohola.
- Neoprenozko jantziak.
- Buzeorako jantziak eta ekipoak.
- Botikin eta oxigenoterapia ekipo mugikorrak.
Larrialdi egoerak hala eskatuko balu, Itsas-Salbamenduko basean dagoen materiala erabil liteke, 120
zaldiko hiru itsasontzi eta bolondresak barne.
AULKI ANFIBIOAK.
Gutxitu fisiko eta psikikoen bainurako hiru aulki anfibio dauzkagu, Getariako udalaren jabetzakoak,
Malkorbeko hondartzaz goza dezaten.
URETAKO MOTORRA.
Itsasoaren egoerak eta bainularien arriskuak hala eskatuz gero, uretako motorra erabiltzeko aukera
izango litzateke, bost minutuko epean gutxi gora behera.
UDAL ZERBITZU TEKNIKOEI INFORMAZIOA
Idatziko diren informaziorako txostenak ondorengoak dira:
 Eguneroko jarduera adierazten duen txosten laburra.
 Gertaera bereziren bat ematen den bakoitzean idatziko da, edo Udalaren eskariz, ahalik eta azkarren.
 Hileroko txostena. Gurutze Gorriak aurreko hilean emandako zerbitzuaren laburpen-txostena idatzi
eta udal zerbitzuei bidaliko die.
 Itxiera txostena.
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 Behin hondartza denboraldia bukatu eta gero, emandako zerbitzuaren txosten zabala idatziko da,
gertaeren izaera, kopurua eta datuak zehaztuz.”
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ///////////////////////////////////////
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