
KERIK GABEKO ASTEAREN  
JARDUERAK. 2016 

Abetxuko OZ 

Kerik gabeko astea 

Jardunaldi eta kongresuetan aurkeztutako kartel eta  
lanen erakusketa 

Tabakoak eragindako kalteei buruzko bideoen 
erakusketa  

Eskatzen duten pertsonei  kooximetria eta 
birikietako adina proba 

 3 eta 14 urte bitarteko umeentzat tabakoaren 
ondorioei buruzko marrazki-lehiaketa 

 

 

 Aranbizkarra I OZ 

Kerik gabeko astea 

Osasun-zentroko harreran,  ordenagailua erretzeari uzteari 
buruzko bideo informatiboekin  

Liburuxkak, errezeta eta tabako uzteari buruzko pegatinak 
emateko mahaia  

Osasun-zentroan zehar tabakoaren kontrako kartelak 
Kooximetriak eta birikien adina 

Hilabete osoan zehar, erizainak egingo du tabakoari taldeka 
uztea. 

 

 

 

Aranbizkarra II OZ 

Kerik gabeko astea 

Tabakoari buruzko marrazteko irudiak pediatriako 
umeekin  

Tabakoak eragindako kalteei buruzko bideoen 
erakusketa  

Informazioa emateko mahaia jarriko da 

 

 

 Maiatzaren 25etik 28ra 

Stand  kooximetria,  espirometria  laburra eta 
erretzailearen pasaportearekin  

Larunbatean, hilak 28, “JUDIMENDIZ  OSASUN tokiko 
sarea” izeneko auzoko jaian egongo da stand hori. 

Maiatzaren  31 

Gelak kerik gabe-kamiseten lehiaketa- Araba 2016ren 
sariak emango dira  

Ekainaren 1, 2 eta 3a Ama zuria plazan 

Informazioa emateko karpak (11:00 - 13:30 eta17:30 - 
19:30) 

 

 

 

Olagibel OZ 

Alde zaharra OZ 
Maiatzaren 2tik ekainaren 2ra 

Tabakoari taldeka uztea 

Administrazioko eremuan bideoen erakusketa 

Kerik gabeko astea 

Gizarte-etxeetan bideoen proiekzioa  ( Aldabe oz-ren bidez ) 

Santa María y Ramón Bajo ikastetxean, DBHko 6. mailako 
ikasleentzako jarduera  

Kooximetriak eta  birikien adina aholku laburrarekin egiteko 
eskaintza  

Maiatzaren 31 

Santa María y Ramón Bajo ikastetxean, DBHko 6. mailako 
ikasleentzako jarduera  

 

 

Maiatzean 

Pediatrian ‘kerik gabeko’ marrazkiak 

 ‘Post it’ horma-irudia eta tabakoaren kontrako esaldiak 

Kerik gabeko astea 

Informazio emateko stand  

Olarizu OZ 

Maiatzean 

Auzoko farmazietan  sentsibilizazioa 

Zaramaga OZ 
Kerik gabeko astea 

Salburuako osasun-zentroko itxarongelan bideo eta 
irudien emanaldia 

Tabakoari buruzko aholku eman eta kooximetriak 
neurtzeko mahai informatiboa,  Salburuako osasun-
zentroan eta gizarte-etxean 

 

 

Salburua OZ 

Vitoria - Gasteiz 

San Martín OZ 
Kerik gabeko astea 

Publizitate ikuskagarria jartzea 

Informazioa emateko mahaia: kooximetria, Prochaska 
ereduan oinarritutako orientabidea, mitoak haustea, ea. 

 

 

3. martxa txirringaz 
 ‘Kearen ordez, kirola’ 

Maiatzaren 31; 18:00 
Irteera: Salburua oz 
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Sansomendi OZ 

Maitzaren 31 

Publizitate ikusgarria eta informazioa emateko mahaia 

 

 

Lakuabizkarra OZ 

Maiatzaren 31 

Informazioa emateko mahaia, kerik gabeko asteko 
materiala banatzeko (liburuxkak, tabakoari uzteko 
gidak, pegatinak eta izenik gabeko mezuak 

Kooximetriak egitea eta probari buruzko informazio-
orria ematea (proba horrek karbono monoxidoak 
gorputzean eragindako ondorioa neurtzen du, 
emaitza interpretatzea, …)  

 Maiatzaren 30etik ekainaren 3ra  

Tabakoari uzteari (banaka eta taldeka) buruzko 
informazioa utzi nahi dutenentzat  

Utzi dioten pertsonen oharra eta mezuekin horma-
irudia jarriko da  

Pediatriako kontsultetan tabakoarekin 
erlazionatutako materialak ematea: gurutzegramak, 
marrazkiak, umeentzako ipuinak,…  

Tabakoari buruzko bideoen proiekzioa 

Lakua – Arriaga OZ 

Maiatzaren 25a 

Merkatu egunean, Osasun-zentroaren kanpoko aldean 
stand jartzea 

Ikastetxeetan iragarritako marrazkien lehiaketa (irabazleak 
jasoko du kamiseta bat marrazki batekin  

Tabakoari buruzko bideoen proiekzioa 

 

 

 

 

Zabalgana OZ 

Kerik gabeko astea 

Umeentzako marrazki-lehiaketa 

Lehiaketako marrazkien erakusketa 

Stand tabakoari uzteari buruzko informazioarekin  

Ibilbidea oinez, fruta eta urarekin  

Taldeka tabakori uzteari buruzko saioa (ekainaren 3an 
13:00-14:00), bideo proiekzioarekin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maiatzaren 31 

Stand kooximetria,  espirometria laburra eta erretzailearen 
pasaportearekin 

Landa eremua 

Valles I 

Tabakoari uztea eta motibazioa suspertzeko 
hitzaldiak 

 

 

 

 

Norte - Legutiano 

Maiatzaren 31 

Legutioko plazatik ibilbidea hariztiraino  

Kooximetriak eta copd-6rekin probak egiteaz gain, 
tabakoaren ordez fruta emango dute.  

 

 

 

 

Llanada (Agurain OZ) 

Maiatzaren 24tik 26ra 

Informazioa emateko mahaia 

 

 

 

 

Norte – Zuia (C.S. Murguia) 

Kerik gabeko astea 

Informazioa emateko mahaiak 

 

 

 

 

 

HUA - Santiago 

Maiatzaren 31 

Mahaia Fagerström  eta Richmond testak. Tabakoari 
uzteari buruzko informazioa eta telefono 
mugikorrerako app berria 

 

 

AUO- KKKK 


