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KARLISMOAREN MUSEOKO DOKUMENTAZIO ZENTROA 

 
Kontsultako eta erreprografiako zerbitzua, dokumentazio zentroan: 
astelehenetik ostiralera, 09:30etik 14:30era. Ikertzaile bakarra eguneko, aldez 
aurretik hitzordua hemen lortuta: consultas.cdmc@navarra.es edo 
museo.carlismo@navarra.es. Kontsultatzera etortzen diren pertsonek beren 
babes ekipamendua ekarriko dute, dugun arrisku mailarako egokia den bat 
(maskarak, eskularruak). 
 

KARLISMOAREN MUSEOA: DOKUMENTAZIO ZENTRO / 

LIBURUTEGIRAKO PROTOKOLOA   

 

1. Esleitutako egunean eta orduan etorriko dira erabiltzaileak, eskularruak eta 
maskara dituztela. Soilik kontsulta postu bat erabiltzen ahalko dute, mahaiaren 
ezkerreko aldekoa. Baimena emanen da nork bere ekipo eta baliabideak 
ekartzeko, sarera lotu ditzan kontsulta gelan ari den bitartean. 
 
2. Dokumentuen zerbitzua: kontsulta egiteko eskabideak mahaiaren ezkerreko 
muturrean utziko ditu erabiltzaileak, eta eskatutakoen zain geratuko da 
kontsulta postuan.  
 
3. Dokumentuak hartu eta uzteko, kontsulta mahaiaren ezkerreko muturra 
erabiliko da, non utziko baitira itzuli nahi diren materialak. 
 
4. Berrogeialdia: kontsultatutako liburuek, dokumentuek eta artxibo instalazioko 
unitateek hamar eguneko berrogeialdia igaro beharko dute, gutxienez, beste 
erabiltzaile batek erabili baino lehen.  

 

Erabiltzaileei eskatuko zaizkien babes neurriak. 

 

• Nork bere burua babesteko materiala: erabiltzaileek beren babes 

elementuak ekarriko dituzte, eta ezinbestekoa izanen da, beren burua 

babesteko, erabiltzea maskarak eta latexezko edo nitrilozko eskularruak, 

erabili eta botatzeko direnak. Sartzea ukatzen ahalko zaio material 

horiek ekartzen ez dituenari. 

•  Higienea: erabiltzailearen eskura egonen dira ura, xaboia, erabili eta 

botatzeko paperezko zapiak eta soluzio hidroalkoholikoak. 

• Urruntze fisikoa: kontsulta gelan sartzen direnek nahitaez utzi beharko 

dute pertsonen arteko distantzia egokia, gutxienez ere 2 metrokoa, bai 

administrazio zerbitzuak eskatzeko eta komunikatzeko zirkuituetan, bai 

lanerako eta kontsultarako geletan. 

• Pertsonen mugimendua: kontsulta gelan sartzen direnak seinalatuta 

dagoen bidetik joanen dira agintzen zaien kontsulta postura. 
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• Material komunak: gelatik kenduko dira orok erabiltzeko diren boligrafo 

eta arkatzak; erabiltzaileek erreprografiako eskaerak eginen dituzte 

beren materialak baliatuz. 

• Erabiltzaileek kontsulta amaitu eta instalazioetatik joaten direnean, ongi 

garbituko da haiek erabili duten postua arauzko soluzioak erabiliz. 

• Erabiltzaileek, behar izanez gero, baliatu ahalko dituzte gainerako 

bisitariendako dauden komunak, hau da, Gobernadorearen Jauregiko 

lehen solairukoak. Bulegoen eraikineko komunak teknikariek erabiliko 

dituzte bakar-bakarrik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


