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Zaintzapp

Beren denbora laguntza behar duten beste pertsona batzuk zaintzen
ematen duten pertsonei ematen zaien laguntza areagotu nahi dugu.

✓ Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen zaintzaileentzako
prestakuntza

✓ Zaintzaileei atseden hartzeko denbora ematea

✓ Zaintzaileei laguntza, informazioa eta komunikazioa emateko
informazio-sistemak garatzea, zaintza-funtzioetan gida eta laguntza
tresna gisa ere erabil daitezen.

Zergatik Zaintzapp?
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Zaintzapp

Zer da Zaintzapp?

Mugikorretara bideratutako web-aplikazio bat 
(nahiz eta Tablet, PC edo eramangarrietan erabil
daitekeen)

✓ Erabiltzaileen eta Bizkaiko Foru Aldundiko
kasuaren koordinatzailearen arteko
harremanetarako zuzeneko kanal bat.

✓ Gizarte Ekintza Sailarekiko harremanari buruzko
informazio esanguratsuarekin.

✓ Informazio interesgarriarekin eta abisuekin.
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Zaintzapp

Zer ahalbidetuko du Zaintzapp-ek?

✓ Gizarte Ekintza Sailean
dauden datu
pertsonalak eta 
eskaintzen dizkizun
zerbitzuak
kontsultatzea

✓ Zure egoera
pertsonalerako
informazio
interesgarria
kontsultatzea Zure ordenagailu

eramangarriarekin edo
PCarekin hori egiten ari

bazara, nabigatzailean erlaitz
berri bat irekitzen dizula

ikusiko duzu.

Zaintzailearen/men
dekotasun-egoeran
dagoen pertsonaren

datuak

Zerbitzuak eta 
baliabideak

Adib.: 
mendekotasunaren

balorazioari
buruzko funtsezko

datuak



Zaintzapp

Zer ahalbidetuko du Zaintzapp-ek?

✓ Zure kasuaren koordinatzailearekin
harremanetan jartzea

✓ Intereseko gaiei eta ekitaldiei
buruzko abisuak eta inkestak
jasotzea, eskaintzen diren zerbitzuei
buruz duzun pertzepzioa ezagutzeko

✓ Egoitza elektronikoaren
izapidetzearekin lotzea

✓ Informaziodun edukiak jasotzea, edo
bertara joatea gustatuko litzaizukeen
ekitaldiak

Kasuaren
koordinatzailea

Bizkaiko Foru
Aldundiko

erreferentziako
pertsona

Kontaktua tf edo txat
bidez

Elkarrizketak
kasuaren

koordinatzailearekin

Abisuak

Edukiak



Zaintzapp

Beharrezkoa da …

✓ Interneterako sarbidea Wifi edo datu-tarifa bidez

✓ BAKQ identifikazio elektronikoa

✓ Smartphonea, eramangarria, tableta edo PCa
eta Interneteko nabigatzaile eguneratua izatea

✓ Harremanetarako emaila

✓ Zaintzailearen/ordezkariaren NANa, izen-abizenak

✓ Zainduaren NANa, izen-abizenak

✓ Aplikazioa erabiltzeko baldintzak onartzea



Zaintzapp

Nola sar naiteke?

✓ Pertsona gehienek Google Chrome 
nabigatzailea instalatuta dute mugikorrean

✓ Itxura alda daiteke zure mugikorraren
markaren eta ereduaren arabera, baina ikonoa
irudian nabarmendutakoaren antzekoa izan 
daiteke.

✓ Beste nabigatzaile bat erabil dezakezu, baita 
beste sistema eragile batena ere, iPhone 
batena adibidez.



Zaintzapp

Nola sar naiteke?

1. Sartu www.bizkaia.eus helbidean eta 
idatzi zaintzapp lupan, eta emaitzen
artean sarbide-esteka aurkituko
duzu. Nahiago baduzu, Googlen ere 
bila dezakezu edo
https://zaintzapp.bizkaia.eus 
tekleatu

http://www.bizkaia.eus/
https://zaintzapp.bizkaia.eus/


Zaintzapp

Nola sar naiteke?

2. Aukeratu hizkuntza, identifika zaitez BAKQrekin eta 
erabilera-baldintzak onartu.

Sartzen zaren lehen
aldian, eta erabilera-
baldintzak aldatzen

badira, baimena
emateko eskatuko

dizugu.

BAKQ 2021eko otsaila
baino lehen lortu baduzu, 

koordenatu-txartela
eskatuko dizu. Bestela, sms

bat iritsiko zaizu
mugikorrera, jarraitzeko

sartu beharko duzun
gakoarekin.



Zaintzapp

Nola sar naiteke?
Mezu hau agertuko zaizu, hurrengo aldietan

Zaintzappera mugikorraren hasierako
pantailako ikono batetik sartu ahal izan 

zaitezen.

Mezu hori desberdina izan daiteke zure 
mugikorraren markaren eta ereduaren

arabera

Gerta daiteke, halaber, ez ateratzea, zure 
mugikorrak edo nabigatzaileak ez baitigu
uzten hura erakusten (adibidez, iPhone)

Aurrekoaren ondoren, eta zure 
mugikorrak uzten dizun guztietan, 

beste leiho bat agertuko zaizu
instalazioa baieztatzeko, zure 
mugikorraren markaren eta 

modeloaren arabera desberdina
izan daitekeena.



Zaintzapp

Nola sar naiteke?

Pertsona bat baino
gehiago zaintzen ari

bazara, aukeratu zein
pertsonarekin hasi nahi

duzun aplikazioa.



Zaintzapp

Nola sar naiteke?
Pantaila horien elkarreragina
desberdina izan daiteke zure 

mugikorraren markaren eta ereduaren
arabera

Gerta daiteke, halaber, ez ateratzea, 
zure mugikorrak edo nabigatzaileak ez
duelako horretarako aukerarik ematen
(adibidez, iPhone), eta, kasu horretan, 

konfigurazioa amaitutakoan, mezu
berriak edo SMSak jasoko dituzu.

Aldundiak bidaltzen
dizkizun abisuen berri

azkar jakin nahi
baduzu, adierazi Bai 

jaso nahi dituzula
sortzen ari diren

mezuak
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Zaintzapp

Nola sar naiteke?

…Eta aukeratu zein
pantailarekin

abiaraztea nahi
duzun aplikazioa

sartzen zaren
bakoitzean

Aurrerago aldatu
ahal izango duzu

zure konfigurazio-
menutik

Noizean behin, 
inkesta laburrak

bidaliko dizkizugu, 
eskaintzen
dizkizugun

zerbitzuekin duzun
esperientzia konta

diezaguzun…



Zaintzapp

Nola sar naiteke?
✓ Urratsak bete ondoren, konfiguratutako

abiatze-pantailara iritsiko zara.

✓ Eskuineko irudian, «Hasiera» pantaila 
ageri da.

✓ Aurrerantzean, BAKQren kredentzialak
sartu ondoren, zuzenean agertuko zaizu
aukeratutako abio-pantaila.



Zaintzapp

Nola sar naiteke?
Zaintzapp-era berriro sartu

nahi duzunean, 
sakelakoaren hasierako
pantailaren ikonoan klik

egin

IPhone bat baduzu, “nire lasterbideak”      atalean sakatu
eta ondoren xehetasunak irekitzeko, eta «gehitu hasierako
pantailara» sakatu



Zaintzapp

Zer da BAKQ?
✓ Zaintzapp-era sartzeko aukera emango dizun

identifikazio eta sinadura elektronikoko bitartekoa da:

✓ Erabiltzailea (erabiltzailearen NAN/AIZ)

✓ Pasahitza (8 karaktere)

✓ 2021eko otsailaren 2a baino lehen eskatu baduzu, 16 posizioko
koordenatu-jokoa edo mugikorrera SMS bidez bidalitako kodea.

✓ Gainera, aukera emango dizu administrazio publikoen
zerbitzuetan online kontsultatu eta izapidetzeko eta 
izapide elektronikoak egiteko.



Zaintzapp

Nola eskuratu BAKQ?

Indarrean dagoen dokumentazio honen jatorrizkoa edo kopia
kautoa erakutsi behar da:

➢ Herritar nazionalak
✓ NAN, pasaportea edo gidabaimena (kopia bat aurkeztu behar da, 

baldin eta herritarrak ez badu berariazko baimenik ematen
identifikazioa baliozkotzeko)

➢ Atzerriko herritarrak
✓ Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko kide diren

estatuetako kideak:
✓ Atzerritarraren identifikazio-zenbakia (AIZ), edo Batasuneko Kideen Herritarren

Erregistroak emandako ziurtagiria

✓ Europar Batasunetik kanpokoak:
✓ Bizileku-txartela, jatorrizkoa eta indarrean



Zaintzapp

Nola eskuratu BAKQ?

✓ Online: Modu presentzialean lortutako Izenperen
herritartasun-ziurtagiria (Txartel berdea) edo NAN 
elektronikoa izanez gero.

✓ Aurrez aurreko:

➢ Bizkaiko Foru Aldundiko eskatzeko lekuak: 

• Bilboko Herritarren Arretarako (Laguntza) eta eskualde-
bulegoak

• Bizkaiko Ogasuneko bulegoeak

• Aldundiaren Eskualdeko Nekazaritza Bulegoak(KEB)

➢ KZgunea zentroen sarea

➢ Hemen kontsulta ditzakezu lorpen-puntu guztiak

✓ Informazio gehiago

✓ Kontaktuak edozein zalantza edo arazo izanez gero:

• 900 840 123/945 016 290 

• cau-izenpe@izenpe.eus

https://servicios.izenpe.com/solicitud_online/mostrarWelcome.do;jsessionid=levFh2PO737bkAJujtlzgPTQ8wfN_0bRprojMsKd32xtLF_35UF3!1850230799
https://web.bizkaia.eus/eu/web/guest/herritarrei-arreta-eskaintzeko-bulegoa
https://web.bizkaia.eus/eu/eskualde-bulegoak
https://web.bizkaia.eus/eu/herritarrei-arreta-ematea-ogasunean#ancla-atencion-presencial
https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=2619&idioma=EU&dpto_biz=2&codpath_biz=2%7C208%7C2619
https://www.kzgunea.eus/eu/zentroak
https://www.izenpe.eus/bakq-aren-eskaera-puntuak/webize00-cn2ciudadania/eu/
https://www.izenpe.eus/bakq-herritarrentzako-identifikazio-elektronikoaren-orotariko-giltza/webize00-cn2ciudadania/eu/
mailto:cau-izenpe@izenpe.eus


Zaintzapp

Nola aktibatu BAKQ?

✓ Eskaera arreta-gune batean bete ondoren, mezu
elektroniko bat bidaliko dizute, koordenatuekin eta 
igorpen- eta aktibazio-prozesurako estekarekin. 
Prozesu honek urrats hauek ditu:

✓ Pasahitza duen SMS bat bidaltzea, beste pasahitz berri eta 
gogoraerraz batekin aldatzeko.

✓ Datu pertsonalak egiaztatzea eta erabiltzeko baldintzak
onartzea.

✓ Lehen aldiz autentifikatzea, hodeian sinadura-ziurtagiria egin
ahal izateko.


