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2. IKASTOLA BARRUKO ANTOLAKETA (Kontingentzia
planaren arabera)
Ikastetxea ikasleentzat eta langileentzat leku segurua izan dadin, honako neurri hauek hartuko
dira:

KONTAKTUAK MUGATZEA





Bizikidetza-talde egonkorrak ezarriko dira.
Ahal den neurrian, aire zabaleko espazioak erabiliko dira.
Eraikinaren barruko joan-etorriak behar bezala seinaleztatuta egongo dira.
Ikasle-taldeek ikastetxean egiten dituzten joan-etorriak ahalik eta gehien murriztuko
dira.
 Komunak eta beste gela komun batzuk erabiltzeko txandak egongo dira.
 Jolas garaiko txandaka egingo dira, taldeak egonkor mantenduz.
 Ikasleen zati baten bertaratzea lehenetsi beharko balitz, Haur Hezkuntzako eta Lehen
Hezkuntzako 2. mailara arteko mailetan eta etapetan bertaratzea lehenetsiko da.

PREBENTZIO PERTSONALEKO NEURRIAK
 Gorputzeko tenperatura lanaldia hasi aurretik hartuko da.
 Eskuen higienea maiz, urarekin eta xaboiarekin haur-hezkuntzan, eta gel
hidroalkoholikoa Lehen Hezkuntzan. Espazio gehienetan gela hidroalkoholikoak, erabili
eta botatzeko zapiak eta zuzeneko itxituradun zakarrontzi poltsadunak edo egongo
dira.
 Musukoa erabiltzea nahitaezkoa izango da Lehen Hezkuntzako 1. mailatik aurrera.
Ikasleen artean harremanik ez duten aire zabaleko jardueren kasuan, maskara kentzea
baloratu ahal izango da.
 Objektuak partekatuz gero, higiene eta prebentzio-neurriak zorroztu egingo dira.

ZENTROA GARBITZEA ETA AIREZTATZEA
 Erabilitako gelak gutxienez egunean behin garbituko dira. Komunak gutxienez 3 aldiz
garbituko dira egunean.
 Arreta berezia jarriko zaie erabilera komuneko eremuei eta ukipen-azalera ohikoenei.
 Pixoihal bat aldatu ondoren, erabilitako eremua garbituko da.
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 Instalazioak maiz aireztatuko dira eta 5 minutuz lanaldiaren hasieran, amaitzean eta
saioen artean.

KASUEN KUDEAKETA
1.- COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituzten pertsonek ez dute ikastetxera joan
behar.
2.- Sintomatologia-protokoloa ikastetxean
Zentroan COVID-19rekin bateragarria den sintomatologia duten pertsona guztiek aurrez
aurreikusitako jarduketa-protokolo bat jarraituko dute:


Horretarako prestatutako isolamendu-gela batera joango dira (musukoa jarrita),
higiene eta aireztapen-neurri egokiak biltzen dituena. Kasu susmagarri batekin
erabiltzen den bakoitzean desinfektatuko da, eta ikastetxeko Zuzendaritzari
jakinaraziko zaio, eta hark Prebentzio Zerbitzuko arlo medikoari jakinaraziko dio.
 Ikaslea, berarekin doan pertsonak distantziaren eta musukoaren neurriak gordeko
ditu.
 Ikastetxeko zuzendaritzatik edo COVID19 prebentzio-zentroko arduradunarenetik,
familiarekin harremanetan jarriko da, haren etxera joateko.
 Familia harremanetan jarriko da bere osasun-zentroarekin, argibideak jarraitzeko
3.- Kasuak baieztatuz gero:
 Familiak berehala jakinaraziko dio ikastetxeko Zuzendaritzari.
 Kasu hori konfirmatzen bada, kontaktuen azterketa egingo da hezkuntza-ingurunean
eta hezkuntza-ingurunetik kanpo.
 Gurasoei informazio-oharrak prestatuko zaizkie, eta familiei informazio egokia emango
zaie berrogeialdiko, eskuen higieneko eta arnas higieneko neurriak betetzeko, bai eta
sintomak garaiz identifikatzeko seinaleak ere.
 Haur edo irakasleren batek Covid-19n positibo emanez gero, kontaktutzat hartuko da
gainerako ikasgela edo taldea, haurrak zaintzeko edo hezteko ingurunean, eta etxeko
berrogeialdia egin beharko du 14 egunez, azken kontaktua izan den egunetik
zenbatzen hasita. Osasun Sailaren SARS-Cov koronabirusa zaintzeko protokoloari
jarraituko zaio (https://www.euskadi.eus/covid-19-koronabirus-berriarenprotokoloak/web01- a2korona/eu/) eta zaintza epidemiologikoko unitatea izango da.

3. NEURRI PEDAGOGIKOAK
• Prestakuntza eskola-komunitatean.
• Osasunerako hezkuntza-jarduerak eta haurrentzako kartel eta seinaleztapen atseginak
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ezarriko dira.
• Irailean, irakasleek mailaren arabera aztertuko dituzte curriculumaren errepasoa eta
errefortzua.
• Ikasturte hasierako harrera eta ikasleen egoera emozionala zainduko dira.
• Hezkuntza-lan telematikoko metodologietarako ikaskuntzaren bilakaera-plana.

4. FAMILIENTZAKO DEKALOGOA
1. Haurrek ezin dute ikastetxera joan sukarra (>37ºC) badute. Horrek esan nahi du familiek
ikastetxera iritsi aurretik tenperatura hartu behar dietela.
2. Pertsona bakarra joango da ikastetxera ikaslearen lagun, eskola-egunaren hasieran edo
amaieran, eta, ahal den neurrian, pertsona bera izango da beti.
3. Laguntzaile hauek ikastetxean sartu ahal izateko, aldez aurretik hitzordua jarri beharko dute
edo horretarako baimena izan beharko dute.
4. Laguntzaileak ezin izango dira inguruan geratu, taldekatzeak eratuz.
5. Haur guztiek izan beharko dute beren maskara, eskola-egunean erabiltzeko higienebaldintzak bermatuko dituena.
6. Familiak lankidetzan arituko dira ikastetxeak oinarrizko higiene-ohiturak babesteko eta
errazteko helarazitako jarraibideekin, hala nola: -ikastetxeko seinaleak errespetatzea -maskara
erabiltzea -eskuak garbitzea -aretoak aireztatzea -bizikidetza-talde egonkorreko kide izatea
7. Ikasleak sintomak baditu etxean, familiak tutorea jakinaren gainean edukiko du eta aldaketa
esanguratsuak jakinaraziko dizkio.
8. Familiak, ikasleak ikastetxetik kanpo egiten dituen eskolaz kanpoko jarduerei buruzko
informazioa emango dio ikastetxeari, trazabilitate-arrazoiengatik eskatzen bazaio.
9. Ikasleen gurasoek edo tutoreek eremu emozionalari buruz egoki deritzoten informazio guztia
helaraziko diote beren semearen edo alabaren tutoreari, eremu horretan COVID-19
testuinguruari lotutako gabezia/zailtasunen bat aurreikusten denean.

COVID-19ren bilakaerari buruzko informazio ofizial eguneratua:
https://www.euskadi.eus/covid-19-koronabirus-berria/

