KONTINGENTZI PLANA ETA COVID-19 PROTOKOLOA ELIZATXO IKASTOLA (2020-2021 ikasturtea)
Ikasturte hasieran hartutako neurri hauek aldakorrak izan daitezke pandemiaren bilakaeraren arabera.

PROTOKOLO
OROKORRA

PREBENTZIO
PERTSONALA ETA
HIGIENE NEURRRIAK

● Pandemiaren bilakaera dela-eta, ikasleen parte bat bertaratzea lehenetsi behar bada, Haur Hezkuntzan eta Lehen
Hezkuntzako 2. mailara arte ikasleen presentzialtasuna bermatuko da.
● Segurtasuneko pertsonen arteko distantzia 1,5 metrokoa izango da eta maskara erabiltzea derrigorrezkoa izango da.
● Ikastetxera mailaz-maila sartu eta irtengo da. Bertan zirkulatzeko seinaleztatutako zirkuituak eta distantziak egongo dira
eskaileretan, korridoreetan eta baita beste pasabide edo itxaron guneetan.
● Familiak ikastetxera ezingo dira sartu (salbuespena: HH. Ikus “sarrera ordutegiak”). Senitartekoak irakasleek edo
zuzendaritza-taldeak hala eskatzen badute bakarrik sartu ahal izango dira eskola-eraikinera, betiere prebentzio- eta
higiene-neurriak betez, eta inola ere ez COVID-19arekin bateragarria den sintomarik badute. Irakasleek lagunduko diete
ikasleei sarrera-irteeretan.
● Familiekin telefonoz, posta elektronikoz edo posta arruntez komunikatzea lehenetsiko da, eta kudeaketa telematikoak
erraztuko dira.
● Talde egonkorrak sortuko dira. Talde egonkorra ikasle-taldea eta tutorea izango da (salbuespena: HH2 urtekoen kasuan,
talde egonkor bezala HH2A eta HH2B gelak hartuko dira). Berezilariak dagokien saioetan sartuko dira geletan, horrela
ikasleen joan-etorriak ahalik eta gehien murriztuz.
● LH-n ikasle bakoitzak bere materiala ekarriko du izena jarrita eta ezingo da partekatu.
● Geletako materiala, partekatu baino lehen, garbitu eta desinfektatu egingo da.
● Ahal den neurrian, lehentasuna emango zaio aire zabaleko espazioak hezkuntza- eta aisialdi-jarduerak egiteko erabiltzeari.
● Ikasturteko lehenengo astean gela bilerak antolatuko dira ikastetxeko kontingentzi plana eta COVID-19 protokoloa
azaltzeko.
● Gela eta espazio komun guztietan xaboia (HH eta LH1-2) edo hidrogela (LH3-6), papera eta errefuxarako pedalezko ontziak
jarriko dira, zabor poltsa batez hornituta.
● Gela eta espazio komun guztietan, higiene arauak hormairudietan jarriko dira. Honez gaiz, egunero denbora bat eskainiko
zaio higiene- eta garbiketa- jarraibideak gogoratzeari.
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PREBENTZIO
PERTSONALA ETA
HIGIENE NEURRRIAK

IKASTETXEA
GARBITZEA ETA
AIREZTATZEA

● Komun guztietan xaboia, papera eta errefuxarako pedalezko ontziak jarriko dira.
● Gelatik ateratzen garen aldiro, sartu irteeretan, komunera joaterakoan, jangelara joaterakoan eta ateratzerakoan… eskuak
garbitu behar dira ura eta xaboiarekin edo soluzio hidroalkoholikoekin.
● Bakoitzak bi maskara ekarri behar ditu izena jarrita.
● Ikasleren batengan sintomak azalduz gero, ikastetxean dauden maskara kirurgikoa jarriko zaio.
● Eskailerak igotzerakoan edo jaisterakoan barandak ez ukitzen saiatuko gara.
● Edateko ura: bakoitzak bere botila ekarri behar du izena jarrita.
● Ikastetxeko espazio komunetan egiten diren bileretan 10 pertsona baino gehiago elkartzea saihestuko da.

● Gelak, espazio komunak eta komunak garbitu eta desinfektatu egingo dira.
● Mahaiak, aulkiak, tresna eta lan-ekipoen gainazalak garbitu eta desinfektatu egingo dira.
● Arreta berezia jarriko zaie erabilera erkideko guneei eta ukipen-azalera ohikoenei, hala nola, ate, mahai, altzari, baranda,
telefono, pertxa eta antzeko beste elementu batzuei.
● Garbiketa-neurriak langileen gune pribatuetara ere zabalduko dira (aldagelak, armairuak, irakasleen komunak).
● Partekatutako lanpostuak garbitu eta desinfektatuko dira saio-aldaketa bakoitzean eta lanaldia amaitzean. Erabilera
partekatuko ordenagailu bat erabiltzen amaitzean, teklatuaren, saguaren eta pantailaren gainazala garbituko da, gel
desinfektatzailearekin.
● Ikasle desberdinei (fisioterapeutei, garbiketa-arduradunei edo arropa eta pixoihalak aldatzeari) laguntza ematen dieten
langileek erabilitako eremu osoa garbitzen saiatu beharko dute, erabili ondoren.
● Isolamendu gela kasu susmagarri batekin erabiltzen den bakoitzean desinfektatuko da.
● Garbiketa bakoitzaren ondoren, erabilitako materialak eta babes-ekipoak modu seguruan botako dira, eta gero eskuak
garbituko dira.
● Aireztapena: ikasleak gelan dauden bitartean, geletako ateak beti zabalik eta, leihoak, erdi irekita egongo dira. Lanaldiaren
hasieran, bukaeran eta jolas garaian, bereziki 5-10 minutuz zabalduko dira.
● Profesional batek hainbat ikaslerekin batera (fisioterapeuta, logopeda, ALE…) espazio berean laguntzen badu, gela
aireztatuko da saio bakoitzaren ondoren, gutxienez 5 minutuz.
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● Espazio komunetan (irakasle gela, PT gela, liburutegia, ordenagailu gela…) ordenagailuak, teklatuak eta saguak erabili
ondoren, aldiro garbitu behar dira.

IKASLEAK
Ez da derrigorrezkoa, baina
gomendatzen da.
IRAKASLEAK
Maskara nahitaez erabili beharko
da, nahiz eta talde egonkorrean
egon eta 1,5 metroko distantzia
gorde pertsonen artean.

MASKARAREN
ERABILERA

IKASLEAK
LH 1-2-3
-Maskara nahitaez erabili beharko da, nahiz
eta ikasleak eserita egon eta 1,5 metroko
distantzia gorde beraien artean.
-Mugimendua, kantua edo antzekoak
eskatzen dituzten irakaskuntza-jardueren
kasuan, maskara erabili eta pertsonen arteko
distantzia gorde beharko da.
-LH1 eta LH2n talde egonkorretan maskara
kendu ahal izango da aire zabaleko
jardueretan,
hauek
ikasleen
arteko
kontakturik gabe egiten badira.

IKASLEAK
LH 4-5-6
-Maskara nahitaez erabili beharko da, nahiz
eta ikasleak eserita egon eta 1,5 metroko
distantzia gorde beraien artean.
-Mugimendua, kantua edo antzekoak
eskatzen dituzten irakaskuntza-jardueren
kasuan, maskara erabili eta pertsonen
arteko distantzia gorde beharko da.
IRAKASLEAK
Maskara nahitaez erabili beharko da, nahiz
eta talde egonkorrean egon eta 1,5 metroko
distantzia gorde pertsonen artean.

IRAKASLEAK
Maskara nahitaez erabili beharko da, nahiz
eta talde egonkorrean egon eta 1,5 metroko
distantzia gorde pertsonen artean.
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ETXEAN:
Norberaren erantzukizunari helduz, etxean bertan tenperatura hartzea gomendatuko da ikastetxera joan aurretik. 37 gradutik
gorako sukarra, eztula, eztarriko mina, arnasa hartzeko zailtasuna, usainik edo dastamenik ez izatea… horrelakorik sumatuz gero,
etxean gelditu, eta osasun-zentrora eta ikastolara deitu.
Kasu positibo gisa detektatuz gero, bere guraso edo tutoreek berehala ikastetxeko zuzendaritzari jakinaraziko diote,
erreferentziako Erakunde Sanitario Integratuarekin harremanetan jar dadin, eta azken hau lurraldeko Osasun Publikoko
Zuzendariordetzako erreferentearekin harremanetan jarriko da.
IKASTETXEAN: Ikastetxeko isolamendu gelari “zainketa gela” deituko zaio.

SINTOMAK ETA
KASUEN KUDEAKETA

*Ikasleak:
Ikasleei gelara sartu aurretik tenperatura hartuko zaie.
Irakasleak ikasle batengan gaitzaren sintomak atzemanez gero, isolamendu gelara eraman (batzar gela), familiari deitu (prebentzio
arduraduna edo Zuzendaritza Taldea), familiak osasun zentrora deitu eta balorazioa egin arte ikasle hori isolatuta mantenduko da
etxean, Osasun Sailaren COVID-19ren Zaintza Epidemiologikoko Protokoloan adierazitakoaren arabera. Ikastetxean dagoen
bitartean, ikaslea prebentzio arduradunarekin egongo da isolamendu gelan.
Zuzendaritza Taldeak Prebentzio Zerbitzuko ARLO MEDIKOARI JAKINARAZIKO dio.
Kasu positibo gisa detektatuz gero, bere guraso edo tutoreek berehala ikastetxeko zuzendaritzari jakinaraziko diote,
erreferentziako Erakunde Sanitario Integratuarekin harremanetan jar dadin, eta azken hau lurraldeko Osasun Publikoko
Zuzendariordetzako erreferentearekin harremanetan jarriko da.
*Irakasleak eta bestelako langileak:
Lanaldia hasi aurretik irakasle eta langile guztiek tenperatura hartuko dute.
Langilea Hezkuntza Sailekoa bada, gaitzaren sintomak atzemanez gero, Zuzendaritzan komunikatu ondoren, eskola utzi, osasun
zentrora deitu eta balorazioa egin arte pertsona hori isolatuta mantenduko da etxean, Osasun Sailaren COVID-19ren Zaintza
Epidemiologikoko Protokoloan adierazitakoaren arabera. . Zuzendaritza Taldea Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzuko
medikuntza-arloarekin harremanetan jarriko da berehala.
Beste enpresa bateko edo Administrazio Orokorreko langilea bada, ikastetxeko zuzendariari, dagokion prebentzio-zerbitzuari eta
Hezkuntzari berari jakinaraziko die, eta haren jarraibideak beteko dira.
-Larritasun- edo arnasteko zailtasun-sintomak izanez gero, 112 zenbakira deitu behar da eta lanpostua utzi behar du.
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-Langileei jakinaraziko zaie Lan Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuko taldearen izena, telefono-zenbakia, helbidea eta
harremanetarako beste datu batzuk.

IKASTETXE BARNEKO
KUDEAKETA

JANGELAKO
KUDEAKETA

● Beharrezkoa bada, ikasgela-kopurua handitzeko aukerak baloratuko dira (jangela, liburutegia, aniztasun gela,
psikomotrizitate gela…).
● Ikasle guztiak birkokatu ezingo bagenitu, udal-espazio publikoak eskain ditzaketen toki-erakundeekin koordinatuko da.
● Batzar gela erabiliko da ikastetxean sintomak sor ditzaketen kasuetatik isolatu ahal izateko. Isolatutako ikaslea
prebentzioko arduradunarekin egongo da familiak jaso bitartean.
● Idazkaritzako leihoan manpara bat jarriko da, arreta segurtasun handiagoz eman ahal izateko.

● Edukiera mugatuko da jankideen mahaien artean 1,5 metroko distantzia bermatzeko talde egonkor desberdinen artean.
● Behar izanez gero, gelaren bat jangela moduan erabiliko da, heldu batek gainbegiratuta.
● Txandak, sarbidea, sarrerak, mahaikideak / mahaia, krokisa… Ibilbidea seinaleztatuko da, itxarote-ilarak eta ikasleak
gurutzatzea saihesteko.
● Eskuak garbituko dituzte bazkaldu aurretik eta ondoren. Komunera talde egonkorra sartuko da, pilaketarik egon ez dadin.
● Ontzitegi osoa, mahai-tresnak eta beirateria garbituko dira ontzi-garbigailuan, baita erabili ez baina ikasleen eskuekin
harremanetan egon ahal izan dena ere.
● 2. agertokian: hezkuntza- edo gizarte kalterabetasun berezia duten ikasleentzat mugatuko da erabilera.
● Ikasleei egunero gogoraraziko zaie segurtasun distantzia errespetatu behar dela eta ezin direla ura, janaria, tresnak…
partekatu.
● Bazkari-txanden artean eta zerbitzuaren ondoren, ukipen-elementu guztiak garbitu eta desinfektatuko dira, eta ikasleak
iritsi aurretik aireztatuko da.
● 2 eta 3 urtekoak lo-kuluxka egiteko, koltxonetak 1,5 metrora jarriko dira, ikasleak jartzen diren norabidea tartekatuz (burua
eta oinak norabide desberdinean).
● Haur bakoitzak bere maindireak edota burkoak erabiliko ditu, eta horiek gutxienez astero ordeztu beharko dira eta zikinak
diren guztietan.
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● Leihoak zabalik egongo dira aireztapen egokia bermatzeko.
● Jangelako txandak irailean:
*Haur Hezkuntzako jangela: HH3 eta HH4→ 1.go txandan.
LH1→ 2. txandan.
*Jangela txikia:
HH5→ 1.go txandan.
LH2→ 2. txandan.
*Jangela ertaina:
LH3→ 1.go txandan.
LH6→ 2. txandan.
*Jangela handia:
LH4→ 1.go txandan.
LH5→ 2. txandan.
● Jangela ondoren ikasleak jasotzeko ordutegia::
Sarrera 3:
Sarrera 2:
Sarrera nagusia 1:
*HH 3 urte→ 14:20
*LH1→14:20
*LH4→14:20
*HH 4 urte→14:25
*LH2→14:25
*LH5→14:25
*HH 5 urte→14:30
*LH3→14:30
*LH6→14:30
● Talde egonkorrak kontutan hartuta, talde bakoitzak begirale bat izan beharko luke, jangela zerbitzua normaltasunez
aurrera eraman ahal izateko.
LEOKA GURASO
ELKARTEA

LEOKA Guraso Elkarteak antolatutako zaintza zerbitzurako erabiliko dituzten espazioen garbiketa eta desinfekzioaz Tximeleta
taldea arduratuko da.

6

HH-KO ERAIKUNTZA

ESKOLA EREMURA SARRERA ETA
IRTEERAK
(Ikusi planoa)

SARRERA ORDUTEGIAK

ERAIKUNTZA NAGUSIA (LH1-2-3)

ERAIKUNTZA BERRIA (LH 4-5-6)

HH2→ Patio txikiko atetik (sarrera
3).
HH3-HH4-HH5→ Kanpoko erdiko
ate handitik, eta ezkerraldeko
eskaileretatik (sarrera nagusia 1).

LH1→Kanpoko erdiko atetik eta LH4-LH5-LH6→ Patio txikiko atetik
eskuineko eskaileretatik (sarrera (sarrera 3).
nagusia 1).
LH2-LH3→Parking-etik eta ate
txikitik (sarrera 2).

Irailak osoan zehar
HH5→ 08:45
HH4→ 09:00
HH3→ 09:15

Irailak 7-11
LH3→ 08:45
LH2→ 09:00
LH1→ 09:15

Irailak 7-11
LH6→ 08:45
LH5→ 09:00
LH4→ 09:15

Iraila osoan zehar, tutore guztiak
patioan egongo dira ikasleei
harrera
egiteko
eta
gelara
laguntzeko (sarrera nagusia 1).
Heldu bakarra sartu ahal izango da,
maskara jantzita. Kokapena lurrean
markatuta egongo da.
Iraileko azkeneko zehaztuko da
urritik aurrera egingo den sarrera

Ikasleak bakarrik sartuko dira
patiora maskara jantzita (LH1
sarrera nagusitik 1 eta LH2-LH3
sarrera 2tik).
Lehenengo egunean, tutore guztiak
eskolako sarreran egongo dira
ikasleei harrera egiteko.
Bigarren egunetik aurrera, ikasleak
zuzenean gelara sartuko dira.

Ikasleak bakarrik sartuko dira
patiora maskara jantzita (sarrera
3).
Lehenengo egunean, tutore guztiak
eskolako sarreran egongo dira
ikasleei harrera egiteko.
Bigarren egunetik aurrera, ikasleak
zuzenean gelara sartuko dira.
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ordutegia.

Salbuespena: LH1-en aste osoan
zehar bi tutoreak egongo dira
eskolako sarreran.

Irailaren 14tik ikasturtea bukatu
Irailak 14tik ikasturtea bukatu arte arte
08:45etatik 09:00etara ikasleak 08:45etatik 09:00etara ikasleak
zuzenean gelara sartuko dira zuzenean gelara sartuko dira
maskara jantzita.
maskara jantzita.
Urritik maiatzera (arratsaldean)
Urritik maiatzera (arratsaldean)
Urritik maiatzera (arratsaldean)
Etxetik
datozenak
14:30ean Etxetik
datozenak
14:30ean Etxetik
datozenak
14:30ean
zuzenean gelara sartuko dira.
zuzenean gelara sartuko dira.
zuzenean gelara sartuko dira.

3 ERAIKINETAKO
SARRERAK
(Ikusi planoa)

HH2→Eraikinera begiratu,
eskuineko aldapatik sartu /atera.
HH3→ Eraikinera begiratuz,
ezkerreko aldapatik sartu /atera.
HH4→Eraikinera begiratuz
eskaileretako ezkerreko atetik
sartu /atera.
HH5→Eraikinera begiratuz,
eskaileretako eskuineko atetik
sartu /atera.

LH1→ Eraikinera begiratuz,
eskuineko aldapatik sartu /atera.
LH2→Eraikinera begiratuz,
eskaileretako eskuineko atetik
sartu /atera.
LH3→ Eraikinera begiratuz,
eskaileretako ezkerreko atetik
sartu /atera.
IRAKASLEAK, LANGILEAK,
FAMILIAK→ Eraikinera begiratuz,
ezkerreko aldapatik sartu /atera.

LH4→Atzeko atetik.
LH5-LH6→Aldagelen ondoko atetik
eta
eskaileretako
eskuineko
aldetik.
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Iraila eta ekaina
Iraila eta ekaina
Iraila eta ekaina
HH5→ 12:30
LH3→ 12:30
LH6→ 12:30
HH4→ 12:25
LH2→ 12:25
LH5→ 12:25
HH3→ 12:20
LH1→ 12:20
LH4→ 12:20
Jangelan gelditzen direnak gelan Jangelan gelditzen direnak gelan Jangelan gelditzen direnak gelan
egongo 12:30ak arte.
egongo 12:30ak arte.
egongo 12:30ak arte.
IRTEERA ORDUTEGIAK
Urritik maiatzera (arratsaldez)
HH3→ 16:15
HH4→ 16:20
HH5→ 16:25

Urritik maiatzera (arratsaldez)
Ikasle guztiak 16:30etan aterako
dira ikastetxeko ebakuazio planari
jarraituz.

Urritik maiatzera (arratsaldez)
Ikasle guztiak 16:30etan aterako
dira ikastetxeko ebakuazio planari
jarraituz.

LH1→ Ikasleak une horretan
dagoen irakaslearekin aterako dira
sartu diren ate berdinetik. (sarrera
hesiraino nagusia 1).

LH4-LH5-LH6→ Eskolara sartzeko
erabili duten ate berdinetik
(sarrera 3) aterako dira patiora une
horretan
dagoen
irakasleak
lagunduta.

HH2→ Sarrera 3
HH3-HH4-HH5→ Sarrera nagusia 1
3 ERAIKINETAKO
IRTEERAK
(Ikusi planoa)

Tutoreek
kanpoko
lagunduko diete ikasleei.

LH2-LH3→Ikasleak une horretan
dagoen irakaslearekin jaitsiko dira
eskaileretako eskuin aldetik eta
sartzeko erabili duten ate berdina
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erabiliko dute (sarrera 2).

JOLASGARAIAREN ANTOLAKETA

KOMUNAK

COVID-19a dela eta, HH eta LH-n ikasle bakoitzak bere hamaiketakoa ekarri behar du.
HH 2→ Parke berria beraiek bakarrik erabiliko dutenez, nahi dutenean aterako dira, bi gelen artean
txandakatuz.
HH 3→ 10:30-11:00
LH 1-2-3→ 10:30-11:00
HH 4→ 11:00-11:30
LH 4-5-6→ 11:00-11:30
HH 5→ 11:30-12:00

HH2-3 URTE: gelakoak
HH4 URTE:
● 2 komun A taldekoentzat
● 2 komun B taldekoentzat
HH5 URTE:
● 2 komun A taldekoentzat
● 2 komun B taldekoentzat
Arraska bat dago komunean eta
geletan arraska bana dute.

LH1:
● 2 komun A taldekoentzat
● 2 komun B taldekoentzat
● Arraska bat A taldekoentzat
● Arraska bat B taldekoentzat
LH2 eta LH3B:
● 2 komun 2A taldekoentzat
● 2 komun 2B taldekoentzat
● 2 komun 3B taldekoentzat
● Arraska bat 2A
taldekoentzat
● Arraska bat 2B eta 3B
taldekoentzat

A diren talde guztiak solairuko
komun bat.
B-D diren talde guztiak solairuko
komun bat.
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LH3A:
● Komun bat
● Arraska bat
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