
COVID-19 egoeraren aurrean, hauek dira Hezkuntza eta Osasun Sailetik aurreikusten 

diren 3 agertokien deskribapena:  

1. Agertokia: Ikasleen erabateko presentziarekin

Lehen normaltasun-agertoki bat. Ebazpenetan garatzen den bezala, aurrez aurreko

hezkuntza-jardueran segurtasun eta osasun-neurri batzuei eutsiko zaie, betiere Osasun 

Saileko agintarien jarraibideei eutsiz. 

2. Agertokia: Ikasleen erdizkako presentziarekin

Tarteko bigarren jokaleku bat, osasun-egoerak prebentzio-neurriak gomendatzen

dituena, ikastetxeak irakaskuntza-jarduera malgutasunez antolatzera behartuko dituena, 

aurrez aurreko jarduera partziala izango delarik. 

Bigarren agertokian etapa, ikasturte edo ikasle jakin batzuen presentzialtasuna 

lehenetsi beharko da, eta hainbat neurri hartu beharko dira irakaskuntzaren eta espazioen 

antolamenduari, distantziei, norberaren eta ingurunearen higieneari eta abarri dagokienez. 

3. Agertokia: Ikasgelaz kanpoko hezkuntza jarduera (konfinamendua)

Hirugarren eszenatokiak konfinamendua eta ikasgelaz kanpoko hezkuntza-jarduera

ekarriko ditu. Hezkuntza jarduerak ez du etenik izango. 

Arriskua murrizteko ekintza nagusiak 

● 1,5 metroko segurtasun-tartea. (posible den momentu oro)

● Maskaren  erabilera derrigorrezkoa izango da.

● Eskuen higienea. Ikasle bakoitzak osasun kit pertsonala izan beharko du ikastetxean,

hots, gel hidroalkoholikoa eta maskara. Honetaz gain, ohiko xaboi eta paperezko toailak

izango dituzte eskuragarri.

● Gelen eta amankomuneko eremuen garbiketa, desinfekzioa eta aireztapena.

● Kontaktu-kopurua murriztea.

Higiene-Neurriak 

● Garbiketa-programa tinkoa

● Eskuen garbiketa:

○ Goizeko zein arratsaldeko eskola sarrera momentuetan, gelan sartu baino lehen,

derrigorrezkoa izango da eskuen garbiketa (osasun kit-a edota xaboia erabiliz).
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○ Norberak ekarriko duen osasun kit-a erabiliz. Eskolako komunetan xaboia eta

paperezko toailak izango dituzte eskuragarri.

○ Jolastordua eta gero derrigorrezkoa izango da eskuen garbiketa (osasun kit-a

edota xaboia erabiliz).

● Espazioen aireztatze naturala eta sistematikoa.

● Zuen seme-alaben edozein ondoezaren aurrean (eztula, arnasa hartzeko zailtasunak,

sukarra), IKASLEA ETXEAN GERATZEA DERRIGORREZKOA da.

● Sintomak: 37 graduk gorako sukarra, eztul idorra, eztarriko mina, arnasa hartzeko

zailtasuna, usainik edo dastamenik ez izatea (etxetik ekarri behar dute tenperatura

hartuta).

● Edozein sukar susmo, ondoezaren aurrean, tenperatura hartuko diogu (distantziako

termometroa erabiliz).

● Maskarak: Momentu oro erabili beharko da ikastetxean .

● Ikatetxean, COVID 19 an kasu positibo bat egongo balitz , osasun sailarekin batera

,protokoloa jarraituko  dugu.

Irakaskuntza-jarduera garatzeko jarraibide orokorrak LSBn 

Eskola egutegia ikasturte osoan zehar egongo da indarrean, aurreikusten diren agertoki 

guztietan. 

● 1go agertokian:

○ Egunero, higieneari eta portaerari buruzko prebentzio-neurriak gogorarazteko

saioak egingo dira, gela eta adin bakoitzera egokituta. Ikusi ikaslearen

dekalogoa.

○ Ohiko irakaskuntza jarduna eta ordutegia mantenduko da.

○ Maskara derrigorrezkoa da.

○ Beharrezkoak ez diren ikasle-taldeen joan-etorriak murriztea.

○ Batzar edo bilera jendetsuak saihestu.

○ Gelako eskola materialek erabilpen pertsonala izango dute.

○ Ikasleen sartu aterak era mailakatuan izango dira.
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●  2. agertokian: 

○ Egunero, higieneari eta portaerari buruzko prebentzio-neurriak gogorarazteko

saioak egingo dira, gela eta adin bakoitzera egokituta. Ikusi ikaslearen

dekalogoa.

○ Ohiko irakaskuntza jarduna eta ordutegia mantenduko da, ikasleekn

presentzialtasuna eta on line irakaskuntza tartekatuz.

○ Maskara derrigorrezkoa da.

○ Beharrezkoak ez diren ikasle-taldeen joan-etorriak murriztea.

○ Batzar edo bilera jendetsuak saihestu.

○ Gelako eskola materialek erabilpen pertsonala izango dute.

○ Ikasleen sartu aterak era mailakatuan izango dira.

○ Jangela erabilera:  Ez dago bermatua jangela zerbitzurik.

● 3. agertokian: 

○ Goizeko ordutegia ezarriko da, 8:00-14:00,  irakasgaiak on line emanez.

Kudeaketa ikastetxean 

Zuzendaritza-taldeez gain, erreferentziazko arduradun bat izendatu da COVID-19rekin lotutako 

gaietarako. Kasuen kudeaketan, Osasun Publikoa eta ikastetxearen arteko koordinazioa 

ikastetxeko zuzendaritzarekin eta erreferentziazko arduradunarekin egingo da.  

Kasuen kudeaketa 

1. Ez dira ikastetxera etorriko COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituzten pertsonek,

ikasle, irakasle zein bestelako langileak izan, ez eta COVID19ren diagnostikoa jaso ondoren 

isolatuta daudenek edo etxeko berrogeialdian 7 daudenek ere, COVID-19rekin bateragarriak 

diren sintomak dituen pertsona batekin harreman estua izateagatik.  

2. Ikastetxean sintomatologia agertuz gero:

IKASTETXEAN COVID-19rekin bateragarria den sintomatologia duten pertsona guztiek aurrez 

aurreikusitako jarduketa-protokolo bat jarraituko dute: 
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a. Horretarako prestatutako isolamendu-gela batera joango dira (maskara jarrita). Gela

honek higiene eta aireztapen neurri egokiak beteko ditu, eta kasu susmagarri batekin

erabiltzen den bakoitzean desinfektatuko da. IKASTETXEKO ZUZENDARITZARI jakinaraziko

zaio, eta hark Prebentzio Zerbitzuko ARLO MEDIKOARI JAKINARAZIKO dio.

 

b. Ikaslea bada, berarekin doan pertsonak neurriak gordeko ditu: distantzia eta maskara.

c.

 

Ikastetxeko zuzendaritza edo ikastetxean Covid 19ren prebentzioaren ardura duen

pertsona familiarekin harremanetan jarriko da, etxera eramateko.

  

d. Familia bere osasun zentroarekin harremanetan jarriko da, haren jarraibideak betetzeko.

e. Eragindako pertsona kasu susmagarritzat joko da, eta etxean isolatuta egon beharko du

proba diagnostikoen emaitzak izan arte, Osasun Sailaren COVID-19ren Zaintza

Epidemiologikoko Protokoloan adierazitakoaren arabera.

 

f. Kasuaren emaitza diagnostikoa lortu arte, ez da kontaktu estuei buruzko ekintzarik

adieraziko, eta irakaskuntza-jarduerak normaltasunez jarraituko du, higiene-neurriak

zorroztuz. Kasua berresten bada, kontaktuen azterketa egingo da hezkuntza-ingurunean

eta hezkuntza-ingurunetik kanpo, kontaktuak ezarrita dagoenaren arabera identifikatuz,

sailkatuz eta haien jarraipena eginez.

3. Kasuak baieztatuz gero:

Kasu positibo gisa detektatutako ikaslearen guraso edo tutoreek berehala jakinaraziko diote 

ikastetxeko zuzendaritzari, erreferentziako ESI-arekin harremanetan jar dadin, eta azken hau 

lurraldeko Osasun Publikoko Zuzendariordetzako erreferentearekin harremanetan jarriko da.  

8 Kasuen kudeaketan, Osasun Publikoa ikastetxearekin koordinatuko da, ikastetxeko 

zuzendaritzarekin eta COVID-19rekin lotutako alderdien erreferentziazko arduradunarekin. 

Ikastetxe batean kasuak baieztatzen badira, ikastetxeko Zuzendaritza erreferentziako ESI-ko 

koordinatzailearekin harremanetan jarriko da.  

Kasua baieztatzen bada, kontaktuen azterketa egingo da hezkuntza-ingurunean eta handik 

kanpo, kontaktuak identifikatuz, sailkatuz eta haien jarraipena eginez, Osasun Publikoko 

Zuzendaritzak ezarritakoaren arabera. 

Beste jarduera batzuk 

● Distantzia eta higiene-neurriak betetzen ez dituzten ekitaldirik/bilerarik ez egin.

● Kirol ekitaldiak: distantzia eta edukiera errespetatu.

● Aire zabaleko espazioak erabili ahal den neurrian.

● 2. agertokian batzarrak, kirol-jolasak eta taldekatzea eskatzen duten ekintzak ez egin.
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●  2. agertokian, bilerak telematikoki egitea. 

Beste gogoeta batzuk 

● Erakunde desberdinekin koordinazioa eta elkarlana.

● Laguntza psikosozialeko beharrei erantzutea

● Ikasleen izu eta estutasunak murriztu eta ez estigmatizatu.

● Ikasleen galderak eta ardurak eztabaidatu, bazterketa eta intimidazioa ekiditeko

lagundu.

Informazioa eta komunikazioa. Harremana guraso elkarteekin 

● Informazio eguneratuta eskaini: jarduera protokoloak, prebentzio-, higiene, osasun

neurriak.

● Informazioa guraso-elkarteekin trukatzea.

● Familiekin telefonoz,  Sallenet bitartez, posta elektronikoz edota arruntez edo mezuz

harremanetan jartzea lehenetsi. Behar izanez gero, eskola-eraikinean sartu ahalko dira

(sintomak ez badituzte).

● Konektatzen ez diren edo jarduera ez presentzialetan parte ez duten ikasle eta

familiekin harremanak  ziurtatu.
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