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1.-SARRERA 
 
 Kontingentzia plan hau, 2020-2021 ikasturterako egina, EAE-ko 
ikastetxetarako egindako Coronavirus (SARS-Cov-2)-aren aurrean hartu 
beharreko neurrien protokolo batean oinarritzen da eta COVID-19-ak 
eragindako egoerak bultzatuta ikastetxeak hartu beharreko neurri 
praktikoak biltzen ditu. 2020-2021 ikasturte hasierari begira, eta osasun 
egoeraren arabera, hezkuntza-jarduera honako hiru egoeratan eman 
daiteke: 
 

- 1.egoera: hezkuntza-jarduera presentziala era normalizatu batean 
emango da. 

- 2.egoera: jarduera presentziala eta online-jarduera konbinatuko dira. 
- 3.egoera: etxetik online-jarduera. 

 
 
 
2.-HELBURUAK 
 

Honakoak dira Plan honen helburuak: 
 

 
- Secundino Esnaola Musika Ikastetxean ingurune osasuntsu eta 

segurua sortzea, prebentzio  eta higiene neurrien bitartez.  
-Antolakuntza neurri eraginkorrak ezartzea pertsonen pilaketa ekidin 

ahal izateko eta distantzia sozial neurriak beteko direla bermatzeko. 
 -Hezkuntza jarduera ahalik eta normaltasun handienarekin eman 

dadin bermatzea. 
 -Kasuen detekzio goiztiarra eta berauen kudeaketa egokia 

bermatzea. 
 
FAMILIA GUZTIEK KLASEAK BAINO LEHEN SEME-ALABEN 
TENPERATURA-HARTZEA ZIURTATUKO DUTE. 
Goizeko lehen orduan hartutako tenperatura ontzat emango da baldin eta 
ikasleak sintomarik ez badauka. 
 
 



 
3.-COVID-19 TALDEAREN SORKUNTZA 
 

Laguntza batzorde bat ezarriko da ikastetxeko aktibitatea jarraitu 
ahal izateko, honako pertsonez osatua: 

 
● Zuzendaria 
● Ikasketa burua 
● Lehendakaria 
● Idazkaria 
● Irakaslegoa (ordezkaria) 

 
 
 
4.-IKASTETXEKO SARRERA ETA IRTEERAK 
 
 4.1-ERAIKUNTZA NAGUSIA 
 
 Bai seme-alabak uzterakoan bai hartzerakoan, beste familiekin 
distantzia neurriak mantenduko dira eta musukoa eraman beharko da. 
Ikastetxe eremua lehen-bait-lehen utzi beharko da pilaketak ekiditeko eta 
gurasoak ezin izango dira ikastetxean sartu. 
 
 Ikastetxera sarrera 1.atetik izango da (eskailerak dituen atea).  
 

 
 
 



 
  4.1.1-Banakako klaseak: ikasleak 1 atetik sartuko dira eta bere 
gelara eskuineko korridoretik joango dira. Gelan sartu baino lehen, 
irakasleak gel hidroalkoholikoa banatuko du eskuak garbitzeko. Klasea 
amaitzean irakasleak atea irekiko du eta, gel hidroalkoholikoarekin berriro 
garbitu eta gero, korridorearen eskuin aldetik joango da irteeraraino. 
 
 

 
 
 
 
 

 
  4.1.2-Taldekako klaseak: Irakaslea izango da ikasleak 
ikastetxetik hartu eta eramango dituena, beti musukoarekin, beraz ikasleak 
ezin izango dira sartu irakaslea azaldu arte. Sartu baino lehen, irakasleak 
gel hidroalkoholikoa banatuko die eskuak garbitzeko. Klasea amaitzean 
berriro ere irakasleak ikasleak irteera ateraino eramango ditu, gel 
hidroalkoholikoarekin eskuak garbitu eta gero. 
 
 
 
 
 4.2-DORRETXEA 
 
  4.2.1-DANZA ETA PERKUSIO GELAK ETA AZKEN 
SOLAIRUA: sarrera eta irteera ate nagusitik izango da. Bakarkako 
klaseetan ikaslea bakarrik sartuko da eta taldekako klaseetan irakaslea 
sarrerara joango da hurrengo taldea sarrerazteko.  Sartzen den taldeak 



atearen ezker aldean itxaron beharko du (kalean) distantziak mantenduz 
eta musukoarekin. Garbiketa klaseen hasiera eta amaieran egingo da.  
  

  
  
 

 

 
 
  
 
 



  4.2.2-SOTOKO GELA: sarrera eta irteera ate hontatik izango 
dira:  
   

 
 
Klaseak hasi baino lehen eta ondoren gelaren garbiketa egingo da.  
 

Sesio hasiera eta bukaeratan ezin izango dira komunerako 
desplazamendurik egin. Hauek sesioaren barnean egingo dira, banan banan, 
musukoarekin eta distantzia eta osasun neurriak mantenduaz besteekin 
elkartuz gero. Ahal den neurrian eskuin aldetik mugituko dira gurutzatzean 
segurtasun distantzia mantendu ahal itzateko. 

 
 
4.3-ZELAI ARIZTI KULTUR ETXEA.  
   
 Ikasleek eraikuntza kanpoan itxaron beharko dute honako atean, 
sarrerako atearen esker aldean:  



 
 
 

Irakaslea izango da kultur etxetik ikasleak hartu eta aterako 
dituena, beti musukoarekin, beraz ikasleak ezin izango dira bakarrik sartu 
irakaslea etorri arte. Sartu baino lehen, irakasleak gel hidroalkoholikoa 
banatuko die eskuak garbitzeko. 
 
 Klasea amaitzean irakasleak irtererako atera eramango ditu ikasleak, 
eskuak hidrogelarekin garbitu eta gero. Irteerako atea honakoa izango da: 
 
 

 
 

 
 
 
 
5.-ESPAZIO PARTEKATUEN ERABILERA ARAUAK  
 
 -FOTOKOPIAGAILUA: Erabili baino lehenago eskuak gel 
hidroalkoholikoarekin garbitu beharko dira.  



 -IRAKASLEEN JANGELA (12.GELA):bertan janaria berotu daiteke 
baina bakoitzak bere gelan jan beharko du. 
 -KOMUNEAK: Irakasleen komuneak txandak errespetatuz eta 
distantzia neurriak mantenduz erabiliko dira.  
 
 
 
6.-HIGIENE ETA OSASUN NEURRIAK 
 -Musukoa beharrezkoa izango da 6 urtetik aurrerako ikasleentzat.  
 -Musukoa higienikoa edo kirurgikoa izango da, baldin eta lan arriskuen 
prebentziorako zerbitzuak ez badu kontrakorik esaten.  
 - Eskolan musukoak egongo dira irakaslegoarentzat eta eskolako 
langileentzat. Langilegoarentzat FFP1 musukoak egongo dira eta baita FFP1 
pantailarekin batera. Ikasleek beraien musukoa ekarri beharko dute.  
 -Tenperatura: eskolara etorri baino lehen temperatura neurtu 
beharko dugu. 37 baino gehiagoko sukarra edukiz gero langilea etxean 
geratu beharko da, eskolari abisatuko dio eta osasun zentrura deituko du.  
 
 
7. GARBIKETA ETA AIREZTAPENA 
 
 7.1-GARBIKETA: 
 

-Erabilitako gelen garbiketa gutxienez egunean behin egin beharko da 
eta erabilpenaren arabera beharrezkoa den tokietan areagotu egingo da, 
komuneak adibidez. Baita ere mahaiak, aulkiak eta lanerako tresnak.  

-Erabilera komuneko eremutan eta kontaktu azalera komunenetan 
arreta berezia jarriko da.  

-Erabilera partekatuko ordenagailu bat erabili eta gero teklatuaren, 
saguaren eta pantailaren gainazala garbituko da gel desinfektatzaile 
batekin.  

-Paperontziak garbi egon beharko dira eta materialak jasota, 
nahigabeko kontaktuak ekiditeko.  

 
7.2-AIREZTAPENA: 

 
Instalazioen aireztapena sarritan egin beharko da gutxienez 5 

minututan (hobe 10 baldin eta gela okupatua bazegoen), jardunaldi hasieran, 
bukaeran eta klase artean, posible baldin bada behintzat eta istripuak 
ekiditeko neurri egokiak hartuz.  



-Leihoak ahalik eta denbora gehienean irekita mantendu, baldin eta 
baldintza meteorologikoek eta eraikuntzak ahalbidetzen badute.  

 
 
 
 
8.-COVID-19 KASU POSIBLEEN KUDEAKETA 
 

8.1-Ez dute ikastetxera joan behar 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. 

 
8.2.- Ikastetxean sintomatologia agertuz gero: IKASTETXEAN 

COVID-19rekin bateragarria den sintomatologia duten pertsona guztiek 
aurrez aurreikusitako jarduketa-protokolo bat jarraituko dute: 

 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. Langilea bada, isolamenduan jarriko da (maskara jantzita) eta 
etxera joango da IKASTETXEKO ZUZENDARITZARI jakinarazi ondoren; 
zuzendaritzak Lan Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuko ARLO 
MEDIKOARI JAKINARAZIKO dio.  

f. 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.  

g. 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. 
 
 
 8.3-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.  
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. 
Ikastetxean harreman estuak identifikatzeko, honako alderdi hauek 
hartuko dira kontuan:  
A) Baieztatutako kasua bizikidetza-talde egonkor batekoa bada, harreman 
estutzat hartuko dira taldeko kide diren pertsona guztiak.  
B) Konfirmatutako kasua ez bada bizikidetza-talde egonkor batekoa, 
ikastetxeko harreman estuak identifikatuko dira, ikastetxeko 
Zuzendaritzarekin eta Prebentzio Zerbitzuko koordinatzailearekin 
lankidetzan.  
Zentroan lan egiten duten langileen esposizioaren balorazioa kasu 
bakoitzaren arriskuaren ebaluazio espezifikoaren arabera egingo da, 
SARS‐CoV‐2-ekiko esposizioaren aurrean Laneko Arriskuen Prebentzio-
zerbitzuetarako Jarduketaprozeduran jasotakoaren arabera; beraz, 
arrisku-kontaktutzat hartzeak prebentzioneurrien jarraipen zuzena eta 
babes-elementuen erabilera baloratuko ditu (distantzia fisikoaren 
mantentzea eta maskara erabiltzea). 
Osasun Publikoko Zerbitzuak, Lan Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuarekin 
batera, balioetsiko du ea irakasleak eta ikastetxeko langileak kasu 
baieztatuaren kontaktu estutzat hartu behar diren, hartutako prebentzio-
neurrien eta egindako jardueren egokitasunean eta jarraipenean oinarrituta. 
Osasun-agintariek jarraipen aktiboa egingo dute estutzat identifikatutako 
kontaktuen artean, eta etxean egon beharko dute berrogeialdian, Osasun 
Sailaren COVID-19ren Zaintza Epidemiologikoko Protokoloan zehazten 



denaren arabera. PCR probak egitea barne hartuko da, Osasun Publikoko 
agintariek ezarritako protokoloetan jasotakoaren arabera.  
Gurasoei informazio-oharrak prestatuko zaizkie, eta familiei informazio 
egokia emango zaie berrogeialdiko, eskuen higieneko eta arnas higieneko 
neurriak betetzeko, bai eta COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak 
garaiz identifikatzeko seinaleak ere. Kontuan hartu beharreko aldia aurreko 
paragrafoan aipatutako Protokoloan jasotakoa izango da. Kontaktuak 
aztertu eta estutzat jotzen direnentzako berrogeialdiko neurriak ezarri 
ondoren, irakaskuntza-jarduerek normaltasunez jarraituko dute, arreta-
neurriak zorroztuz eta zaintza pasiboa eginez.  
Beste kasuren bat balego beste gela batean, ikastetxean, Osasun Publikoko 
jarraibideak bete. Kasuak erlazionatuta egon daitezke, edo ez, eta 
detektatutako kasuen kontaktu estuen azterketaren arabera zehaztuko 
dira neurriak.  
Eskola-aldian, COVID-19 kasuak detektatuko dira ikastetxe batera joaten 
diren haurren artean. Horrek ez du esan nahi, nahitaez, kutsatzea 
ikastetxean gertatu denik. Horretarako, eskolaz kanpoko ingurunea sartuko 
da analisian, ikastetxeko kontaktu estuak ikertzeko beharraz gain. 
 
 8.4-KASU BAT BAINO GEHIAGO AGERTUZ GERO: 
 
 Agerralditzat hartuko da lotura epidemiologiko bat ezarri den 
infekzio aktiboko 3 kasu edo gehiagoren multzokatzea. Ikastetxeetan 
COVID-19 kasuen agerpen-egoerak askotarikoak izan daitezke. Agertzen 
diren kasuak bizikidetza-talde egonkor edo ikasgela bakar batean identifika 
daitezke, talde horretan edo gelan transmisiorik izan gabe. Kasu 
desberdinen arteko lotura dagoenean, agerralditzat har daiteke. Era 
berean, agerraldi bat antzeman daiteke kasu batetik abiatuta bizikidetza 
egonkorreko taldean edo ikasgelan transmisioa sortu zen talde batean; 
egoera hori beste talde batzuetan ere gerta daiteke, haien artean loturarik 
egon gabe eta gertaera independenteak izanik. Azkenik, ikastetxean bertan 
elkarbizitza-taldeen edo gelen arteko transmisio-agerraldiak gerta 
daitezke.  
Hiru agertoki posible har daitezke kontuan:  
1. Agerraldi kontrolatuak edo noizbehinkako kasuak. Transmisio-kateak ondo 
definituta badaude. Egoera hau talde bakar batean gerta daiteke, edo, aldi 
berean, independenteak diren bizikidetza-talde egonkor batzuetan. 
Horietako bakoitzerako kontrol-jarduera espezifikoak adieraziko dira, 
ohiko kontrolneurriak ezarriz: kasuen isolamendua eta talde edo gela 
independente bakoitzeko kontaktuen identifikazioa eta berrogeialdia.   
 



2. Agerraldi konplexuak edo noizbehinkako komunitate-transmisioa. 
Transmisio-kateak erraz identifikatu ezin badira edo adar bat baino 
gehiago agertzen badira, kasu bat baino gehiagoren sorrerarekin. Egoera 
hori hainbat talde edo ikasgelatan hautemandako kasuen ondorio da, talde 
batetik bestera nolabaiteko transmisio-maila dutenak, birusa ikastetxean 
sartzeko modua edozein izanik ere. Kasu horretan, kasuen arteko lotura 
aztertuko da, eta neurri gehigarriak hartzea baloratuko da, hala nola 
berrogeialdia gorde behar duen taldea/taldeak handitzea, gelak edo lerroak 
ixtea.  
 
3. Kontrolik gabeko transmisio komunitarioa. Ikastetxean kontrolatu gabeko 
transmisioa gertatzen dela uste bada, kasu kopuru altua agertuta.  
 
Osasun Publikoko Zerbitzuak arrisku-ebaluazio bat egingo du, 
transmisioprozesuak non gertatzen diren aztertuz, neurriak eskalatzeko 
beharra aztertzeko, eta, azken buruan, zentroko eremu bat (adibidez, 
jantokia) edo ikastetxe osoa aldi baterako ixtea baloratuko du. Egoera 
epidemiologiko horiek bizikidetza-talde egonkor batean edo gehiagotan 
gerta daitezke, lerro batekoak edo gehiagotakoak. Agerraldi horiek 
kontrolatzeko neurriak, aurrez definitutako agerraldi motak zehaztu duen 
arrisku-mailaren arabera ezarriko dira. 
 
 
 
 
9.- 2.EGOERAN HEZKUNTZA-JARDUERA: 
 
 Egoera honetan jarduera presentzial eta jarduera telematikoaren 
arteko alternantzia emango da, hezkuntza eta osasun autoritateek 
emandako baldintzetan, momentuoro hezkuntza jarduera bermatuz, 
modalitatea edozein izanik ere. Egoera honetan, kontingentzia plan honetan 
deskribaturiko neurri eta protokoloak egokituko dira. 
 
 
10.-3.EGOERAN HEZKUNTZA JARDUERA:  
  
 Osasun egoera okertzen bada hezkuntza-jarduera etxetik egin 
beharko du klaustro guztiak, online erara. 
 
 
 



11.-FAMILIEKIN HARREMANAK 
 
 Telefono bidez, mezu bidez edo posta arrunt bidezko harremanei 
emango zaie lehentasuna.  
  
 Familiako kideak irakasleak edota zuzendaritzak eskatuta bakarrik 
sar daitezke eraikuntzara, beti ere prebentzio eta higiene neurriak beteaz, 
eta inoiz ere ez COVID-19arekin bat etor daitezkeen sintomak edukiz gero. 
 

 


