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COVID 19 PREBENTZIORAKO OINARRIZKO BABES-NEURRIAK 
 

1.    COVID-19 sintomak: Ezin izango dira Eskolara sartu COVID-19arekin bateragarriak diren 

sintomak dituzten pertsonak, ezta gaixotasuna diagnostikatu zaien pertsonak ere, agindutako 

isolamendu-aldia bukatu ez badute, edo etxeko berrogeialdian dauden pertsonak, COVID- 

19aren  sintomak  edo  diagnostikoa  izan  duen  pertsonaren  batekin  kontaktu  estua  izan 

dutelako. 
 

2.   Maskaren nahitaezko erabilera: Eskolaren  6 urtez gorako erabiltzaile guztiek maskara 

erabili beharko  dute  Eskolan  dauden  denbora osoan,  eta Eskolara ezin izango  da  sartu 

maskara jantzi gabe. 
 

3.   Eskuak nahitaez desinfektatzea: Eraikinera sartzerakoan eskuak nahitaez desinfektatu behar 

dira. Horretarako, Eskolak gel-banagailuak jarriko ditu. 
 

4.   Jendearen presentzia Eskolan: ahalik eta gehien mugatuko da eskolaz kanpoko jendearen 

presentzia. Gurasoak ez dira eraikinera sartuko. Irakaslea egongo da sarreran eta ikasleak 

berarekin sartuko dira gelara. Gurasoek kanpoan jasoko dituzte ikasleak. 
 

5.   Gurasoei edo tutoreei arreta ematea: Ahal dela telefonoz edo emailez emango zaie arreta, eta 

hori ezinezkoa bada, aurrez hitzordua eskatu beharko dute eta bileran maskara jantzi eta 

segurtasun-distantzia gordeko dute. 

 
6.   Klaseetara etortzeko puntualtasuna: Gurasoei eta ikasleei puntualtasuna zorrotz betetzeko 

eskatuko zaie: ez iritsi eraikinera ez oso goiz ez berandu, barneko joan-etorriak errazte 

aldera. 

 
7.   Gune amankomunetan jende-pilaketak: Pilaketarik ez izateko eta aldi berean ez ibiltzeko, 

sarrerak eta irteerak modu mailakatuan egiteko antolatuko dira. 

 
8.   Eskola barneko joan-etorriak: Eskola barruan zenbait ibilbide ezarriko dira elkarrengandik 

bereizita, eraikinaren barnean mugitzeko, sartzeko eta irteteko. 

 
9.   Eskolako komunen erabilera: Komunak erabili behar izanez gero, irakasleei jakinaraziko 

zaie. Klaseen iraupena laburra denez (ordu erdi edo hiru ordu laurden), beharrezkoa ez bada, 

ez da komunik erabiliko. 

 
10. Segurtasun-tarteak  mantentzea:  Ahalik  eta  tarte  handiena  gordetzen  saiatuko  da  lehen 

lerroaren eta irakaslearen lan-eremuaren artean. 

 

11. Materiala eta instrumentuak: Ikasleek ezin izango dute beren materiala beraien artean inola 

ere partekatu. 

 
12. Kontzertuak eta entzunaldiak: Ez da ez kontzerturik ez entzunaldirik egingo. Nolanahi ere, 

jarduera   horiei   berriz   ere   helduko   diegu   osasun-egoerak   ahalbidetzen   duenean   eta 

beharrezko segurtasun-neurriak hartuta.
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COVID 19 SINTOMEN AURREAN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA 
 

 

1.   Ikaslea sintomekin: ikasle batek sintomak dituenean edo irakasleek detektatzen dituztenean, 

isolamendu-gelara  lagunduko  dio.  Ikasleak  zein  irakasleak  maskararekin  egongo  dira. 

Eskola familiarekin harremanetan jarriko da, ikasle etxera eramateko eta familia osasun- 

zentroarekin harremanetan jarriko da medikuarekin argibideak jarraitzeko. 

 
2.   Tenperatura hartzea: tenperatura isolamendu-gelara bideratutako pertsonei bakarrik hartu 

ahalko zaie. Osasun-arloko profesional batek bere egoera medikoa baloratu arte, ikasleak 

zein irakasleak ezin izango dute eskolako jarduera presentzialera itzuli. 

 
OHARRA 

 

Kontingentzia Planak ezartzen dituen babes-neurri hauek berraztertu, aldatu eta areagotu 

litezke   osasun-egoeraren   bilakaerak   halakorik   eskatuko   balu,   betiere   osasun   eta 

hezkuntzako agintariek unean-unean ezarritako irizpideen arabera. 


