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COVID-19: KONTINGENTZIA PLANA ETA PROTOKOLOA V5         
 

Covid-19ak eragin ditzakeen egoerei erantzuteko, Maristak Durango ikastetxeak erreferentzi         

dokumentu hauek hartu ditu kontuan     

https://www.euskadi.eus/koronabirusari-buruzko-informazioa/web01-s2hhome/eu/: 

1. Ikastetxeetan koronabirusaren aurrean jarduteko Protokolo Orokorra. 2020-2021       

ikasturtea.  

2. Ikasturte hasierarako Jarduketa-protokolo Osagarria eta ikastetxeetan COVID-19 kasuak        

agertzen direnerako Jardunbideak 

3. 20-21 ikasturteraren antolakuntzarako ebazpenak  

4. Ikastetxeko kontingentzia plana.  

5. Lan-arriskuen prebentziorako neurriak EAEko ikastetxeetan, COVID-19ren eraginpean       

egoteko arriskuari aurre egiteko.  

2020-2021 ikasturtearen joan-etorrian eragina izango duen gertaera garrantzitsuena pandemia         

izango da, biztanleriaren kutsatze-kopuruaren araberakoa dela kontan izanda. Beraz, ikastetxeen          

helburu nagusietako bat, kutsatzeak saihestea da. 

 

Horretarako, lau puntu hauek hartuko ditugu kontutan: 

 

A. COVIDen aurrean ikastetxearen antolaketa  

B. Espazioen antolaketa eta pertsonen joan-etorriak 

C. Prebentzio- eta higiene-neurriak 

D. Kasuak kudeatzea. Kutsatuz gero jarduteko neurriak. 

 

Birusaren transmisioaren alderik kritikoena pertsonen arteko harremana izanik, osasun alroko          

agintariekiko harremanez gain, ikastetxeko langile guztien, ikasleen eta familien erantzukizun          

partekatua funtsezkoa izango da. Plan hau eraginkorra izan dadin, hezkuntza-komunitate osoa           

kontuan hartzea eta sentsibilizatzea ezinbestekoa izango da. 
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A. IKASTETXEAREN ANTOLAKUNTZA 

 

Antolaketa-neurriek, ikastetxeko normaltasun berria kudeatzeko beharrari erantzuteaz gain,        
inguruan emoten diren aldaketetara egokitzeko beharreii malgutasuna ematen die. 
 
Proposatzen ditugun neurriak, beraz, edozein egoeratarako baliagarri izan daitezkeenak dira. 
 
 
COVID-19 kudeaketarako neurri espezifikoak 
 
COVID-19arekin lotutako gaien erreferentziazko-arduraduna ikastetxeko zuzendaria izango da, eta         
COVID-19 gaietarako koordinatzaile baten figura izango du euskarri: Garapen Jasangarria          
arduraduna. 
 
Osasun eta Hezkuntza Sailek eta Arriskuen Prebentzio Zerbitzuak ezarritako irizpideak jarraituz,           
prebentzio-jardueren garapena, antolaketa neurriak edota jardueren garapena monitorizatzea du         
helburu duen ikasturte hasierako jarduera kudeatuko du Zuzendaritza taldeak. Gainera, ikasturtean           
zehar sortzen diren zalantzak eta gorabeherak helaraziko dizkio Jarraipen Batzorde Orokorrari, batez            
ere egoera aldatuz gero. 
 
Zuzendariak eta koordinatzaileak osatutako taldeak, familien ordezkariekin, ikasleekin eta         
langileekin partekatuko ditu hartutako neurriak eta erabakiak. 
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B. ESPAZIOEN ETA PERTSONEN ANTOLAKUNTZA 

 
Ikastetxera sarrera, ikastetxearen zonifikazioa eta pertsonen joan-etorria funtsezkoa izango da          
sintomak dituen inor ikastetxeko ekosisteman sartu ez dadin eta bertara sartzen diren pertsona             
guztiek dagozkien higiene-neurriak hartuko dituztela ziurtatzeko. Pertsonen arteko harreman         
aukerak minimizatzea eta higiene-neurriak zaintzea oinarrizkoa da. Ikastetxean ematen diren          
joan-etorriak planifikatzea funtsezkoa da birusa ez zabaltzeko "suebakiak" egon daitezen. 
 
Irakasleek, mintegietan antolatuta, burbuila bat osatuko dute, hortaz, mintegi desberdinetako          
irakasleen arteko harremana, ezinbestean, urrunetik izango da. Aurrez-aurreko bilerak         
baimentzen dira, beti ere 2 metroko distantzia gordeta eta gelaren aforoa errespetatuz. 
 
Familiekin bilerak ere, baliabide telematikoen bidez egitea gomendatzen da. 

 
Zentroko zerbitzu orokorrak: 

 

○ Telefono eta online arreta sustatuko da beti: ikasleak, irakasleak, familiak... 

○ Familientzako edo ikasleentzako arreta presentziala derrigorrezkoa bada, aurrez        

hitzordua eskatu beharko da betii. 

○ Bertaratu behar duten irakasleak patioko atetik sartuko dira eta txirrina joko dute arreta             

jasotzeko. 

 

Irakasle eta administrazio eta zerbitzuetako pertsonala ikastetxe osoan zehar inolako          

eragozpenik barik mugitu ahal iznago da; ikasleek bestalde dagokien eremuko ordutegi, sarrera            

eta ibilbideak njarriatu beharko dituzte. 

 
Sektoreak: sistema honen bidez, ikastetxeko espazioa eta pertsonen joan-etorria eremuetan          
banatzen dira, non elkarren arteko komunikazioa, egoera epidemiologikoaren arabera alda          
daiteke; egoera murriztaileenean erabat inkomunikatuta utziz, eta agertoki egokiagoetan         
iragazkortasuna handitzen joanaz. 

 

3 

0 EREMUA BEHEKO SOLAIRUA (zerbitzuen gunea) 

1 EREMUA BEHEKO SOLAIRUA (Mugarrako ikasgela eta tailerren gunea, 000tik 021 gelara, 1CMM jasotzen            

duen areto naguziarekin batera). Mekanikako ikasleengan du eragina. 

2 EREMUA 1. eta 2. SOLAIRUA (100tik 109ra eta 201etik 203ra). 2. batxilergoko eta administraritzako eta              

informatikako ikasleengan du eragina.. 

3 EREMUA 1. SOLAIRUA (122tik 112ra). Administrarizako ikasleengan du eragina 

4 EREMUA 2. SOLAIRUA (204tik 211ra). 1. batxilergoko ikasleengan du eragina 

5 EREMUA 3. SOLAIRUA ( 300tik  307ra). Elektrizitateko ikasleengan du eragina. 
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Ikasleentzako sarrera/joan-etorri/irteerak honakoak izango dira: 

 

- Mekanikoak: 

 
 

- Administrariak eta informatikoak: 
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- Batxilergoa: 

 
 

- Elektrikoak: 
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Ikasgelen, ordutegien, sarbideen eta komunen laburpen-taula, ikasgela/talde bakoitzeko 
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Sarrera 
-Irteera 

Sarrer
a 
Ordua 

Taldea Ikasle 
Kop. 

Gela Azalera Komuna* Errekreoa Irteera 

Azterlan 
07:50 -  
07:55 

1DFM 24 016 65 
0 Solairua  
Mekanika 

9:45-10:05  
11:55 -12:10 

14:00 

2DFM 21 021 68 
0 Solairua  
Mekanika 

9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

2FPB Mec 12 012 eta 020 237 eta 49 
0 Solairua  
Mekanika 

9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

Portoia 

07:50 -  
07:55 

1AF 24 118 81 
1 Solairua  
119 ondoan 

9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

1GA 21 119 86 
1 Solairua  
119 ondoan 

9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

2GA 23 122 66 
1 Solairua  
119 ondoan 

9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

CIBER 16 112 55 
1 Solairua  
119 ondoan 

9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

08:00 -  
08:05 

1FPB Elec 15 300 101 
3 Solairua  
305 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 

2IEA 17 302 97 
3 Solairua  
305 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 

2FPB Elec 14 303 85 
3 Solairua  
305 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 

1IEA 24 304 111 
3 Solairua  
305 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 

2ARI 25 305 93 
3 Solairua  
305 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 

1ARI 24 306 67 
3 Solairua  
305 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 

 
Abasolo 6 

07:50 -  
07:55 

1ASIR 19 100 94 
1 Solairua  
107 ondoan 

9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

2ASIR 24 102 104 
1 Solairua  
107 ondoan 

9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

2AF 28 109 82 
1 Solairua  
107 ondoan 

9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

08:00 -  
08:05 

2BHSD 18 201 49 
1 Solairua  
107 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10/1
5:00 

2BHSA / 2BCA 21 202 52 
1 Solairua  
107 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10/1
5:00 

2BZD 21 203 82 1 Solairua  9:55 - 10:15 14:10/1
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Banakako mahairik ez duten ikasgeletan sartzen diren taldeek, dagokoen sektorean bakarkako           
jarduerak egin ahal izateko ikasgela bat izango dute, hala ere, aurretiko erretserba ezinbestekoa             
iznago da: 

- 1. sektoreko, mekanikako ikasleek ⇒ 310. 
- 2. sektoreko, administrazio eta finantza ikasleek (101, 102 eta 109) ⇒ 103. 
- 3. sektoreko, administrazio ikasleek (112, 118, 119, 122) ⇒ 116. 
- 5. sektoreko, elektrizitate ikasleek ⇒ 311. 

 

Ikastetxera bizikletaz datozen ikasleak, 7:30tatik 7:45tara eskolara maskarilla jantzita portoitik          
sartu ahal izango dira. Bizikleta aparkalekuan lotu ondoren, leku berberetik urten beharko dira,             
dagokien orduan sektore berdineko ikaskideekin sartzeko. Ordutegi horretatik kanpo helduz gero,           
udaletxeak portoi inguruan duen aparkalekuan aparkatu ahal izango du. Klaseak amaitu ostean,            
ikastetxeko aparkalekuan bizikleta dutenek, dagokion sektoretik patiora bajatu eta portoitik urten           
ahal izango dira. 
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107 ondoan 12:05 - 12:20 5:00 

 2BCA 8 104 39 
1 Solairua  
107 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10/1
5:00 

 2BZD 
(teknol) 

13 105 44 
1 Solairua  
107 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10/1
5:00 

 2BCAHSA(psic
o) 

6 106 43 
1 Solairua  
107 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10/1
5:00 

 2BZD 
(zientzi) 

8 107 43 
1 Solairua  
107 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10/1
5:00 

Abasolo 8 

07:50 -  
07:55 

1FPB Mec 15 000 201 Patioa 
9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

1CMM 24 012 eta 011 
237 eta 
136 

Patioa 
9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

2CMM 25 014 122 Patioa 
9:45-10:05 
11:55 -12:10 

14:00 

08:00 -  
08:05 

1BHSD 25 204 55 
2 Solairua  
209 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 
/15:00 

1BHSA / 1BCA 29 209 111 
2 Solairua  
209 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 
/15:00 

1BHSA 11 205 56 
2 Solairua  
209 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 
/15:00 

1BCA(BIO) 9 211 71 
2 Solairua  
209 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 
/15:00 

1BZD 18 208 64 
2 Solairua  
209 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10/1
5:00 

1BZD(BIO) 8 207 103 
2 Solairua  
209 ondoan 

9:55 - 10:15 
12:05 - 12:20 

14:10 
/15:00 
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Maristak Durango zentro segurua da eta denon artean lan egin behar dugu horrela izan dadin.               
Ikastetxean bizi garen pertsona kopurua dela eta, kontingentzia-planeko ekintza guztiak          
betetzeko diziplina behar dudu: 

Osasun-larrialdi egoera honetan, ikasleek ahalik eta gutxien elkarreragitea dugu helburu. Taldeek           
2 ordutegiren baitan lan egigu dute: 

  

Sartzeko eta irteteko ordua, ordu aldaketetan baino ez da izango. Ezin izango da ordu horietatik               
kanpo sartu edo irten.Patioko komunak sektore guztietako pertsonek erabili ahal izango dituzte.            
Mutilen komunetako pixatokien erdiak zigilatu ditugu, segurtasun-distantzia gorde ahal izateko. 

Ikasleak sektoreka banatzeko eta sektore batetik bestera joan-etorria saihesteko blokeatu ahal           

izango diren sarrera-ateak: 

● 0 solairua: patioko eskaileretatik mekanikara sartzeko suebaki-atea. 

● 1. solairua: igogailuaren ondoan dauden bi suebaki-ateak. 

● 2. solairua: 211. gelatik gertu dagoen suebaki-atea. 

● 3. solairua: igogailuaren ondoan dagoen suebaki-atea. 

 

Espazio itxiak edo erabilera mugatukoak. Erabilera mugatuko espazio oro gutxienez 24 ordu            

lehenago erreserbatu beharko da, eta erreserba hori amartins@maristak.com-ekin eta         

emezo@maristak.com-ekin  partekatu beharko da. 

● Jolasorduetan, adin nagusiko ikasleren bat arduradun aurkeztu ezean, ikasleak ezin          

izango dira ikasgeletan egon,. 

● 011 Areto nagusia (1CMMk erabilera esklusiboa izango du). 

● 103 Kapera (Erabilera mugatua, erreserba beharrezkoa da). 

● 117 Areto txikia (Erabilera mugatua, erreserba beharrezkoa da). Aforoa: 16 pertsona 

● 121 Ikasketa gela (itxita). 

● Vending makinak (zerbitzuz kanpo). 

● Pasiloak: ikasleek ezin izango dira pasiloetan, sarbideetan edo eskailera-buruetan egon;          

beraz, eserlekuak kendu egingo dira. 

● Atseden gela (Erabilera mugatua, erreserba beharrezkoa da). Aforoa: Gehienez 3          

pertsona. 

● Iparorratza (aforoa: pertsona 1) 

● 114 eta 116 (Erabilera mugatua, erreserba beharrezkoa da). 

● 308, 310 eta 311 (Erabilera mugatua, erreserba beharrezkoa da). 

● Patioa erabili ahal izango da baldin eta distantzia-neurriak errespetatzen badira, maskarak           

erabiltzen badira eta burbuila bereko 6 pertsonatik beherako taldeetan. Patioa egunero           

desinfektatuko da (1/goizez). 
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 Sarrea  Irteera Sarrea  Irteera Sarrea  Irteera 

A 7:55 8:55 9:45 10:05 11:05 11:55 12:10 13:10 14:00 

B 8:05 8:55 9:55 10:15 11:05 12:05 12:20 13:10 14:10 

mailto:amartins@maristak.com
mailto:emezo@maristak.com
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● S001 espazioa (harrera gaineko solairuartea) isolamendu-gela gisa izendatu eta         

prestatuko da, beharrezkoa bada, eta kasu susmagarri batean erabiltzen den guztietan           

desinfektatuko da. 

 

Sektoreen funtzionamendu normalean kontutan hartu beharrekoak: 

● Sektorearen barruan: langileen joan-etorria eta ikasgelen trukea ahalik eta gehien          

murriztea. Gela eta txoko bakoitzak burbuila baten antzera jokatzen du. 

● Ikasgai batzuetan banaketak egiten dira, eta bi ikasgela beharko dituzte; horietako batek            

streaming bidez jarraipena egingo du. 

● Sektoreen artean: ez da joan-etorririk egongo, kasu puntualak izan ezik, hala nola            

espezialistak. 

● Ikasleak: ez da inolaz ere sektore batetik bestera trukerik egon behar. 

● Ikasleak: ikasleak ezin dira sartu edo irten ezarritako ordutegitik kanpo. 

 

Aurreantzean, koordinazio eta prozesu batzarrak aurrez-aurre egin ahal izango dira: 

● Batzar gela. Langileontzako aforoas: 8 pertsona 

● Areto txikia. Langileontzako aforoas: 16 pertsona 
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C. PREBENTZIO ETA HIGIENE NEURRIAK 

 

Hasiera-hasieratik, pertsona guztien segurtasuna bermatu ahal izateko, edozein ekintza         
proposamen prebentzio-plan batean oinarritzea funtsezkotzat jo dugu. 
 
Prebentzio- eta higiene-neurri orokorrak honako hauek dira: 
 

1. Sintomak dituzten pertsonak ikastetxera sar daitezen galarazo: COVID-19rekin        
bateragarriak diren sintomak dituzten pertsonak, ikasle, irakasle zein beste langile ez dira            
ikastetxera joan behar, ezta COVID-19a diagnostikatuta izateagatik isolatuta daudenak edo          
COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituen pertsonaren batekin harreman estua         
izateagatik etxez etxeko berrogeialdian daudenak ere. 
Makalik egonda, arrazoia edozein izanda ere, ezetortzea justifikatu edo etxera joan den            
ikasleak, GlobalEduca bidez helarazi beharko du osasun zentrura deitu eta….. 
(a) PCR/antigeno froga egitera derrigortzen ez duen zeozer erantzun diotela eta beraz,           

ikasleak ondorioak komunikatzen dizkigu. 
(b) PCR/antigeno froga egin behar duela esan diote, hortaz, frogaren emaitza jakin arte            

gutxienez etxean egon beharko da. 
 

2. Sentsibilizazioa: egunero, higieneari eta portaerari buruzko prebentzio-neurriak       
gogorarazteko saioak egingo dira, gela eta adin bakoitzera egokituta. 

 
3. Norbere erantzukizunari helduz, ikastetxera joan aurretik pertsona guztiek etxean bertan          

hartuko dute gorputz-tenperatura, eta ez dira joango sukarra (>37º) eta COVID-19rekin           
bateragarriak diren sintomak dituzten ikasle, irakasle eta bestelako profesionalak. Zentroak          
termometro infragorriak izango ditu, behar izanez gero neurketa egokiak egiteko. 

 
4. Nahitaezkoa izango da uneoro maskarak erabiltzea, eta eskuetako higiene ohiturak          

sortzea. 
 

5. Garbiketa, desinfekzioa eta aireztapena: garbiketa-zerbitzua berrantolatu da, gune        
amankomunen garbiketa eta desinfekzioa bermatzeko. Goizetan, patioa desinfektatu eta         
komunak, sarbidea eta pasiloak garbituko dira (heldulekuak, barandak, etab.). Arratsaldez,          
ikasgelak eta bulegoak garbitu eta desinfektatuko dira, eta pasabide, komunak eta sarrerak            
garbitu eta desinfektatuko dira. Azkenik, jardunaldi osoan zehar atea irekita eta leihoak erdi             
irekita edukitzea; jolastorduetan berriz leihoak guztiz zabaltzea eta ordu adaketetan 5/10           
minutuz zabaltzea gomendatzen da aireztapena errazteko eta, horrela, ikasgeletan eta          
bulegoetan airea barriztatzeko. Ikasleek, erabiltzen dituzten altzariak eta ekipoak         
desinfektatzen parte hartuko dute. FIk eta FEk gela bera erabiltzen dutenean, ikastaro            
bakoitzaren aurretik eta ondoren desinfektatuko da. 

 
6. Ikastetxeko espazio amankomunetan pertsonen elkartzea saihestu: ikasleei gogoraraziko        

zaie ezin direla 4 pertsonatik gorako taldeetan elkartu, beti ere gela berekoak, 2 metroko              
gizarte distantzia mantenduz eta  maskararekin. 

 
Ikasleek lanpostu bera erabili beharko dute beti, beraz, ikasgelan mahai eta eserleku kopuru             

justua egon beharko da. Arakatzaileei lana errazteko, ikasgelako tutore edo arduradun bakoitzak            

ikasle bakoitzak gelan duen posizioa apuntatuko du. 
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Gelan, "higiene-mahai" bat izango dugu: gel hidroalkoholikoa duen banagailu bat,          

desinfektatzailedun lainoztagailu bi eta desinfektatzailea zabaltezko trapu bi. 

 

Gelako arduradunak desinfektatzailea eta gela ez direla falta kontrolatuko du. Falta bada,            

idazkaritzara joan beharko da ordezkoaren bila. 
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D. KASUEN KUDEAKETA 

 

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 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: 

2.1. 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. 

a. Ikaslea bada: 

a1. Ikaslea baldin bada, berarekin doan pertsonak neurriak gordeko ditu distantzia          

eta maskara. 

b1. Ikastetxeko zuzendaritza edo ikastetxean Covid 19ren prebentzioaren ardura        

duen pertsona familiarekin harremanetan jarriko da, etxera eramateko. 

c1. Familia bere osasun zentroarekin harremanetan jarriko da, haren jarraibideak         

betetzeko. 

b. Langile bat baldin bada, isolamenduan jarriko da (maskara jantzita) eta etxera joango            

da IKASTETXEKO ZUZENDARITZARI jakinarazi ondoren; zuzendaritzak Lan Arriskuen        

Prebentziorako Zerbitzuko ARLO MEDIKOARI JAKINARAZIKO dio. 

c. Beste enpresa bateko edo Administrazio Orokorreko langilea bada, ikastetxeko          

zuzendaritzari, dagokion Prebentzio Zerbitzuari eta Hezkuntza Sailekoari jakinaraziko        

die, eta haren jarraibideak beteko dira. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

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: 
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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. 
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2021/01/28 COVID19 - Kontaktu estuak antzemateko gida: 

 

Orokorrean, maila komunitarioan, kontaktu estu gisa hartuko da kasu batekin 2 metro baino             

gutxiagoko distantzian 24 orduan guztira 15 minutu baino gehiago maskara denbora guztian eta             

ondo erabili gabe egon den pertsona. 

 

Kontuan hartu beharreko aldia kasuaren sintomak hasi baino 2 egun lehenagotik kasua isolatzen             

den unera artekoa izango da. IAPD bidez baieztatutako asintomatikoen kasuan, lagina hartu zen             

eguna baino 2 egun lehenagotik bilatuko dira kontaktuak. 

 

Bestalde, hezkuntza-arloan, irizpide espezifiko hauek aplikatu beharko dira: 

 

 

*Maskararen erabilera: maskara ondo erabiltzea ahoa eta sudurra estaltzean datza. 
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Ohiko gela, 
non ikasleek  
pertsonen arteko  
distantziak gordetzen  
dituzten eta maskara   
erabiltzen duten 

Kontaktu estutzat joko dira baloratutako denbora-tartean klasera       
joan diren eta ohiko eserlekua kasu positiboaren eserlekuaren <         
2 metroko distantzian duten pertsonak. 
Oharra: ohiko gelan eraginpe-denbora luzea denez eta zaila        
denez haur eta nerabeek maskara denbora guztian eta modu         
erabat egokian erabiltzea, 2 metroko distantziako irizpidea       
aplikatzen da, maskara erabili arren. 

Noizbehinkako gelak,  
hautazko 
ikasgaietarako, 
tailerretarako 
laguntza-saioetarako... 

Kontaktu estutzat joko dira < 2 m-ra 15 minutu baino gehiago           
maskararik* gabe egon diren pertsonak. 
Oharra: gela hauetan, eraginpe-denbora laburragoa izaten da;       
beraz, maskarak denbora guztian estaltzen baditu ahoa eta        
sudurra, transmisio-arriskua minimizatzen da. 

Heziketa fisikoko  
eskolak 

Kontaktu estutzat joko dira egoera hauetakoren batean egon        
direnak: 
·   < 2 m, 15 minutu baino gehiago, maskararik gabe*. 
· < 2 m, 15 minutu baino gehiago, maskararekin, baldin eta           

jarduera fisikoa egin bada tamaina txikiko edo ohiko gelaren         
antzeko tamainako leku itxi batean. 

· Kontaktu fisiko handiko kirolak edota jarduerak egiten (3.         
eranskina). 

Oharra: toki irekietan eta toki itxi zabal eta ondo aireztatuetan ez           
dira horrenbeste aerosol pilatzen; beraz, halako tokietan ariketa        
fisikoa egitean, transmisio-arriskua txikiagoa da.  

Jolastokia edo  
jarduerak 
kanpoaldean 

Kontaktu estutzat joko dira < 2 m-ra guztira eguneko > 15 min            
egon diren ikasleak, baldin eta, gainera, irizpide hauetako bat         
betetzen bada: 
·   Ez da maskararik erabili* (adibidez, hamaiketakoan). 
·   Ez da zaintzailerik edo gainbegiralerik egon jolastokian. 

Beste pertsona  
batzuk 

Kontaktu estutzat joko dira > 15 minutuz < 2 metrora kasuaren           
toki berean egon diren irakasle eta langileak, salbu eta maskara          
erabili dela egiaztatu ahal bada* (5. eranskinaren araberako        
jarduketa). 
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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). 

Lan Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuak, Osasun Publikoko zerbitzuarekin koordinatuta,        

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. 

 

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. 
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Hiru agertoki posible har daitezke kontuan: 

a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 
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Sarrera eta irteera ordutegiari salbuespenak: 
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Ikaslearen 

izen abizenak Kurtsoa Proposamena Erabakia 

* 1BHSA 

Martitzen eta barikuetan 14:10 tan 

barik, 14:05 tan urten  

13:55tan irten ahal izango da martitzen eta 

barikuetan 

* 2ASIR Dual-a dela eta egunero 13:00tan irten 13:00tan irten ahal izango da 

* 2ARI Dual-a dela eta egunero 13:10tan irten 13:10tan irten ahal izango da 

* 2DFM Dual-a dela eta egunero 13:00tan  irten 13:00tan irten ahal izango da 

* 2ASIR 

Eguaztenero, Gasteizko 

kontserbatoriora joan ahal izateko 

13:45tan irten 13:45tan irten ahal izango da 

* 2ARI 

Egunero Otxandiora doan autobusa 

hartzeko 13:50tan irten 

Ez onartua. Irteera ordua errespetatu behar 

delakoan gaude, 15:10 tan beste autobus 

bat baitu 

* 2BATX 

Ikasgai batzuk gaindituta dituenez, 

ikasgai horren orduetan irten 

Ez onartua. Irteera eta sarrera ordua 

errespetatu behar delakoan gaude 

* 2ASIR 

Entrenamendu profesionala dela eta 

eguazternero 13:00tan irten Eguaztenero 13:00tan irten ahal iango da 

* 

EMZ eta 

GMZ 

Ikasgai batzuk gaindituta dituenez, 

ikasgai horren orduetan irten 

Ez onartua. Irteera eta sarrera ordua 

errespetatu behar delakoan gaude 

* 2BCA 

Martitzen eta barikuetan 14:10 tan 

barik, 14:05 tan urten  

13:55tan irten ahal izango da martitzen eta 

barikuetan 

* 2DFM 

Dual-a dela eta egunero 13:00tan irten 

9retan sarzea nahi du, seme-alabak 

eskolan utzi ostean 

13:00tan irten ahal izango da. 

9retan sartzea Ez onartua 

* 1DFM 

Lana dela eta egunero 13:30tan irten 

(kontratua aurkezten du) 13:30tan irten ahal izango da 

*  

16 urtetik beherako ikasleak gelara 

sartzea sarrera orduetatik kanpo. 

16 urtetik beherako ikasleak orduetatik 

kanpo gelara sartu ahal izango dira. 

Ordutegiz kanpo badatoz eta justifikatzerik 

ez badago, "falta que perjudica gravemente 

la convivencia" moduan jarriko dugu 

*  

Durangora goizetik heltzen 

direnentzako, ikastetxera 07:30tan 

zabaltzea. 

Ez onartua. Oraingoz, ez da bideragarria, 

taldez-talde sarrera ordutegi eta toki 

bereziak baititugu. 

*  

Batxilergo Azterketa astean 

atsedenaldiak hauek izango dira: 

10:45-11:05 eta 12:05-12:20 

Batxilergo Azterketa astean atsedenaldiak 

hauek izango dira: 10:45-11:05 eta 

12:05-12:20 

 

* 2BHSA 

Astelehen, eguazten eta eguenetan 

15:30tan akademiara joan behar da. 

Arazoa da, ikastetxetik 15:00ta 

Astelehen, eguazten eta eguenetan 

14:10tan urten leike. 
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*Ikasleen izen abizenak kendu dira DBEO dela eta. 
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urtenda, ez duela bazkaltzeko astirik. 

* 1ASIR 

Medikuaren ziurtagiria: Bere osasun 

egoera kontutan izanda, maskarillaren 

erabilera ez da ona, osasunerako. 

Maskrilla erabilera salbuetsita ⇒ 

Online klaseak eskatzen ditu. 

Klaseak online jarraitzeko aukera emoten 

zaio, baita egokia ikusten duen bakoitzean 

ikastetxera etortzeko aukera ere,  hori bai, 

beti maskarillarekin. 


