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1. SARRERA   

  

Dokumentu berri honetan ikasturte hasierako eta kontingentzia planeko puntuak zehazten dira. Esan 

beharra dago dokumetu honek Osasun Sailak eta Hezkuntza Sailak abuztuaren 27an hartutako azken 

neurriak biltzen dituela.   

  

1.1  Helburuak  

1.1.1   

Kontingentzia plan hau aurkeztea COVID-19aren kutsatze arriskua kontrolatu, gutxitu edo ekiditeko 

laguntzen dituzten neurriak zehaztuz; beti ere, hezkuntza etapa bakoitzari eta ikastetxeko jarduera 

edo zeregin bakoitzari egokitutako prebentzio, higiene eta osasun-sustapeneko neurrien bidez eta 

arlo emozionalari garrantzia emanez.  

  

1.1.2  

Kutsatze egoerak mugatzeko eta pandemiaren tratamendua eta kontrola errazteko kasuen detekzio 

goiztiarra eta kontaktuak mugatzeko eta isolatzeko kudeaketa egokia ahalbidetzea. Hori jokabide 

protokolo argien eta inplikatutako eragileen koordinazio protokolen bidez gauzatuko da.   

  

  

1.2  Delegatu ordezkariak  

  

Prebentziorako ordezkariak IMQ prebentzio arlorako ordezkariaren laguntzarekin egindako 

protokoloaren ezarpena eta jarraipena koordinatuko ditu. Era berean, langileriaren prebentziorako 

ordezkariekin batzartu eta langileriaren segurtasuna bermatuko duten neurriak aztertuko dira.  

  

Covid-19 sintoma eta kasuen jarraipena egiteko familientzako erreferentziako pertsona: 

 

Amaia Goitisolo. Bentades Ikastetxeko ordezkaria. 

Harremanetarako telefonoa: 688833491 (astelehenetik ostiralera 8:00-16:00) 

Ordutegi horretatik kanpo: 

 Emaila: covid19@bentadesikastetxea.com 

 

mailto:covid19@bentadesikastetxea.com


     2  

  

Plan honi honela emango zaio zabalkundea:   

 

 Protokolo hau langile eta familia guztiei helaraziko zaie.  

• Azpikontratatuta dauden enpresei ezagutzera emango zaie.  
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2. APLIKAZIO EREMUA  

  

Kontingentzia plan hau MUNGIAKO BENTADES IKASTETXEKO langile eta ikasle guztientzat da. 

Egiten diren lan guztietan dauka eragina, bai ikastetxeko langileek egindakoan bai ikastetxetik 

kanpoko enpresek egindako lanetan.   

Kontingentzia plan honek ikastetxeko langile guztietan dauka eragina, edozein direla ere bakoitzaren 

betebeharrak edo ardurak.  Bere eskubide eta parte-hartzeak duen garrantzia kontutan hartuta 

lanpostuan antzematen dituen arriskuen berri eman beharko du.  

Kontingentzia plan hau eskolaz kanpoko enpresei aplikatuko zaie ikastetxean lanean ari diren 

bitartean.  

Plana eguneratuta mantendu beharko da, bereziki langileen arrisku maila eta dagozkien prebentzio 

neurriak kontutan hartuta.  
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3. IKASTURTE HASIERA  

 

Eusko Jaurlaritzatik ikasleen eskolaratzea irailean mailakatua izatea onartu da. Beraz, Bentades 

Ikastetxean HH 3 urtetik DBH 2ra arteko ikasleak irailaren 9an hasiko dira eta DBH 3 eta 4 mailetako 

ikasleak irailaren 15ean. Ikasturtea segurtasuna bermatzen duten neurriak hartuta eta Osasun Sailak 

hartutako neurriak hartuta eramango da aurrera.   

Gogorarazten dizuegu haurtzaindegiko ikasleek egutegi propioa dutela.   

  

Etapa/maila  IKASTURTE HASIERA  

Haurtzaindegia (0-1-2)  Egutegi propioa  

HH 3 urtetik DBH 2ra  Irailak 14: presentziala  

DBH 3-4  Irailak 15: presentziala  

: 
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4. ORDUTEGI ETA EGUNEKO ANTOLAKETA ZEHATZA  

  

4.1 Haur hezkuntza  

  

Gogoratzen dizuegu iraileko ordutegia goizez bakarrik dela. Ordutegi mailakatua egin dugu eta 

eskertuko genizueke, ahal den neurrian, ahalik eta gehien errespetatzea, jendetzak ekiditeko.  

Ordutegi hau euria egiten duenean moldatuko da eta talde bakoitza bere gelan geratuko da.   

  

   HH 3 urte  

 

 SARRERA  

ORDUTEGIA  

  

 9:05  

  

SARTZEKO LEKUA  

  

Sarrera Aureliano Galarza kaleko atetik.  

  

  

SARTZEKO  

JARRAIBIDEAK  

  

  

Familia bakoitzeko kide bat ikastetxera sartuko da, 

markatutako  seinaleak jarraituz eta ikaslea irakaslearengana 

hurbilduko du. Ondoren  ikastetxetik irtengo da berriz ere 

seinaleak jarraituz. Ezin izango da ikastetxe barruan gelditu.   

TENPERATURA  

HARTU ETA  

ESKUAK GARBITU  

 Ikastetxera  sartzerakoan  (aurrerago  azalduko  dira 

jarraibideak).  

  

GELAN  

  

9:15-11:00     

  

PATIOAN  

  

11:00-11:30 (barne antolakuntza berezia, gela egonkorren arabera 

eta taldeak beraien artean banatuta).  
  

GELAN  
 

  

11:30-12:25  

   

IKASLEAK BATU  

 
AURELIANO GALARZA KALETIK 
12:30 jantokian geratzen ez diren ikasleak 
 

 
IKASLEEN IRTEERA 

 
AURELIANO GALARZA KALETIK 
16:05 
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 HH 4 urte  

 

SARRERA 

ORDUTEGIA 

 8:55  

SARTZEKO 

LEKUA  

 Sarrera Aureliano Galarza kaleko atetik.  

  

SARTZEKO  

JARRAIBIDEAK  

 Familia bakoitzeko kide bat ikastetxera sartuko da markatutako  

seinaleak jarraituz eta ikaslea irakaslearengana hurbilduko du. 

Ondoren  ikastetxetik irtengo da berriz ere seinaleak jarraituz. Ezin 

izango da ikastetxe barruan gelditu.   

TENPERATURA  

HARTU ETA  

ESKUAK  

GARBITU  

 Ikastetxera  sartzerakoan  (aurrerago  azalduko  dira 

jarraibideak).  

GELAN  9:15-11:00     

 PATIOAN   11:00-11:30 (barne antolakuntza berezia, gela egonkorren arabera 

eta taldeak beraien artean banatuta).  

GELAN   11:30-12:20  

 IKASLEAK BATU  AURELIANO GALARZA KALETIK 
12:30 jantokian geratzen ez diren ikasleak. 

 
IKASLEEN 
IRTEERA 

 
AURELIANO GALARZA KALETIK 
15:55 
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 HH 5 urte  

 

SARRERA 

ORDUTEGIA 

 8:45  

SARTZEKO 

LEKUA  

 Sarrera Aureliano Galarza kaleko atetik.  

  

SARTZEKO  

JARRAIBIDEAK  

 Familia bakoitzeko kide bat ikastetxera sartuko da markatutako  

seinaleak jarraituz eta ikaslea irakaslearengana hurbilduko du. 

Ondoren  ikastetxetik irtengo da berriz ere seinaleak jarraituz. Ezin 

izango da ikastetxe barruan gelditu.   

 TENPERATURA 

HARTU ETA 

ESKUAK 

GARBITU 

 Ikastetxera  sartzerakoan  (aurrerago  azalduko  dira 

jarraibideak).  

  

GELAN   9:15-11:00     

  

PATIOAN  

 11:00-11:30 (barne antolakuntza berezia, gela egonkorren arabera 

eta taldeak beraien artean banatuta).  

GELAN  11:30-12:15  

  

IKASLEAK BATU  

AURELIANO GALARZA KALETIK 

 12:30 jantokian geratzen ez diren ikasleak. 

IKASLEEN 
IRTEERA 

 
AURELIANO GALARZA KALETIK 
15:45 
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4.2 Lehen hezkuntza  

  

LH 1,2,3   

  

SARRERA  

ORDUTEGIA  

  

  

8:45-9:00  

SARTZEKO 

LEKUA  

  

 Erribide kaleko atetik.  

  

  

SARTZEKO  

JARRAIBIDEAK  

  

Gurasoak ez dira ikastetxera sartuko. Ikaslea atean 

entregatuko da eta patioa gela egonkorretan dauden bezala 

banatuta egongo da eta bakoitza bere tutorearekin igoko da 

gelara.  

  

TENPERATURA  

HARTU ETA  

ESKUAK GARBITU 

  

  

Ikastetxera  sartzerakoan  (aurrerago  azalduko  dira  

jarraibideak).  

 

  

GELAN  

  

9:10-10:30     

  

PATIOAN  

  

10:30-11:00 (barne antolakuntza berezia, gela egonkorren arabera 

eta taldeak beraien artean banatuta ).  

  

GELAN  

  

 11:00-13:00     

  

  

IKASLEAK BATU   13:00 Jantokian geratzen ez direnak (Erribide kaletik). 

 
IKASLEEN 
IRTEERA 

15:25 - LH 3   (Erribide Kaletik) 
15:30 - LH 2 
15:35 - LH 1 
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 LH 4,5,6  

SARRERA 

ORDUTEGIA 

  

8:45-9:00  

  

SARTZEKO 

LEKUA  

  

 Bentades Kaleko atetik.  

  

SARTZEKO  

JARRAIBIDEAK  

  

  

Gurasoak ez dira ikastetxera sartuko. Ikaslea atean utziko dute eta 

heldu ahala geletara igoko dira.  

  

TENPERATURA  

HARTU ETA  

ESKUAK GARBITU 

  

Ikastetxera  sartzerakoan  (aurrerago  azalduko  dira 

jarraibideak).  

    

  

GELAN  

  

9:10-10:30     

  

PATIOAN  

  

10:30-11:00 (barne antolakuntza berezia, gela egonkorren arabera 

eta taldeak beraien artean banatuta).  

GELAN   11:00-13:00 

  

IKASLEAK BATU  

  

13:00 Jantokian geratzen ez direnak (Bentades Kaletik). 
 

 
IKASLEEN 
IRTEERA 

15:25 –LH 6 ( Bentades kaletik) 
15:30- LH 5 
15:35- LH 4. 
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4.3 Derrigorrezko bigarren hezkuntza  

 

  

DBH 1-2  

  

 SARRERA  

ORDUTEGIA  

  

 8:00-8:15  

 SARTZEKO 

LEKUA   

 Erribide kaleko atetik.  

  

SARTZEKO 

JARRAIBIDEAK  

  

  

Gurasoak ez dira ikastetxera sartuko. Ikasleak heldu ahala gelara 

igoko dira.  

 TENPERATURA  

HARTU ETA  

ESKUAK GARBITU 

  

  

Ikastetxera  sartzerakoan  (aurrerago  azalduko  dira 

jarraibideak).  

  

 GELAN   8:00-10:05     

  

PATIOAN  

  

10:05-10:25 (barne antolakuntza berezia, gela egonkorren arabera 

eta taldeak beraien artean banatuta).  

  

GELAN   10:25-12:15  

 PATIOAN   12:15-12:35 ( barne antolakuntza berezia, gela egonkorren arabera 

eta taldeak beraien artean banatuta)  

  

GELAN  
  12:35 -14:35 DBH 1  

 12:35 -14:40 DBH 2   

  

  

JANTOKIAN  
 14:35 etxera doazen ikasleak eskolatik irtengo dira. Jantokian 

geratzen direnak mailakatuta irtengo dira jaten bukatu ahala, beti 

ere ezarritako jateko denbora bete ondoren.  
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DBH 3-4  

  

SARRERA  

ORDUTEGIA  

  

8:00-8:15  

  

SARTZEKO 

LEKUA  

  

Bentades kaleko atetik.  

SARTZEKO 

JARRAIBIDEAK  

  

  

Gurasoak ez dira ikastetxera sartuko. Ikasleak heldu ahala gelara 

igoko dira.  

  

TENPERATURA  

HARTU ETA  

ESKUAK GARBITU 

  

  

Ikastetxera  sartzerakoan  (aurrerago  azalduko  dira 

jarraibideak).  

  

  

GELAN  

  

8:00-10:05     

  

PATIOAN  

  

10:05-10:25 (barne antolakuntza berezia, gela egonkorren arabera 

eta taldeak beraien artean banatuta).  

  

  

GELAN  

  

10:25-12:15  

  

PATIOAN  

  

12:15-12:35 (barne antolakuntza berezia, gela egonkorren arabera 

eta taldeak beraien artean banatuta).  

  

  

GELAN  

  

 12:35 -14:35 DBH 4  

 12:35 -14:40 DBH 3   

  

  

JANTOKIAN  
 14:35 etxera doazenak Bentades kaleko atetik irtengo dira.  

Jantokian geratzen direnak mailakatuta irtengo dira jaten bukatu 

ahala, beti ere ezarritako jateko denbora bete ondoren.   
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5. ARRISKUAK MURRIZTEKO SEGURTASUN NEURRIAK  

  

Erantzukizuna   

  

Covid-19aren kutsatze arriskua gutxitzeko denon erantzukizuna da neurriak betetzea (familiak, tutore 

legalak, profesioanalak…). Horretarako, bai familiek bai ikastetxeko langileek neurri hauen berri 

dutela eta betetzen dituztela ziurtatu beharko da.  

  

Komenigarria litzateke ikasleei, familiei eta ikastetxeko langileei sistematikoki galdetzea sintomaren 

bat daukaten (batez ere haurtzaindegian).  

  

 Baliabideak  

  

Bentades Ikastetxeak hurrengo baliabideak izango ditu eta medio horiek plan honetan zehazten diren 

bezala erabiliko dira:  

• Desinfektatzaileak: alkohola eta bestelako desinfektatzaileak garbitasunerako.  

• Erabili eta botatzeko mukizapiak.  

• Zakarrontzien barruan poltsa bat egongo da mukizapiak eta  antzekoak botatzeko.  

   

Bentades Ikastetxeak ziurtatuko du:  

• Leku jakin  batzuetan garbitasun gehiago egotea.  

• Osasun gomendioak eta arauak behar bezala eguneratuta izatea.  

• Langileriari arau horien berri ematea.  

• Guraso eta langileek badakitela COVID-19aren edozein sintoma izanez gero ezin direla 

ikastetxera etorri.  

  

  

5.1 Higiene eta segurtasun  pertsonalerako neurriak  

  

Ikastetxeko edozein espaziotik irten eta sartzerakoan eskuak garbituko dira gel hidroalkoholiko edo 

xaboiarekin (umearen adinaren arabera). Hori posible izateko espazio guztien sarreran jarriko ditugu 

gelak.  

Orokorrean eta ahal den neurrian pertsonen artean 1,5 metroko distantzia mantenduko da.  
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Horretarako lan guneak ezarri dira.  

Ikasle bakoitzak bere musukoa ekarriko du.  

  

Musukoaren erabilera:  

  

• Espazio komunetan: derrigorrezkoa denentzat, haurtzaindegiko ikasleentzat izan ezik.  

• Gela barruan: derrigorrezkoa izango da LH 1etik aurrera.  

• 3 eta 6 urte bitarteko umeentzat musukoa gomendagarria da eta ahal den guztietan erabiliko 

da.  

• Irakaslegoak beti erabiliko du musukoa, talde egonkorretan egon arren, eta baita 

haurtzaindegian ere.  

  

  

5.2 Talde segurtasunerako neurriak   

  

• Etxetik irten aurretik, COVID-19arekin loturiko edozein sintoma izanez gero (eztula, sukarra,  

arnasteko zailtasuna, usaimen edo dastamen falta…) ez da ikastetxera etorriko. Ikastetxeari 

abisua ahalik eta arinen eman beharko zaio, eskola kanpoko prebentzio zerbitzuarekin 

harremanetan jartzeko eta honek emandako jarraibideak bete beharko dira. Ezingo da  

ikastetxera etorri norberarentzat zein besteentzat arriskurik ez dagoela ziurtatu arte.  

• Bi kamara termiko eta kamara infragorri bat ezarri dira ikastetxera sartzen diren 

pertsona guztiei tenperatura hartzeko. Kamara bat dago ikastetxeko sarrera bakoitzean. 

Haurtzaindegiko kasuan, ikasle kopurua askoz txikiagoa denez, pistola formako termometroak 

erabiliko dira.  

• Pistola formako termometroak egongo dira egunean zehar COVID-19aren sintomaren bat 

duenari tenperatura hartzeko.  

• Garbitzaileen kopurua handitu da beharrizanei erantzuteko.   

• Pertsona kopurua zenbatzeko 16 aparatu jarri dira. Horrela momentu oro zenbat pertsona 

dauden jakin ahal izango da, hala nola komunetik zenbat pertsona pasatu diren. Honi esker, 

komunak erabiltzen diren heinean garbituko dira.  

• Distantziak mugatu.  

• Leihatiletan eta distantziak mantendu.  

• Idazkaritzan, zuzendaritzan… jendearentzako arreta dagoen lekuetan metakrilatozko 

manparak jarri dira.  

Desinfekzioa: amankomuneko elementuak   
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COVID-19arekin kutsadura prebenitzeko, leku amankomunak desinfektatuko dira. Badaude leku 

batzuk ikastetxean (informatika gela, areto nagusia, irakasle gela, komunak, liburutegia, eskailerak…) 

eta baita objetuak ere (argiaren pultsadoreak, barandak…) arreta berezia eskatzen dutenak. Higiene 

neurriak ikastetxean garrantzitsuak badira, leku hauetan bereziki. Horregatik, leku horietan garbitasun 

eta segurtasun neurriak areagotuko dira. Hala eta guztiz ere, aipatutako lekuak beharrezkoak ez 

badira, itxita egongo dira.   

Garbitasuna eta desinfekzioa zainduko dira, garbitasun programa berezi batekin. Horrez gain, 

aireztatze naturala handituko da barruko espazioen airea berriztatzeko eta kanpoko airearekin lanean 

egoteko.  

• Irakasle gela.  

• Komuna.  

• Eskailera eta heldulekuak.  

• Batzar gelak.  

• Inpresora eta fotokopiagailuen botoiak.  

• Timbren botoiak.  

• Grifoak.  

• Argiaren pultsadoreak.  

  

Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzan gelak talde egonkorrak izango dira eta talde bakoitzak espazio 

finko bat izango du. DBHn talde egonkorra kurtso bakoitza izango da.  

  

• Ezin dira materialak, aulkiak edo bestelako baliabideak elkarbanatu, aurretik desinfektatu ez 

badira.  

• Espazio komunetako pertsonen batzarrak mugatuko dira.  

• Distantzia mantenduko da eta musukoa erabiliko da.   

• Espazio komunetako aforoa kontrolatuko da eta ordutegiak zehaztuko dira. Adibidez, 

komunetan txandak eta orduak zehaztuko dira. (Lehen Hezkuntzan).  

• Irakasleak ikasleei egunero gogoratuko dizkie segurtasun neurriak, arduraz jokatzeko eta 

kontzientziaturik egoteko. Familiek ere Bentadesekin batera egingo dute lan.  Beharrezkoa da 

ikasleak etxetik barneratuta ekartzea osasun eta higiene neurriak.  
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• Heziketa Fisikoan eta hezkuntza artistikoan banakako lanak egingo dira.  

• Heziketa fisikoan ez dira aldagelak erabiliko. Beraz, ikasleak Heziketa Fisikoko klasea 

duten egunean txandalean etorriko dira ikastetxera eta ez dituzte dutxak erabiliko. Ahal den 

neurrian, Heziketa Fisikoko klaseak kanpoaldean egingo dira.   

• Ez da musika gela erabiliko eta ikasgaia gela egonkorretan egingo da.  

• Ez da liburutegi zerbitzurik egongo.  

• Egoera normaldu artean ez da eskolaz kanpoko ekintza presentzialik egongo, ezta eskola 

irteerarik ere.   

• Haurtzaindegi zerbitzua (ordutegi extentsiblea) erabiltzen dutenak Bentades kaleko atetik 

sartuko dira. Pertsona heldu batek lagundu ahal izango die. Ikasle bakoitza bere gela 

egonkorrean egongo da, beste ikasleekin harremanik ez izateko.   

• Neurri guztiak gogoratuko dira seinale eta kartelen bitartez.  

  

  

5.3  Mugimendu fluxuen antolaketa  

Jendeen pilatzea ekiditeko neurri batzuk jarri ditugu ikasleen mugimenduak kontrolatu eta gutxitzeko.      

Kontaktu eta pilaketak saihestu.  

Ikastetxera sartzeko eta irteteko sarrera ezberdinak ezarri dira etapa ezberdinen arabera (ikusi 4.  

puntua)   

  

• Haurtzaindegi 1 eta 2 urte: sarrera mailakatua.  

• Haur hezkuntza: sarrera eta irteera zirkuitu bat ezarri da ikasleak utzi eta batzeko, eta baita 

sarrera mailakatuak ere, adinaren arabera.  

• Lehen Hezkuntza: Ikastetxerako sarrera ezberdinak zehaztu dira eta bakoitzetik hiru kurtso 

sartuko dira. 15 minutuko tartea dago mailakatuta sartzeko.  

• DBH: ordutegi desberdina daukate eta bi ate zabalduko dira. Bakoitzetik bi kurtso sartuko dira 

eta klaseak hasi aurretik 15 minutu egongo dira sarrera mailakatua egiteko. Irakaslea dagokion 

gelan egongo da ikasleei itxaroten.  

  

Ikastetxe barruan ikasleak ahalik eta gutxien mugituko dira. Jende askoko batzarrak saihestu beharko 

dira.  

Patio orduak zehaztu dira eta etapa bakoitzak bere ordutegia eta antolaketa berezia izango ditu.   



     16  

  

Patioan gune ezberdinak banatu dira taldeak beraien artean ez nahasteko. Euria egiten badu talde 

batzuk geletan geratuko dira.  

  

5.3.1 Bentadesera sarrera  

  

Ez dira ikastetxera etorriko COVID-19a duten ikasle edo irakasleak, ezta kutsatutako pertsonekin 

harremana izan eta berrogeialdia egin behar duen ikasle edo irakasleak ere.  

  

OHIKO ORDUTEGITIK KANPO IKASTETXERA SARRERA   

Ohiko ordutegitik kanpo ikastetxera etorri nahi duen edozeinek aurretiko hitzordua izan beharko du 

batzarra izan nahi duen pertsonarekin eta segurtasun eta sarrerako kontrol neurri guztiak bete 

beharko ditu.  

5.3.2 Sarrera eta irteerak  

  

• Klase bakoitzak bere sarrera eta irteera zehaztuta ditu eta behar bezala seinalatuko dira.  

• Jantokiko sarrera eta irteerak mailakatuak dira eta segurtasun neurriak beteko dira. Ez da 

jende pilaketarik egongo.  

• Igogailua beharrezkoa denean baino ez da erabiliko eta bakoitzean pertsona batekin. Erabiliko 

duena ikaslea baldin bada, beti irakasle batekin lagunduta joango da.  

• Hurrengo planoan ikusi ditzakezue zeintzuk diren sarrera eta irteerak eta horrela jendetzak 

saihestuko dira.  
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.  

6. JANTOKIA  

Gastronomia Baskak bere kontingentzia plan propioa dauka, AENORREK ziurtatutakoa.   
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• Jantokiko ateak zabalik egongo dira ikasleak jaisten direnean, ateekin kontakua saihesteko.   

• Ikasleek eskuak garbituko dituzte jantokira jeitsi baino lehen (gelan irakaslearekin) eta jaten 

bukatu ondoren eskuak garbituko dituzte.  

• Nondik sartu eta irten seinalatuko da eta barruan segurtasun distantziak markatuko dira.  

• Kartelak egongo dira, musukoaren erabilera gogoratzeko eta eskuak  garbitzeko. Mahaian 

arauak egongo dira (ezin dira tresnak elkarbanatu, ezta jatekoa ere), ezin daiteke beste mahai 

batera hurbildu ezta beste taldeekin harremanik izan ere.  

  

Jantokira sarrera eta irteerak ezarri dira etapen artean bat ez egiteko. Etapa bakoitzaren barruan 

taldeak mailakatuko dira. Jantokian gela egonkorrak mantenduko dira eta talde bakoitzak mahai 

ezberdin bat izango du. Mahaien artean bat libre  utziko da, posible den kasu guztietan. Bost pertsona 

jesarriko dira mahai bakoitzeko zig-zag forman eta ez dute aurrean inor izango.  Ikasleek bandeja 

prestatuta izango dute kontaktuak ekiditzeko eta Ikasleek beti leku berbera izango dute.   

  

Txanda aldaketa bakoitzean garbitu eta desinfektatu egingo da eta, eguna bukatzean, garbiketa eta 

desinfekzio orokorra egingo da.  

Jan osteko patioa ere taldeka antolatuta egongo da, bakoitza bere talde egonkorrarekin.  

  

  

Higiene Neurriak  

  

Jantoki eta sukaldeko langileek aurpegi eta begiekin kontaktua saihestuko dute.   

Beste gomendio batzuk.  

• Atzazalak labur eduki.   

• Eraztun, pultsera, erloju eta eskuak garbitzeko zailtzen dituzten objektuak kendu.  

• Eztul egiterakoan ahoa estali erabili eta botatzeko musuzapi bat edo ukondoa erabiliz.  

Ukondoa erabiliz gero, ez da garbitu behar, ez badira aurpegia, sudurra edo begiak ukitzen.  

• Ez da jatekoa eta edozein tresna elkarbanatuko aurretik garbitu gabe.  
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7.GARBIKETA ETA DESINFEKZIOA   

Espazioak, altzairuak eta erabilitako materialak Garbitasun Protokoloari jarraituz egingo da. 

Protokoloa Bentades Ikastetxeak IMQrekin batera eta Osasun Sailak ezarritako jarraibideak betez 

egindakoa da.   

  

Gelak eta bulegoak  

• Derrigorrezkoa da saio bakoitzaren ostean gela aireztatzea gutxienez hamar minutuz. 

Jolastorduan leihoak zabalik utziko dira, kanpoko tenperatura zein den kontuan izan gabe. 

Gelako ateak zabalik mantenduko dira ahal den denbora guztia.  

• Ohiko garbiketa egingo da, mahaietan, aulkietan, heldulekuetan, argien pultsadoreetan, 

telefonoetan, tinbrreetan, eskola materialean, elkarbanatutako geletan, teklatuetan.... bereziki 

arreta jarriz.   

  

 Komunak   

• Pertsonak zenbatzeko sistema jarri da komunetan. Horrela, garbiketa eta desinfekzioa noiz 

diren beharrezkoak ikusi ahal izango da.   

• Etengabe aireztatuko dira.   

• Ohiko garbiketa (desinfekzioa barne) arreta jarriz zisternan, konketan, grifoetan….  

• Egunero desinfektatuko da.   

  

Gune amankomunak  

• Garbiketa eta desinfekzioa egingo dira garbiketa progama berezi bati jarraituz. Halaber, 

aireztatze naturala areagotuko da, airearen berriztatzea hobetzeko asmoz eta, ahal den 

neurrian, kanpoko airearekin lan eginez.  

• Etengabe aireztatuko dira.  

• Arreta berezia egingo da barandetan, heldulekuetan, zakarrontzietan.  

• Desinfekzioa erabilera bakoitzaren ostean egingo da.   
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• Bentadesek beharrezkoa den edozein momentutan, ordutegi lektiboaren barruan, gelak, 

komunak… garbituko ditu.  

• Behar ez den materiala batuta egongo da, eta horrela aulkiak eta mahaiak libre egongo dira, 

hobeto garbitu eta desinfektatzeko.  

• Ikasle eta irakasleek, edozein lekutara sartzerakoan, eskuak garbituko dituzte gel 

hidroalkoholiko edo xaboiarekin (adinaren arabera).  

• Gelek ahal den gehienetan leihoak eta ateak zabalik edukiko dituzte, eta ezin bada orduro 510 

minutuko aireztatzea egingo da.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     21  

  

8. BATZARRAK IKASTETXEA-FAMILIA  

  

Hezkuntza Sailaren jarraibideen arabera, ikastetxean kanpoko ahalik eta jende gutxien sartzen 

saiatuko gara. Beraz, bide telematikoak (telefonoa eta korreoa) lehenetsiko dira tutoreekin 

harremanetan jartzeko eta idazkaritzako tramiteak egiteko. Ikastetxera etorri beharreko kasuetan 

aurretiko hitzorduarekin egingo da eta dokumentu honetan aipatutako higiene neurriak betez egingo 

da. Ez da inor hitzordurik gabe hartuko.  
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9. COVID KASUAREN AGERRALDIAK  

  

Bentades IKastetxeak IMQ prebentzioaren laguntza jaso du COVID19aren kasu posibleen jarraipena 

egiteko. Aldizka batzartzen jarraituko dugu lan prebentzioko ordezkariekin.   

  

Honelako edozein sintoma izanez gero (eztula, sukarra, ondoeza…) ikasle eta irakasleak ez dira 

ikastetxera etorriko. Ikasleen kasuan, familiak euren mediku/pediatrarekin harremanetan jarri beharko 

dira (telefonoz ahal bada).   

  

Eskolan dagoen eta COVID19arekin bateragarriak diren sintomak dituen pertsona batek hurrengo 

pausuak jarraituko ditu:   

  

Sintomak dituen pertsona Ikastetxeko COVID ordezkariarekin egongo da eta horretarako jarri den 

gelan bakartuko da.  

   

Informazio hau antolatzeko eta kasu bat agertzen denean ahalik eta arinen antolatzeko, ikastetxeko 

zuzendaritza, jantokiko koordinatzailea eta lan prebentzioaren ordezkariaren arteko koordinazioa 

egongo da eta informazioa idatziz gordeko da datu base batean.  

Konfirmatutako edo susmagarriak diren kasuen pertsonen identitatea ikastetxeak isilpeko informazio 

bezala gordeko du.  

  

9.1 Kasuen kudeaketa  

  

Ez dute ikastetxera joan behar COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituzten pertsonek, 

ikasle, irakasle zein bestelako langileak izan, ez eta COVID-19ren diagnostikoa jaso ondoren isolatuta 

daudenek edota COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituen pertsona batekin harreman 

estua izateagatik etxeko berrogeialdian daudenak ere.   

  

Bentadeseko erreferentziako pertsonak IMQ jakinean jarriko du eta hauek definitzen dituen kontrol 

neurriak martxan jarriko dira, batez ere kontaktu hurbilekoak direnekin.  
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9.1.1. Ikastetxean sintomak agertzen diren kasuetan  

  

IKASTETXEAN COVID-19rekin bateragarria den sintomatologia duten pertsona guztiek 

aurreikusitako jarduketa-protokolo bat jarraituko dute:  

a) Ikastetxean prestatu dugu isolamendu gelara 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) Sintomak dituen 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.  

  

  

9.1.2 Kasuak konfirmatzen direnean  

  

Kasu positibo gisa detektatutako ikaslearen guraso edo tutoreek berehala jakinaraziko diote 

ikastetxeko zuzendaritzari, hau lurraldeko Osasun Publikoko Zuzendariordetzako erreferentearekin 

harremanetan jartzeko. Kasuen kudeaketan, Osasun Publikoa ikastetxearekin koordinatuko da, 

ikastetxeko zuzendaritzarekin eta COVID-19rekin lotutako alderdien erreferentziazko 

arduradunarekin.   
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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 Jarduketa prozeduran jasotakoaren arabera; beraz, 

arriskukontaktutzat hartzeak prebentzio neurrien 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. Langile bati 

Osakidetzak positiboa baieztatzen dion momentuan, ikastetxeko erreferentziako pertsonari 

ezagutzera emon beharko dio.   

  

Hezkuntza Sailetik 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 argibideak ere.  

  

Kontaktuak aztertu eta estutzat jotzen direnentzako berrogeialdiko neurriak ezarri ondoren, 

irakaskuntza-jarduerek normaltasunez jarraituko dute, arreta-neurriak zorroztuz eta zaintza 

pasiboa eginez.  
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Beste kasuren bat balego beste gela batean, ikastetxean Osasun Publikoko jarraibideak beteko 

dira. Kasuak erlazionatuta egon daitezke edo ez, eta antzemandako kasuen kontaktu estuen 

azterketaren arabera zehaztuko dira neurriak.  

  

Eskola-aldian, COVID-19 kasuak agertuko dira ikastetxe batera joaten diren haurren artean. Horrek 

ez du esan nahi, nahitaez, kutsatzea ikastetxean gertatu denik. Horretarako, ikastetxeko kontaktu 

estuak ikertzeaz gain, eskolaz kanpoko ingurunea sartuko da analisian.  

  

  

9.1.3 Hainbat kasu konfirmatzen direnean  

  

Agerralditzat hartuko da lotura epidemiologiko bat ezarri den infekzio aktiboko 3 kasu edo 

gehiagoren multzokatzea.  

  

Ikastetxean 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.  

  

Hiru agertoki posible har daitezke kontuan:  

  

1. Agerraldi kontrolatuak edo noizbehinkako kasuak, transmisio-kateak ondo definituta 

daudenean. Egoera hau talde bakar batean gerta daiteke, edo, aldi berean, independenteak diren 

bizikidetza-talde egonkor batzuetan. Horietako bakoitzerako kontrol-jarduera espezifikoak adieraziko 

dira, ohiko kontrol neurriak 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 ondorioa 

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.   
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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, transmisio prozesuak 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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9.2. Kasuen araberako jarraipena  

Bentades ikastetxeak egokiturik izango ditu etxeratze eta berrogeialdirako egoerei erantzuteko 

programazioak eta lan egiteko moduak:  

  

  

Egoera  

  

  

     Deskribapena  

    

           Prozedura  

  

        1  

Ikasle bat etxean PCR positiboa eman 

duelako eta txarto dago  

/sintomak ditu.  

“Bajan” dago eta ezingo ditu klaseak 

jarraitu. Klasera hasten denean 

egunean jarriko da.  

           

         2  

  
  

  

Ikasle bat etxean PCR positiboa eman 

 duelako  baina 

asintomatikoa da.  

  

Irakaslearekin adostuko du lan 

metodologia eta ordutegi lektiboa 

mantenduko da.  

  

           3  

  

Ikasle bat etxean berrogeialdian.  

  

Irakaslearekin adostuko du lan 

metodologia eta ordutegi lektiboa 

mantenduko da.  

  

           4  

  

Gela  /maila  osoa  etxean 

berrogeialdian.  

  

  

Klaseak online emango dira eta ordutegi 

lektiboa mantenduko da.  

  

    

  


