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1. SARRERA 

 

2019-2020 ikasturtearen bilakaera, 2020ko martxoaren erdialdean hasi eta ikasturtea amaitu arte, 

COVID-19k sortutako pandemiaren ondorioz ezarritako osasun-alarmaren egoerak eta deseskalatzearen 

faseek baldintzatu dute. 

 

Ikastetxeetan aurrez aurreko irakaskuntza-jarduera eteteak eta, ondoren, pandemiaren aurrerapenari 

eusteko ezarri zen konfinamendu orokortuak, estrategia eta baliabide guztiak zabaltzera behartu zuten 

hezkuntza-sistema, ikasle guztien hezkuntzarako eskubidea eta hezkuntzaren kalitatea bermatze aldera, 

on-line irakaskuntza-jarduera eta telelanaren modalitatea modu orokorrean garatuz. 

 

Pandemiaren faserik kritikoenak gainditu ondoren eta, betiere, Hezkuntza Sailak ikastetxeei emandako 

aholkuei jarraituz, DBH 4. mailako ikasleen aurrez aurreko jarduerara pixkanaka eta era mailakatuan 

itzultzea erabaki zen Zabalgana BHIn. Hala izanda, maiatzean eta ekainean DBH 4. mailako ikasle batzuk 

institutura etorri ziren indartze-saioetara eta azterketak egitera. Itzulera hori koronabirusaren aurrean 

zer-nola jarduteko protokolo bati jarraituz egin zen [Ikasleentzako Protokoloa 2019-20 ikasturte 

amaierarako]. Protokolo horretan, antolakuntzako prebentzio-neurriak eta jarduteko jarraibideak 

ezartzen ziren. Horrez gain, Desekalatzeko planaren 3. fasea gainditu zenean eta alarma-egoeraren 

esparruan hartutako neurriak indarrik gabe geratu zirenean, maila guztietako ikasleak institutura etorri 

ziren ezohiko azterketak egitera ekainaren 22, 23 eta 24an. 

 

Une honetan, Deseskalatzeko Planaren 3. fasea gainditurik, beharrezko gertatzen da jarraibide berriak 

ezartzea Zabalgana BHIn hastera doan 2020-21 ikasturteko jarduera nagusiak bideratzeko eta, horrela, 

ikasturte-hasierako antolaketan kontuan hartzeko. 

 

Horregatik, eta une honetan eskura dugun informazioan oinarrituta, hezkuntza-jarduera eta 

prestakuntza presentziala garatzeko Zabalgana BHItik ondoko orientabide hauek planteatzen ditugu. 

Orientabideek Hezkuntza Sailak EAEko ikastetxe guztientzat igorritako protokolo orokorrean dute oinarri 

nagusia.  

 



 

 

 

 

 

2. XEDEA 

 

Zabalgana BHIk hartzen dituen ondoko neurrien xedea da hezkuntza-jarduera garatu ahal izatea, beti ere 

koronabirusaren hedatzea ekidin nahiaz hezkuntza-komunitatean; hau da, ikasle guztiei kalitatezko 

hezkuntzarako eskubidea bermatzea segurtasun- eta osasun-baldintza onenetan, bai ikasleentzat bai 

ikastetxeko langile guztientzat. 

 

2020-2021 ikasturtearen hasierarako Zabalgana BHIko Kontingentzia Plan honen helburua antolaketaren 

ikuspegitik jarduteko jarraibide zehatzak ezartzea da, hasierako edozein eszenatokiri eta gertaeren 

bilakaeraren mende egon litezkeen balizko eszenatoki-aldaketei behar bezala erantzuteko, betiere 

pertsonen segurtasun- eta osasun-baldintzak bermatuz. 

 

Beste aldetik, Ikastetxearen Urteko Planean atal bat ezarriko da, koronabirusaren aurrean jarduteko 

estrategiak jasoko dituena.  

 

Nola nahi ere, Kontingentzia Plan honek izaera dinamikoa du, eta osasun-agintariek ezarritako 

jarraibideen arabera eguneratuko da uneoro. 

 

 

 

3. ERANTZUKIZUNAK 

 

OMEk funtsezko lau osagai zehaztu ditu trantsizioak kudeatu eta prebentzio-neurriak modulatzeko. 

Horietako bat “gizarte- eta portaera-ikuspegiak” dira biztanleriaren konpromisoa ziurtatzeko. 

Trantsizioan zehar eman beharreko erantzunaren ezinbesteko habeetako bat da. Ideia hori gure eremura 

ekarriz gero, hezkuntza-komunitateko kide guztien erantzukidetasuna eskatzen du kutsatze-arriskuak 

minimizatzeko eta eskolen egunerokotasuna berreskuratu ahal izateko bizi izan dugun osasun-krisiaren 

ostean. Krisi horrek, ezbairik gabe, guztion esfortzua eta konpromisoa eskatuko dituzten ondorioak 

ekarriko ditu. 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. AGERTOKIAK 

 

Dokumentu honek jarduketa-esparru bat zehazten du sor litezkeen jokaleku ezberdinei aurre egin ahal 

izateko.  

 

2020-2021 ikasturtearen hasierari begira, eta osasun-egoeraren arabera, hezkuntza-jarduera ondoko 

hiru jokalekuetan gara zitekeen: 

 

1. agertokia: jarduera presentziala 

1. agertokia lehen normaltasun-agertoki bat, non datu epidemiologikoek eta osasun-agintarien 

gomendioek aukera emango luketen aurrez aurreko irakaskuntza-jarduera modu normalizatuan 

garatzeko. Ikasturtea irailean hasiko da, aurrez aurre, etapa eta maila guztietan. Aurrez aurreko 

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

agintarien jarraibideei eutsiz.  

 

2. agertokia: jarduera presentziala eta jarduera telematikoa 

2. agertokia tarteko bigarren jokaleku bat, osasun-egoerak prebentzio-neurriak gomendatzen dituena, 

ikastetxeak irakaskuntza-jarduera malgutasunez antolatzera behartuko dituena, aurrez aurreko jarduera 

eta jarduera telematikoa txandakatu eta aldi berean egin ahal izateko. 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: jarduera telematikoa 

3. agertokiak konfinamendua eta ikasgelaz kanpoko hezkuntza-jarduera ekarriko ditu. Kasu honetan, 

beste behin, eta osasun arloko agintariek ezarri dituzten neurrien arabera, antolakuntza eta eskolako 

langileen presentzia arautzeko neurriak hartuko dira, ikasleen hezkuntza-jarduerak ez dezan inolako 

etenik izan. 

 



 

 

 

 

Edozein izanda jokalekua, hurrengo printzipioei jarraituko zaie: 

 

▪ 2020-21 ikasturteko plangintza eta antolakuntza aurreratzea inprobisaziorik egon ez dadin; eta arreta 

egokia bermatzea ikasleei, egoera dena dela. 

 

▪ Lehentasuna ematea ikasle zaurgarrienen aurrez aurreko irakaskuntza eta arretari.  

 

▪ Familien inplikazioa eta koordinazioa bultzatzea eta sendotzea. 

 

▪ Higiene- eta prebentzio-ohiturak lantzea eta sustatzea ikasleen artean, kutsatze-arriskuak murrizteko 

xedearekin. 

 

▪ Alderdi emozionalak eta arreta pertsonalizatua lantzea. 

 

▪ Eskolaren oinarrizko prestakuntza eta garapen teknologikoa ziurtatzea, online jarduera berme guztiekin 

garatu ahal izateko. 

 

▪ Ikasle, irakasle eta irakasle ez diren langileen gaitasun digitala bultzatzea. 

 

▪ Ikasle guztiei sarbide digitala bermatzea. 

 

▪ Curriculumaren funtsezko osagaiak identifikatzea eta lehenestea irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan. 

 

 

 



 

 

 

 

4.1 LEHEN AGERTOKIA: JARDUERA PRESENTZIALA. NEURRIAK 

 

Aurrez aurrezko eskola-jarduera agertokian hurrengo neurriak ezarriko dira: 

 

1. MUSUKOAK 

1.1 Eskolako eragile guztiek (ikasleek, irakasleek eta langile ez-irakasleek) musukoak erabiliko 

dituzte ikastetxeko esparru guztietan.  

1.2 Populazio osasuntsuarentzat gomendatutako maskara higienikoa da, eta ahal den guztietan 

berrerabilgarria.  

1.3 Ikastetxeak maskarak izango ditu irakasleentzat eta ikastetxeko langileentzat.  

1.4 Ikasleek nork bere maskara ekarri beharko dute jantzita. Horrez gain, bigarren maskara bat 

ekarriko dute motxilan gordeta, gutunazal batean sartuta (hots, ordezko maskara, jantzita 

daramatena apurtzen bada). 

1.5 Maskara era zuzenean erabili beharko da, gaizki erabiltzeak transmisio-arrisku handiagoa 

ekar baitezake. 

 

2. SARRERAK ETA IRTEERAK  

2.1 Egunero tenperatura hartuko zaie ikastetxera lanera doazen langile guztiei eta horren 

erregistroa eramango da. Ikasleek etxetik tenperatura hartuta etorriko beharko dute 

(tenperatura egokia: 37 º baino gutxiago). Horrez gain, egunero lehen saioan ikasle guztiei 

neurtuko zaie tenperatura institutuan. 37º baino gehiagoko tenperatura izango duen ikaslea 038 

gelara eramango dugu isolatzeko. COVID arduradunak edo zuzendaritzako batek familiari 

deituko dio eta martxan jarriko da kasu hauetan jarraitu beharreko protokoloa. 

2.2 Puntualitatea ezinbestekoa da. 8:15ean jardunaldiaren lehen saioa hasten da, beraz, ordu 

horretan gelan barruan egon beharko da. Eskolako sarrera 8:05etatik irekita egongo da. 

2.3 Goizeko sarrerak (8:15) hurrengo moduan egingo dira: 

- Batx. 1. mailako ikasleak sarrera nagusitik sartu eta 2. eskailera igoko dute bigarren solairura 

joateko. Irudian, bigarren solairuko planoa agertzen da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATX 1 

SARRERA 
NAGUSITIK 



 

 

 

 

- DBH 4. mailako ikasleak sarrera nagusitik sartu eta 1. eskailera igoko dute bigarren solairura 

joateko. Irudian, 1. eskailera eta bigarren solairuko planoa agertzen da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ZIG, DBH 3., 2. eta 1. mailako ikasleak bizikleten aparkalekutik sartuko dira eta patioan 

dagokion esparruan kokatuko dira bertatik lehen saioko irakaslearekin ilaran gelara igotzeko era 

ordenatuan. ZIGko ikasleak beren gelara gerturatu eta bertara sartuko dira zuzenean, sarreran 

dagokion irakaslea itxaroten egongo delarik. DBH 3. eta 2. mailako ikasleek 4. eskailera 

erabiliko dute eta DBH 1. mailako ikasleek 3. eskailera, planoan agertzen den moduan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBH 4 
SARRERA 

NAGUSITIK 

DBH 3., 2., 1. BIZIKLETEN APARKALEKUTIK 

DBH 1 

DBH 2, 3 

ZIG 



 

 

 

 

2.4 Atsedenaldietako sarrera eta irteerak hurrengo moduan egingo dira: 

- Batx. 1: 2. eskailera erabiliko dute jaitsi eta igotzeko 

- DBH 4: 1. eskailera erabiliko dute jaitsi eta igotzeko 

- DBH 3-2: 4. eskailera erabiliko dute jaitsi eta igotzeko 

3. mailako ikasleak sarrera nagusitik aterako dira atsedenaldietan, eskolatik ateratzeko gurasoen 

baimena baldin badute. 

- DBH 1: 3. eskailera erabiliko dute jaitsi eta igotzeko 

2.5 Eguerdiko irteerak (etxera joateko) hurrengo moduan egingo dira: 

- Batx. 1: 2. eskaileratik jaitsi eta sarrera nagusitik irten 

- DBH 4: 1. eskaileratik jaitsi eta sarrera nagusitik irten 

- DBH 3-2: 4. eskaileratik jaitsi eta bizikleten aparkalekutik irten 

- DBH 1: 3. eskaileratik jaitsi eta bizikleten aparkalekutik irten 

2.6 Sarrerak eta irteera guztiak ahalik eta ordenatuen egingo dira, ilara-bakarrean, eskumaldetik 

beti eta segurtasun-distantzia errespetatuz. 

2.7 BIDELAGUNA [astelehen, astearte eta ostegunetan (16:00-17:20)] 

Bidelaguna Programako ikasle guztiak sarrera nagusitik sartuko dira eta Bidelaguna geletara 

abiatuko dira. Gelan begiraleek tenperatura neurtuko diete eta gela erabiliarazi. 

- 1. TALDEKO IKASLEAK (DBH 2): 15:50etan sartuko dira puntual eta 17:10ean aterako dira 

- 2. TALDEKO IKASLEAK (DBH 1): 16:00etan sartuko dira puntual eta 17:20an aterako dira. 

Gela utzi baino lehen mahaiak garbituko dituzte. 

2.8 HAUSPOA [astelehen, astearte eta ostegunetan (15:30-18:00)] 

Hauspoa Programan parte hartuko duten ikasleek hurrengo moduan sartuko dira: 

DBH 1 eta DBH 4: 2. eskailera erabiliko dute igo eta jaisteko 

DBH 2 eta DBH 3: 1. eskailera erabiliko dute igo eta jaisteko 

Gelan irakasleak tenperatura neurtuko die ikasleei eta gela erabiliarazi. 

Gela utzi baino lehen mahaiak garbituko dituzte. 

 

 

3. ESKUEN HIGIENEA  

3.1 Ikasleek zein irakasleek gel hidroalkoholikoa erabiliko dute gelan sartu eta gelatik irten baino 

lehen. 

3.2 Ikasleek gel ontzi txiki bat ekarriko dute motxilan gordeta. 

3.3 Eskolako komuneko ateak irekita mantenduko dira inork ez dezan heldulekurik ukitu.  

3.4 Komunetan sartzeko edukiera (aforoa) errespetatuko da. 

3.5 Eskuak sistematikoki garbituko dira ura eta xaboiarekin. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. GARBIKETA, DESINFEKZIOA ETA AIREZTAPENA 

4.1 Gela guztietan (gela arruntak, informatika gelak, teknologia tailerrak, laborategiak, bikoizketa 

gelak, etab.) gainazalak garbitzeko produktuak egongo dira. Norberak erabilitako gainazala zein 

materialak garbituko ditu gelatik atera baino lehen. 

4.2 Mahai guztiak (bai ikasleen bai irakasleen gelakoak) hutsik utziko dira etxera joan baino 

lehen. Beraz, idazmahaietako kutxak libururik eta koadernorik gabe geratuko dira garbiketa 

errazteko. 

4.3 Aireztapena: aireztatzea ere oso faktore garrantzitsua da espazio itxietan kutsatzeko arriskua 

murrizteko. Horregatik, geletako leihoak erdi-irekita (“oscilo batiente” eran) egongo dira saio 

guztietan. Horrez gain, leihoak guztiz irekiko dira atsedenaldietan. 

** Garai hotza hasiko denean leihoak irekita egotearen puntua ordezkatuko da eraikinaren 

berezko aireztatze-sistemarengatik.  

4.4 Eskolako langile garbitzaile bat goizeko jardunaldian arituko da, komunak eta pertsona 

anitzek erabilitako bestelako esparruak desinfektatzeko, baita barandak eta argi-giltzak ere. 

4.5 Ohiko eskola-jarduerarako beharrezkoak ez diren espazio guztiak itxita egongo dira. 

 

5. KONTAKTU-KOPURUAREN MURRIZKETA  

5.1 Ikastetxeko espazio komunetan (sarreran, patioan, pasilloetan, etab.) gutxieneko 

segurtasun-distantzia mantenduko da. Ez dira taldekatzerik onartuko. 

5.2 Ikasgeletako apalak eta gainerako altzariak kenduko dira, ikasleen arteko distantzia 

handitzeko. 

5.3 Atsedenaldien ordutegia desberdina izango da 2020-21 ikasturtean: DBH 1. eta 2. mailako 

ikasleek ez dute atsedenaldietan bat egingo DBH 3., 4. eta Batxilergo 1. mailako ikasleekin. 

Atsedenaldiak DBH 1. eta 2. mailak: 10:05 eta 12:10.  

Atsedenaldiak DBH 3., 4. eta Batx. 1. mailak: 11:00 eta 13:05. 

5.4 Jolaslekuan segurtasun-tartea ahalik eta hoberen bermatze aldera, hurrengo neurria 

hartuko da: DBH 1. mailako ikasleak jolastokiko esparru batean egongo dira (esparru irekia edo 

pista estalia) eta DBH 2. mailakoak, beste batean. Jolastokiko esparruen erabilera hau 

txandakatzen joango da urtean zehar. Era berean, maila bakoitzeko esparruak gelaka banatuko 

dira, taldeak beren artean nahastu ez daitezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.5 Ahalegina egingo da ikasle-taldeek zein irakasle-taldeek ikastetxean egiten dituzten 

joan-etorriak ahalik eta gehien murrizteko. 

5.6 Batzar edo bilera jendetsuak saihestuko dira ahal dela. Horrelakoetan, institutuko gelarik 

handienak erabiliko dira (038 edo 041), edo bideokonferentziaz egingo dira. 

 

6. MATERIALAK ETA GELEN ERABILERA  

6.1 Norberak bere materiala erabiliko du soilik, horretarako behar duen material guztiarekin 

etorriko da eskolara. 

6.2 Materiala ezingo da elkarbanatu. Hamaiketakoa ere ezingo da elkarbanatu. 

6.3 Norberari ezarriko zaion lekua (mahaia eta eserlekua) errespetatuko da.  

 

7. NEURRIAK EZ BETETZEA 

7.1 Eskola eragile guztion ardura da prebentzio neurriak ezagutzea eta errespetatzea. 

(neurriak ikasleei, irakasleei eta familiei helarazi zaizkie). 

7.2 Ikasleren batek prebentzio neurriren bat betetzen ez badu, ahoz abisatuko zaio. 

Ezarritako neurriren bat behin baino gehiagotan betetzen ez badu, orduan idatzizko 

ohartarazpena jasoko du. Covid Batzordeak horrelako ohartarazpenak aztertuko ditu eta 

ikasle horien jarraipena egingo du, familiei abisatuz edo arau-hausleari zehapen larriagoa 

jartzeko erabakia hartuz. 

 



 

 

 

 

4.2 BIGARREN AGERTOKIA: JARDUERA PRESENTZIALA ETA JARDUERA TELEMATIKOA. NEURRIAK 

 

Tarteko eskola-jarduera agertokian hurrengo neurriak ezarriko dira: 

 

1. Hurrengo ikasleen presentzialtasuna institutuan lehenetsikoa da: 

 - ZIGn dauden ikasleak  

- NCE duten ikasleak  

- Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Programan parte hartzen duten ikasleak  

- Batxilergo 1. mailako ikasleak  

- DBH 4. Mailako ikasleak  

- Online jarduera berme guztiekin garatu ezingo duten ikasleak 

 

2. Irakasleek eskolatik bertatik garatuko dute beren irakaskuntza-jarduera.  

 

3. Ikasturte hasieran zehaztutako ordutegia berdin mantenduko da, baita saioen hurrenkera ere. 

 

4. Irakasle guztiek ikasturte hasieran sortutako ikasgela digitalean publikatuko dituzte gelan 

garatutako jarduerak edo egin beharreko lana. Modu horretan, berrogeialdian edo konfinatutako 

ikasleek saioak jarraitu ahal izango dituzte. Hala ere, ikasleen ardura izango da bai beren lanaren 

jarraipena egitea bai eskolako ordutegia eta saioen hurrenkera jarraitzea, beti ere, osasun-egoerak 

hala ahalbidetzen badio. 

 

Berrogeialdian dauden ikasleen egoeraren aurrean: 

 

DBH 1 eta 2: 

Irakasleek ikasgaiaren ikasgela digitalean (Classroom) zintzilikatuko dituzte ariketak eta gainerako 

materiala. 

 

DBH 3 eta 4 eta BATX 1: 

Irakasleek ikasgaiaren ikasgela digitalean (Classroom) zintzilikatuko dituzte ariketak eta gainerako 

materiala. 

Horrez gain, etxean berrogeialdian edo konfinamenduan egongo diren ikasleei beren saioen azalpenak 

luzatuko dizkiete. Hau egiteko modu desberdinak daude: online eta zuzenean saioa jarraitzeko 

gonbidapena luzatzea (Meet); aurrez grabatutako azalpenak bidaltzea; azalpen-tutorialak bidaltzea… 

 

Ikaslea berrogeialdian egonda azterketarik baldin badago, ikasleak bueltan egingo du azterketa 

institutuan (era presentzialean). 

 

5. Irakaskuntzaren eta espazioen antolamenduari, distantziei, norberaren eta ingurunearen higieneari 

eta abarri dagokienez, lehen agertokian zehaztutako neurri guztiak berdin mantenduko dira bigarren 

agertokian eskolako jarduerarako. 



 

 

 

 

4.3 HIRUGARREN AGERTOKIA: JARDUERA TELEMATIKOA. NEURRIAK 

 

Konfinamendua eta ikasgelaz kanpoko eskola-jarduera agertokian hurrengo neurriak ezarriko dira: 

 

1. Ikasturte hasieran zehaztutako ordutegia berdin mantenduko da, baita saioen hurrenkera ere.  

 

2. Irakasleek online emango dituzte beren eskola-saio guztiak MEET aplikazioa erabilita. 

 

3. Irakasleek aplikazio berdinak erabiliko dituzte: 

3.1 DBH 1., 2., 3. eta 4. mailetan Google aplikazioak erabiliko dira. Maila hauetan, irakasle 

bakoitzak Google Classroom bat sortuko du talde eta ikasgai bakoitzeko. 

3.2 Batxilergoan ere Google aplikazioak erabili ahal izango dira, baina Moodle aplikazioa 

hobestuko da. 

 

4. Ikasleei jarraipen estua egingo zaie: 

4.1 Tutoreak beren gelako ikasle guztien egoera zein den ezagutu beharko du eta ikasleek 

online jarduera berme guztiekin garatzeko prest daudela ziurtatuko du (ikasleekin zein 

familiekin komunikazioa areagotuz, dei sistematikoak eginez, etab.). Online aritzeko zailtasunak 

dituzten ikasleen berri emango dio Zuzendaritzari. 

4.2 Tutoreak ez diren gainontzeko irakasleek tutoreekin lankidetzan jardungo dute laguntzarik 

handiena behar duten ikasleekiko esku-hartzean (irakasle guztiak tutore). 

4.3 Laguntzarik handiena beharko duten ikasleei jarraipen estuagoa egite aldera (NCE duten 

ikasleak, HBSPn dauden ikasleak etab.), tutore berriak izendatu ahalko dira, ikasle jakin hauen 

ardura izan dezaten.  

 

5. Irakasleen eta hezkuntza-taldearen arteko koordinazioa inoiz baino handiagoa eta eraginkorragoa 

izango da: 

5.1 Irakasleek online saioen erregistroa eramango dute, Zuzendaritzak horretarako luzatuko 

dion txantiloia erabilita (eguna, ordua, bertaratutako ikasleak, emandako edukiak, 

planifikatutako atazak, lortutako feedbacka etab.). Eskolako zuzendaritzak erregistro horiek 

gainbegiratu eta dagokion jarraipena egin beharko du eskolako ikasleek hezkuntzarako duten 

eskubidea bermatze aldera. 

5.2 Maila eta ikasgai bakoitzeko gutxieneko helburuak landuko dira. Horretarako, mintegiek 

aldez aurretik zehaztuko dituzte hezkuntza-etapa bakoitzeko ikasketa-maila bakoitzean 

gaitasunen oinarrizko mailak lortzen direla bermatzeko funtsezko alderdiak 

(lorpen-adierazleetan zehaztuta). 

 

6. Irakasleen arteko koordinazio bilerak era sistematikoan izango dira hirugarren agertokian ere bai: 

tutoreen bilerak, batzorde pedagogikoak, mintegiko bilerak etab. 



 

 

 

 

5. ZER EGIN GAIXOTASUNAREN SINTOMAK ANTZEMANEZ GERO 

 

a) Koronabirusarekin bateragarriak diren sintomak dituzten ikasle, irakasle edo langileak ez dira eskolara 

bertaratuko. Ez dira bertaratuko, ezta ere, koronabirusa diagnostikatu zaielako isolatuta dauden guztiak, 

ez eta koronabirusaren sintomak agertzen dituen edo diagnostikoa jaso duen lagunen batekin harreman 

estuan egon delako etxean berrogeialdian dagoen lagun oro ere. 

 

b) Beren etxeko norbaitek koronabirusaren diagnostikoa jaso badu, gurasoek edo tutoreek horren berri 

emango diete eskolako agintariei eta seme edo alaba etxean mantendu beharko dute. 

 

c) Zehazki, gaitzaren sintomak antzemanez gero (sukarra, eztula, arnasa hartzeko zailtasuna...), eskolak 

seme-alaba jasotzea eskatuko dio familiari, gehienbat ikaslea adingabea denean. Familia etorri 

bitartean, ikaslea normalean itxita egoten den gela batean egongo da. 038 gela horretarako prestatu da. 

Familiak osasun-zentrora deitu beharko du eta bertan aztertuko da ikaslearen egoera. Balorazioa izan 

arte, pertsona hori isolatuta mantenduko da. 

 

d) Gaitzaren sintomak eskolako langileren batean agertuko balira, honek eskola utzi eta etxera joango 

da eta gomendio berberak jarraitu beharko ditu.  

 

e) Zabalgana BHIk ESI bat izango du esleituta (Erakunde Sanitario Integratua) eta horrekin bideratuko du 

koordinazioa. Ikastetxeko haur edo irakasleren batek SARS-CoV-2n positibo emanez gero, institutuko 

Zuzendaritza edo COVID arduraduna delako ESIrekin jarriko da harremanetan eta ESItik emandako 

urratsak jarraituko ditu.  

 

 

IKASTETXEAN COVID-19rekin bateragarria den sintomatologia agertuz gero: 

 

a. Horretarako prestatutako isolamendu-gelara joango dira (maskara jarrita). Zabalgana BHIn 038 gela 

prestatu da horretarako. 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. Hezkuntza Sailaren menpeko 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. Beste enpresa bateko edo Administrazio Orokorreko langilea bada, ikastetxeko zuzendaritzari, 

dagokion Prebentzio Zerbitzuari eta Hezkuntza Sailekoari jakinaraziko die, eta haren jarraibideak beteko 

dira. 

 

g. 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. 

 

h. 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA 

 

Erreferentziazko arduradun bat izendatu da COVID-19rekin lotutako alderdietarako: Sergio Alberto 

Olivera Díaz. Kasuen kudeaketan Osasun Publikoa ikastetxearekin koordinatzea ikastetxeko 

zuzendaritzarekin eta erreferentziazko arduradunarekin egingo da. 

 

Era berean, ESI (Erakunde Sanitario Integratua) bat izendatu zaio Zabalgana BHIri, bai eta haren 

erreferentziazko bi pertsona ere, COVID-19ri buruzko informazio guztia kudeatzeko harremanetan jarri 

ahal izateko. 

 

Kontingentzia plana eta bestelako informazio baliagarria eskolako web-orrian argitaratuko da: 

www.zabalganabhi.eus. 

 

Bestetik, koronabirusaren inguruko informazioa uneoro dago eguneratuta Osasun Sailaren webgunean: 

https://www.euskadi.eus/covid-19-koronabirus-berria/. Esteka hau eskolako web-orrian dago. 

 

Zuzendaritza-taldeak ziurtatuko du ikastetxeetan ezarri diren jarduketa-protokoloei eta prebentzioko, 

higieneko eta osasunaren sustapeneko neurriei buruzko informazioa eskola-elkarte osoari iristen 

zaizkiola eta ulertu egiten dituela. Horretarako, e-posta eta web-orria erabiliko dira. 

 

Familiekin telefonoz, posta elektronikoz, mezuz edo posta arruntez harremanetan jartzea lehenetsiko da, 

eta kudeaketa telematikoak egiteko bide emango da. Horretarako, antolatuko diren HAUSPOA 

programaren barruko saio batzuk familiei online aritzeko gutxieneko jarraibide batzuk emateari 

dedikatuko dira. 

 

Konektatzen ez diren edo jarduera ez-presentzialetan parte hartzen ez duten ikasle eta familiekiko 

harremana ziurtatuko da, haien egoera zein den identifikatzeko eta haren berri emateko, beharrezkoak 

diren baliabideak dituztela bermatzeko eta ikasle horien hezkuntza-jarraipen berezia egiteko. Hori guztia 

administrazioari jakinaraziko zaio, ikastetxeko erreferentziazko ikuskatzailearen bidez, laguntza eta 

jarraipena emateko. 

 

 

 

7. LAGUNTZA- ETA JARRAIPEN-BATZORDEAK 

 

Salbuespenezko ikasturte-hasiera honetan, jardueraren garapenerako laguntza- eta jarraipen-batzordea 

ezarriko da ikastetxean, eta honako hauek eratuko dute ikastetxeko zuzendaria, ikastetxeko laneko 

arriskuak prebenitzeko arduraduna, aita edo ama bat, edo OOGko iraunkorreko kide ordezkari bat, 

Berritzeguneko erreferentziazko pertsona eta ikastetxeko ikuskatzailea.  

http://www.zabalganabhi.eus/


 

 

 

 

 

Ikastetxeak Berritzeguneen aholkularitza eta laguntza eta Hezkuntzako Ikuskaritza izango ditu, eta 

ikastetxeko laguntza- eta jarraipen-batzordeak ikuskaritza orokorrari irakaskuntza-jardueraren 

garapenean egon daitezkeen zalantza eta gorabeheren berri emango dio, eta, batik bat, 2. etaedo 3. 

egoeretara aldatuz gero. 

 

Hezkuntza Sailean, Jarraipen-batzorde Orokorra ezarriko da. Honako hauek eratuko dute ikuskatzaile 

orokorra, Berrikuntza, Baliabide eta Teknologien zuzendaria eta Osasun Saileko ordezkari bat. 

Batzordeak zalantzak eta gorabeherak aztertuko ditu, eta erantzun egingo die. 

 

Era berean, Batzordean unean-unean sartzeko deia egin ahal izango zaie kasuan kasuko arloa ezagutzen 

duten pertsona guztiei, sortzen diren gaiei hobeto erantzuteko aholkuak eman ditzaten. 

 

Bere zeregin nagusia ikastetxeetako Laguntza eta Jarraipen Batzordeek planteatutako galderei edo 

zalantzei erantzutea eta horiek argitzea izango da, prebentzio-neurriei, antolaketa-neurriei edota 

jardueren garapenari dagokienez. Horretarako, beti hartuko dira kontuan Osasun Sailak eta Laneko 

Prebentzio eta Arriskuen Zerbitzuak emandako irizpideak, bai eta Hezkuntza Sailak ezarritako 

jarraibideak ere. 

 

 



 

 

 

 

8. BIBLIOGRAFIA 

 

 

https://www.euskadi.eus/covid-19-koronabirus-berria 

 

 

https://posta.irakasle.net/publico/COVID-19_PROTOKOLO_OROKORRA_2020-2021_IKASTURTEA.pdf 

 

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/sprl_covid_19/eu_def/adjuntos/medidas_prevencion

_202_21_e.pdf 

 

 

https://posta.irakasle.net/publico/Protokolo_osagarria_ikasturte_hasiera_kasuen_kudeaketa.pdf 

 

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/eu_def/adjuntos/medidas

_prevencion_202_21_e.pdf 

 

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/sprl_covid_19/eu_def/adjuntos/Jarduera_berrontala

tzea_e.pdf 

 

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/eu_def/adjuntos/Protocolo-Cor

onavirus-SARS-CoV-2-eu.pdf 

 

 

https://www.euskadi.eus/covid-19-koronabirus-berria
https://posta.irakasle.net/publico/COVID-19_PROTOKOLO_OROKORRA_2020-2021_IKASTURTEA.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/sprl_covid_19/eu_def/adjuntos/medidas_prevencion_202_21_e.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/sprl_covid_19/eu_def/adjuntos/medidas_prevencion_202_21_e.pdf
https://posta.irakasle.net/publico/Protokolo_osagarria_ikasturte_hasiera_kasuen_kudeaketa.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/eu_def/adjuntos/medidas_prevencion_202_21_e.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/eu_def/adjuntos/medidas_prevencion_202_21_e.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/sprl_covid_19/eu_def/adjuntos/Jarduera_berrontalatzea_e.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/sprl_covid_19/eu_def/adjuntos/Jarduera_berrontalatzea_e.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/eu_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-eu.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/eu_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-eu.pdf

