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ZARAMAGA UDAL HAUR ESKOLA COVID-19ren
AURREAN JARDUTEKO PROTOKOLOA
2021-2022 IKASTURTEA

Protokolo hau Gasteizko Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak landutako Protokoloaren
jarraibideen arabera egin da, gure ikasleek segurtasun eta osasun baldintzetan
kalitatezko hezkuntza jasotzeko eskubidea bermatzeko Zaramaga Haur Eskolako
hezkuntza-komunitate osoari (haurrak, familiak, hezitzaileak eta zerbitzuetako
langileak).
Dokumentu irekia da, pandemiaren bilakaerak aldaketak eta doikuntzak egitera
behartu baitezake. Hala ere, hemen garatzen diren neurriak familiei
laguntzearekin, ulermenarekin eta eskolan beti hartzea eskatzen duen
hurbiltasunarekin (ez fisikoa, baina bai emozionala) lotuta egongo dira beti,
baina are gehiago garai zail hauetan.

1. Prebentzio- eta higiene-neurriak eta osasuna sustatzeko neurriak.
 Haurren
familiei,
hartutako
osasun-segurtasuneko
eta
eskolaantolamenduko neurrien berri emango zaie, eta horiek betetzeko
konpromisoa adieraziko dute, horretarako prestatutako dokumentua
sinatuta.

 Ez dira eskolara etorri behar COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak
dituzten pertsonak (haurrak, hezitzaileak, zerbitzuetako langileak edo
familiak), ez eta COVID-19ren diagnostikoagatik edo harreman estutzat
hartzeagatik isolatuta daudenak ere.

 Sintoma bateragarriak dituen haur bat detektatzen bada, Covid aretora
joango da tutoreetako batekin, eta familiari jakinaraziko zaio, jaso dezan.
 Osasun-agintarien gomendioei jarraituko zaie.

 Egunero

gela
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 Banakako erantzukizunari helduz, etxean bertan tenperatura hartzea
gomendatzen da, haur-eskolara joan aurretik. Sukarra duten haurrek,
hezitzaileek, senideek eta zerbitzuko langileek (>37º) eta/edo COVID19rekin bateragarriak diren sintomek ez dute bertaratu behar.

 Ikasle guztiei

gelara sartu aurretik tenperatura hartuko zaie, eta ezin
izango da 37º-tik gorako tenperaturarekin sartu.



Eskuak garbituko dira gelara sartzean, bazkaldu aurretik eta
ondoren, eta beharrezkotzat jotzen den guztietan (mukiak garbitu
ondoren, pixoihalak aldatu ondoren, komunaren erabilera). Eskolako bi
sarreretan gel hidroalkoholikoa jarriko da haurren eskuetatik kanpo.

 Eskularruak
erabiliko
dira
pixoihalak
aldatzeko,
eta
azalera
desinfektatuko da (erabiltzen bada) aldaketa bakoitzaren ondoren, spray
desinfektatzaile batekin eta eskuak lehortzeko paperarekin.
 Familia-eskola harreman estua sustatu behar da, hezkuntza-komunitate
osoaren
osasuna
bermatzeko.
Helburu
horrekin,
bi
aldeek
harremanetarako telefonoak eta helbide elektronikoak emango dituzte,
eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak jasotako jakinarazpenen eta
jarraibideen berri emateko konpromisoa hartuko dute. Familiekin
komunikazio arina mantenduko da WhatsApp-eko hedapen-taldeen
eta/edo posta elektronikoaren bidez.

 Musukoa erabiltzea derrigorrezkoa da pertsona guztientzat eskolako
espazio guztietan, 6 urtetik beherakoentzat izan ezik. Musukoak pedalez
itxitako ontzi batean botako dira. Arduradunak musukoak banatuko ditu
astero hezitzaileentzat (FFP2) eta kirurgikoak sukaldarientzat.
 Helduen
arteko
harremanetan
1,2
m-ko
segurtasun-distantzia
errespetatu behar da, jende-pilaketak eta pertsona-taldeak saihestuz.
 Ikastetxeko espazio guztiak behar bezala aireztatzen direla bermatuko
da. Geletako leihoak irekita mantenduko dira une oro.
 Instalazioak eta materialak garbitzeko eta desinfektatzeko lanak
indartuko dira, bereziki haur-oihalak aldatu ondoren aldagailuak garbitu
eta desinfektatzeari dagokionez.
 Zuzendaritza-bulegoan manpara bat dago familiei segurtasuna
bermatzeko. Espazio horretako mahaia erabileren artean higienizatuko
da, baita kontaktua izan dezaketen elementuak ere. Ahal den neurrian,
hitzordu bakoitzeko ez dira bi pertsona baino gehiago artatuko.
 Ezin dira etxeko objektuak edo jostailuak sartu. Eskolan bakarrik
erabiliko diren txupeteak eta atxikimendu-objektuak erabiliko dira.
 Paseatzeko aulkiak ez dira eskola barruan sartuko, atzeko patioan
horretarako egokitutako hiru espazioetan utziko dira. Beharra
justifikatzen duenak bakarrik erabili ahal izango ditu, espazio txikiak
baitira
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2. Eskola-antolamenduari eta -funtzionamenduari buruzko neurriak.

 6 talde egonkor sortuko dira, tutoreekin batera bizikidetza-taldeak
osatuko dituztenak, eta gutxienez bi gune izango dituzte eguneroko
jarduera egiteko. Ikasturte honetan, G1 ikasgelak praktiketako ikasle bat
izango du, bizikidetza-talde horretako kide izango dena.
 Bizikidetza-talde bakoitzak espazio horietan egingo ditu eguneroko
jarduerak, gainerako taldeekin elkartu gabe.


SARRERAK ETA IRTEERAK
 Haurrak eskolara mailakatuta eta ibilbide espezifikoekin iritsi eta irtengo
dira, pilaketak saihesteko.

 Patioetara sartzeko bi ateak erabili ahal izango dira, une oro pilaketak
saihestuz eta segurtasun-tartea gordez.
 Umeari


laguntza

egitea

pertsona

bati

mugatuko

zaio.

Familiaren bat gelara sartzen bada, distantziak gordez itxarongo dute.

 Beheko solairuko geletara joaten diren familiak zuzenean sartuko dira
kanpotik dagokien klasera.
 Lehenengo solairuko geletara doazen familiak bi ateetatik sartuko dira,
eta gezi adierazgarriei jarraituko diete.

HARRERA G ARAIA
 Harrera garaian, laguntzaileentzako espazioak izendatuko dira (haur
bakoitzeko bat), eta horiek eskolak hartutako segurtasun-neurriak bete
beharko dituzte.
 Ahal den neurrian, aulkirik gabe joan beharko dute, eta, ekartzen
badute, patioan egokitutako lekuetan utziko dute, gelan laguntzen duten
egunetarako bakarrik.
 Gehienez 6 umeko txandak egingo dira, pertsona bakar batek lagunduta
(ahal den neurrian, pertsona bera izango da beti), sarrera-irteerak
mailakatuta eta segurtasun-distantzia gordeta.
 Geletan espazio bat mugatuko da laguntzaile bakoitzarentzat, eta bertan
egongo da erreferentziazko pertsona denbora guztian. Taldeen artean
denbora utziko da gela aireztatzeko.
 Goiko solairuko geletara ordutegi desberdinetan sartuko
mailakatuta, bai eskaileretatik, bai igogailutik (behar duenak).
Reyes de Navarra, 16 Bajo

dira,

Tfo: 945162653
eizaramaga@vitoria-gasteiz.org

Escuela Infantil Municipal
Zaramaga udal Haur-Eskola

JANTOKIA ETA SIESTA
 Jantokia eta siesta independenteak izango dira talde-gela bakoitzerako,
eta gelan edo ondoko gelan egingo dira. Bakoitzak bere ohea edo
sehaska izango du, bere izenarekin eta erabilera pertsonaleko
arroparekin markatuta. Jantokiaren ondoko 2 urteko taldeak (G-5)
bertan bazkalduko du.
 Haurrek eta hezitzaileek eskuak garbituko dituzte otordu bakoitzaren
aurretik eta ondoren. Garrantzitsua da adingabeen artean elikagaiak edo
mahai-tresnak ez trukatzea.
 Sukaldariek orgak prestatuko dituzte behar den guztiarekin, eta gela
bakoitzeko atera eramango dituzte. 13:00etatik aurrera jasoko dituzte,
geletan inor ez dagoenean.


Bazkaltzeko fruta, fruta katiluan jarriko dute, eta horiek apaletan utziko
dituzte geletatik kanpo, hezitzaile bakoitzak bere gelara eraman ditzan
goizeko lehen orduan.

 Sukaldariek sukaldeko atea itxita eduki beharko dute, eta ez dira
eskolako beste gela batzuetara aterako orgak banatu arte. Era berean,
eskolako
langileak
ez
dira
sukaldean
sartuko,
sukaldariekin
harremanetan jarriko dira atetik.

LANGILEEI DAGOKIENEZ


Eskolako langileek bi aldagela dituzte solairu bakoitzean, behar bezala
aireztatuta, eta ezingo dira 3 hezitzaile baino gehiago elkartu.



Hezitzaileek hainbat gune erabiliko dituzte bazkaltzeko (gehienez bi
hezitzaile leku berean)
eta txandaka eta segurtasun-distantzia
gordetzen. Hezitzaile bakoitza arduratuko da erabiltzen duen tresneria
garbitzeaz, beti bera izango da eta erabiltzen duen mahaiaren zatia
desinfektatu beharko du. Hezitzaileen bilerak aurrez aurre egingo dira,
edukierak horretarako aukera ematen badu. Ezinezkoa bada, modu
telematikoan egingo dira.

Sukaldea
 Sukaldariek beraientzat bakarrik diren aldagelak dituzte.
 Sukaldea hornitzen duten pertsonak edo janaria Lejarretara eramaten
dutenak, atzeko atetik sartuko dira eskola esparrura, eta sukaldeko
atetik emango edo jasoko dituzte elikagaiak, sukaldera sartu gabe.
Mantenimendukoak
 Eskuak gel hidroalkoholikoarekin garbituko dituzte, eta haurrak dauden
zatira ez sartzeko ahalegina egingo da, behar-beharrezkoa ez bada
(premiazko matxura).
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