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CORONAVIRUS (SARS-COV-2) PANDEMIATIK ERATORRITAKO PREBENTZIO-
NEURRIAK, UDAL FOLKLORE AKADEMIAREN AURREZ-AURREKO 
IRAKASKUNTZA-JARDUERARA ITZULTZEKO 

 

Jarraibide horiek honako hauetan oinarritzen dira: 

• 102/2020 irizpide operatiboa: Koronavirus berritik (SARS-CoV-2) eratorritako egoerei buruzko Lan 
eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren neurri eta jarduerei buruzkoa (2020/03/10). 

• Koronavirus berriak (SARS-CoV-2) eragindako infekzio-kasuen aurrean jarduteko prozedura. 
Osasun Ministerioa (2020/04/11). 

• Laneko arriskuen prebentziorako neurriak EAEko ikastetxeetan, COVID-19areekiko esposizio-
arriskuaren aurrean 19 (2020/05/07). 

• SND/422/2020 Agindua, ekainaren 7ko 13/2020 Dekretuan maskara nahitaez erabiltzeko 
baldintzak arautzen dituena. Dekretu horrek trantsizio-prozesuaren 3. fasea kudeatzeko eta 
aplikatzeko arauak ezartzen ditu EAEren eremurako. 

• 21/2020 Errege Lege Dekretua, ekainaren 9koa, COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre 
egiteko prebentzio, euste eta koordinazio-neurri urgenteei buruzkoa. 

• Erkidegoan COVID-19 testuinguruan maskarak erabiltzeari buruzko gomendioak (2020/06/10). 

• Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeek Koronavirusaren aurka (SARS-CoV-2) 2020-2021 
ikasturtean jarduteko protokolo orokorra (2020/06/25). 

• Maskarak erabiltzea, Osasuneko sailburuaren 2020ko uztailaren 15eko Aginduaren arabera. 
Agindu horren bidez, 2020ko ekainaren 18ko Aginduaren eranskina aldatzen da. 

• 2020-2021 ikasturtearen hasierako jarduketen protokolo osagarria eta ikastetxeetan COVID-19 
kasuen agerpenaren aurreko jarduketak (2020/08/28). 

 

Erabilitako iturriei buruzko azalpena: 

Koronavirusaren pandemia hasi zenetik (SARS-COV-2), eremu guztietan neurriak hartu dira egoerara 
egokitzen joan direnak, hala nola: segurtasuneko distantzia soziala, maskara espazio ezberdinetan 
erabiltzeko betebeharra, edukierak eta protokolo, ebazpen eta dekretuaren beste atal batzuk. 

Errealitate horren ondorioz, ordena kronologikoan aipatutako dokumentuak, atal gehienetan baliozkoak 
izan arren, zenbait kasutan kontraesanean daude une bakoitzean hartutako prebentzio-neurrien 
bilakaerarekin. Horregatik, prebentzio-neurriak egokiagoak dira osasun, hezkuntza edo udal erakundeek 
argitaratutako azken dokumentuekin. 

Aldez aurreko oharra: 

Familiei eta, oro har, ikasleei ezarriko den araudiaren berri emango zaie, eta arreta berezia jarriko da 
ikastetxearen ohiko jardunarekin bat ez datozen alderdietan. 
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ZERBITZUKO ARDURADUNEK HARTU BEHARREKO ANTOLAKUNTZA, TEKNIKO 
ETA HIGIENE OROKORREKO NEURRIAK 

 

� SARRERAK ETA IRTEERAK 

� Jarduera garatzeko funtsezkoak diren pertsonak baino ez dira sartuko zentroan. 

� Zentroan sartzen den pertsona orok maskara eraman behar du, dekretuan jasotako 
salbuespenetan izan ezik. 

� Ikasleen gurasoak ezin izango dira ikastetxean sartu, salbu eta tutoretzak egiteko, aldez aurretik 
hitzordua eskatuta, administrazio-izapideak egiteko eta 9 urtetik beherako ikasleei ikasturteko 
lehen bi asteetan laguntzeko. Pertsona bakarrak lagunduko die. 

� Zentroak hurbiltasuneko termometro bat izango du (kontakturik gabe) tenperatura kontrolatzeko. 

� Langileak lantokira mailaka sartzen eta irteten laguntzea, segurtasuneko distantzia soziala 
bermatzeko (1,5 metro). 

� Ikasleak ikastetxera mailaka iristea eta irtetea, pilaketak saihesteko. 

� Haurrak biltzeko gunea zehaztuko da, eta familientzako jarraibideekin. 

� Zentroko zirkulazio-fluxuak seinaleztapenaren bidez mugatuko dira (eremu komunak). Eremu 
komunetan aldi berean zirkulatzen ari diren taldeak bat egin ez dezaten moduan antolatua.. 

 

� SINTOMEN PRESENTZIA 

� COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituzten pertsonak (ikasleak edo laguntzaileak) 
ikastetxera joan behar ez dutela nabarmendu. 

� Banakako erantzukizuna alde batera utzita, etxean bertan tenperatura hartzea gomendatzen da 
ikastetxera joan aurretik, eta sukarra (>37º) duten pertsonek (ikasleek, irakasleek eta 
administrariek) ez dute joan behar. 

� Sintomatologia bateragarria duten ikasleak hautematen badira, berehala utzi beharko dute 
ikastetxea. Ikasle adingabeen kasuan, familiari jakinaraziko zaio, etxera eraman ditzan. 

� Langileek, COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak baditu (sukarra, eztula, arnasteko 
zailtasuna edo bestelakoak), ez du lanpostura joan behar. Sintomak lanpostuan agertzen badira, 
lantokiko arduradunari jakinaraziko zaio eta osasun-zentrora bidaliko da. 

� Prebentzio Zerbitzuko Laneko Osasunaren Unitateak bereziki sentikorrak diren langileen egoerak 
baloratuko ditu 
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� RATIOAK 

� Gela edo espazio bakoitzeko edukiera ohiko ratiora mugatuko da. Musika Hizkuntza eta Dantza 
taldeak 12 lagunekoak izango dira gehienez. 

� Dantza Taldearen ratioa aretoaren edukierari egokituko zaio. 

� Abesbatza osoaren entseguak segurtasun-distantzia mantentzea ahalbidetzen duten beste udal-
gune batzuetan egingo dira,. 

 

� PRAXIA 

� Ikasleek eta irakasleek material komuna desinfektatuko dute klase bakoitzaren hasieran eta 
amaieran. 

� Ikasgelen aireztapen egokia eta periodikoa egingo da (naturala edo behartua). 

� Instalazioak garbitzeko eta desinfektatzeko lanak indartzea, ukipen-gainazaletan arreta jarriz. 

BANAKAKO EDO TALDE TXIKIETAKO IRAKASGAIAK 

� Maskara uneoro erabili beharko da, haize-instrumentuen espezialitateak izan ezik; horietan, 
gutxienez 1,5 metroko distantzia errespetatu beharko da. 

� Gela guztietan babes-manpara espezifikoak egongo dira. 

TALDE-IRAKASGAIAK ETA ENTSEGU-JARDUERAK 

� Elkarren ondoan dauden MusikaLlengoaiako eta Dantzako klaseetako taldeek gutxienez 5 
minutuko desfasea izango dute sarreran eta irteeran. 

� Maskara uneoro erabili beharko da, haize-instrumentuen espezialitateak izan ezik; horietan, 
gutxienez 1,5 metroko distantzia errespetatu beharko da. 

� Ikasgela bat entsegu partikularretarako erabiltzen duten ikasleek maskara jantzi eta erabilpen 
komuneko materiala desinfektatu beharko dute. 

 

AKADEMIAKO LANGILEAK 

� Udal Intranetean langile guztientzat argitaratutako gomendio orokorrei eta Udal Folklore 
Akademiarako berariazkoei jarraitzea (I. ERANSKINA). 

� Ezinbestekoa da norberaren higiene-neurriak indartzea lanaren esparru guztietan eta esposizio-
egoera ororen aurrean. Horretarako: 

O Eskuen higienea da infekzioa prebenitzeko eta kontrolatzeko neurri nagusia. (III. eranskina). 
Eskuak urarekin eta xaboiarekin garbitzeko neurri nagusia hartu ezin denean, gela 
hidroalkoholikoaren gelan jarriko da. 

O Arnas-etiketa: 

• Eztul eta doministiku egitean, sudurra eta ahoa zapi batez estali, eta zabor-ontzi batera 
bota. Zapirik ez badago, ukondoaren barruko aldea erabili eskuak ez kutsatzeko. 

• Saihestu begiak, sudurra edo ahoa ukitzea. 

• Arnas higieneko ohitura onak izatea. 

O Zentroko langileen artean 1,5 metroko urruntze soziala mantentzea. 
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� Norbera Babesteko Ekipoak (NBE): 

o Osasun-segurtasuneko distantziak errespetatzea da, oraindik ere, neurririk eraginkorrena; 
beraz, ildo horretan lan egiten jarraitu behar da, neurri operatiboekin eta antolamendukoekin. 

o Ikasleekin, familiekin edota ikastetxeko gainerako langileekin harremanetan, maskara 
higienikoa erabiliko da. 

o Zipriztintzeko arriskua egon daitekeen zereginetan (haizezko edo kantuzko instrumentuekin 
irakastea) aurpegiko pantaila edo manpara bidezko bereizketa fisikoa erabiliko da. 

o Funtsezkoa da behar bezala jartzea, bai eta ordena eta forma egokian kentzea ere, behin lana 
amaituta, kutsatu daitezkeen eremuekin kontakturik izan ez dadin (III. ERANSKINA). 

 

ADINGABEAK ETA FAMILIAK 

� Tutoretzatan familiari arreta emateko lanetan, ikasgela edo espazio libreak erabiliko dira irakasleek 
eta bertaratzen diren familietako kideek maskara nahitaez erabili behar dutelarik. Mahai baten 
inguruan bada, erabileren artean higienizatu beharko da, bai eta balizko kontaktua izan dezaketen 
elementuak ere. Ahal den neurrian, hitzordu bakoitzeko ez dira bi pertsona baino gehiago hartatuko, 
eta aldez aurretik hitzordua eskatu beharko da erabili beharreko espazioa aurreikusteko. 

� Administrazio-izapideak egin behar dituzten erabiltzaileek zentroko idazkaritzarako erreserbatutako 
guneetara joan beharko dute. 

� Ikasleen higiene pertsonala ikasteko neurriei dagokienez, gomendatzen da neurri horiek praktikaren 
bidez irakastea, honako hauek azpimarratuz: 

• Kontaktu fisikoa dakarren agurrik edo hezkuntza-adierazpenik ez egitea. 

• Ahal den neurrian, ahoa besaurrearekin edo zapiarekin estali, eztul edo doministiku egitean. 

• Ahal den neurrian, begiak, sudurra eta ahoa ez ukitzea. 

• Mota edo jarduera bakoitzaren hasieran eta amaieran komunak diren elementuak desinfektatzea. 

� Eskuak garbitzea, urarekin eta xaboiarekin edo gel hidroalkoholikoarekin. Irakasleek klase bakoitzaren 
aurretik eta ondoren eskuak nola garbitzen dituzten gainbegiratuko da. 

 

ERANSKINAK 

� I. ERANSKINA: Udal Intranetean argitaratutako langileentzako gomendio orokorrak (2020/03/31). 
Testuaren egokitzapena. 

� II. ERANSKINA: Lantokietan maskarak erabiltzeari buruzko informazioa (2020/03/31). Covid-19 Udal 
Mahaia (2020/07/21) 
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I. ERANSKINA: 

Udal Intranet - Langileentzako gomendio orokorrak eta Udal Folklore Akademiarako gomendio 
espezifikoak 

1. Eskuak maiz garbitu urarekin eta xaboiarekin (15-20 segundoz) eta, batez ere, eztul edo 
doministiku egin ondoren. 

2. Eztul edo doministiku egitean, estali ahoa eta sudurra ukondoarekin edo erabili eta botatzeko zapi 
batekin. Bota zapia berehala eta garbitu eskuak alkoholez egindako desinfektatzaile batekin edo 
ura eta xaboia erabilita. 

3. Ahal den neurrian, beste pertsona batzuekiko zuzeneko harremana minimizatzea. Kontaktua 
saihestezina bada, gutxienez 1,5 m-ko tartea utzi behar da. 

4. Arnas infekzio akutuak dituzten pertsonekin gertuko kontakturik ez izatea. 

5. Ez ukitu begiak, sudurra eta ahoa. 

6. Etxean eta leku publikoetan eskuekin kontaktuan dauden gainazalen garbiketa areagotu. 

7. Zuzeneko kontaktu mota aldatzea, hala nola elkarri eskua ematea saihestea. 

8. Ez partekatu besteekin elikagaiak, edariak, edalontziak, platerak, mahai-tresnak, ezta mugikorrak 
ere. 

9. Ahal den neurrian, bilerak ez dira aurrez aurre egingo, eskura dauden baliabide teknikoak erabiliz 
(telefonoa, bideo-konferentzia). Aurrez aurre egitea ezinbestekoa bada, espazio zabaletan egingo 
dira, gutxienez 1,5 m-ko tartea bermatzeko. 

10. Saihestu egingo da lanpostua kokatuta dagoen lekua ez den solairu/aretoetatik zirkulatzea, 
ezinbestekoa ez bada. 

11. Marka eta gezien bidez adieraziko dira eraikineko gune komunetatik egindako joan-etorriak. Era 
berean, dantza-aretoen espazioa sektorizatu da. 

12. Beharrezkoak diren antolamendu-neurriak hartzea, fitxaketa-guneetan eta aldageletan inor pilatu 
ez dadin. 

13. Partekatutako lan-ekipoen garbitasuna areagotzea. 

14. Zuzendaritza-taldearen bidez, koronabirusari buruz interesgarritzat jotzen duzun edozein gairen 
berri ematea. 

15. Gogoratu sukarra eta arnas klinika izanez gero, ez joan zure lanpostura eta jarri harremanetan 
zure osasun zentroarekin telefonoz, nola jokatu behar duzun jakin dezazun. 

16. Eraikineko igogailua banaka erabili behar da. 

17. Irakasleen gelan dagoen inprimagailua, fotokopiagailua eta ordenagailua erabiltzeko, gel 
hidroalkoholikoa erabili behar da eskuetarako, tresna horiek erabili aurretik eta ondoren. 

18. Maskara erabiltzea derrigorrezkoa izango da Musika Etxearen eraikinean sartzen den ororentzat. 
Langileek beti eraman behar dute maskara espazio komunetan. (Kontsultatu II. ERANSKINA) 

19. Ikasleak bere instrumentu eta partiturekin (liburuak, metodoak...) joango dira eskolara. 

20. Gela eta espazio komun bakoitzean gel hidrohakoholikoa, likido desinfektatzailea eta paper-
biribilkia egongo dira. 

21. Premia espezifikoen eta espazioen arabera, banantze-manparak jarriko dira. 
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II. ERANSKINA: 

Lantokietan maskarak erabiltzeari buruzko informazioa (2020/03/31). Covid-19 Udal Mahaia 
(2020/07/21) 

2020ko uztailaren 16an argitaratu zen EHAAn Eusko Jaurlaritzako Osasuneko sailburuaren 2020ko 
uztailaren 15eko Agindua, eta haren 1.3 artikuluan aipatzen da maskarak nahitaez erabili behar direla. 
2020ko uztailaren 20an, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak dokumentu argigarri bat argitaratu zuen bere 
webgunean, haren interpretazioan sortutako zalantzak argitzeko. 

Dokumentu horietan oinarrituta eta Covid-19 Koordinazio Mahaiak eskatuta, lantokietan maskarak 
erabiltzeko jarraitu beharreko irizpide teknikoa honako hau da: 

1. EZ da beharrezkoa maskara erabiltzea 

� Lanaldi osoan leku berean fisikoki kokatuta dauden lanpostu estatikoetan, beste langile edo 
erabiltzaile batzuekin edo, oro har, publikoarekin interakziorik izan gabe, baldin eta transmititzea 
eta kutsatzea saihesteko prebentzio-neurriak eta gainerako segurtasun-gomendio orokorrak betetzen 
badira (intranetean eskuragarri daude). 

a. Lanera ez joatea COVID-19 gaixotasunarekin bateragarriak diren sintomekin. 

b. Langileen artean 1,5 m-ko segurtasun-distantzia mantentzea pertsonen artean, ezarritako 
prebentzio-neurri kolektiboak erabiliz. 

c. Arnas etiketa. 

d. Eskuak maiz garbitzea. 

e. Lanpostua behar bezala mantentzea eta garbitzea. 

f. Aurrez aurrekoa ez den lana sustatzea, lantokian langile-pilaketak saihestea. 

2. Maskara ERABILI behar da 

� Arreta edota jendeari irekitako lantokietan eta lantokietan, dagoeneko ezarrita dauden prebentzio-
neurri kolektiboez gain (manparak, aldez aurreko hitzordua, erabiltzaile bakoitzak maskara erabiltzea). 

� Zentro eta lanpostu guztietan, joan-etorrietan, igarotze-eremuetan, sarbideetan eta gune 
partekatuetan: eskaner fotokopiagailuak, igogailuak, vending makinak, komunak (erabilera 
esklusiboko lanpostua ez den guztia). 

� Bilera-geletan, pertsonen arteko 1,5 m-ko segurtasun-tartea eta ezarritako edukiera bete arren. 

� Joan-etorrietan ibilgailuen erabilera partekatua. 

� Bada, betiere beste pertsona batzuekin elkarreragina badago, eta 1,5 m-ko segurtasun-tartea 
mantentzeko aukerarik ez badago. 

 


