ZAINTZA/GOIZTIARREN ZERBITZUA ANTOLATZEKO
GOMENDIOAK (2020-09-29)

Gomendio batzuk prestatu ditugu, familia eta lana uztartzeko hain beharrezkoa den
zaintza/goiztiarren zerbitzua antolatzen laguntzeko.
Kontuan hartzeko
https://www.euskadi.eus/koronabirusari-buruzko-informazioa/web01s2hhome/eu/
IKASTURTE HASIERARAKO JARDUKETA-PROTOKOLO OSAGARRIA ETA
IKASTETXEETAN COVID-19 KASUAK AGERTZEN DIRENERAKO
JARDUNBIDEAK (2020-09-18)
(4. orrian berdez)

Indikazio horiek garrantzi berezia hartzen dute zenbait ikastetxetan eskaintzen den
eskola-ordutegia hasi aurreko zerbitzuko taldeetan; horietan, talde egonkor
desberdinetako ikasleek espazioa partekatzen badute, aurreko guztiaz gain, zorrotz
bete beharko dira urruntze-neurriak eta musukoaren erabilera adin guztietan.

Gomendioak
1.- ikastetxeko zuzendaritzarekin harremanetan jartzea, jarduera egingo duzuela
jakinarazteko, ikastetxearen 20-21 urteko planean sar dezazuen, aurreko
ikasturteetan bezala.
2.- Ikastetxeko COVID arduraduna nor den jakitea, edozein arazo edo gorabehera
aipagarriren berri izan dezan.
3.- Jarduera zer espaziotan egin daitekeen zehazterakoan, honako hauek hartu behar
dira kontuan:
- Espazioa zabala eta ondo aireztatu daitekeena izan behar da, burbuilen arteko
distantziak mantendu ahal izateko.
- Aldi berean, erraz zaintzeko modukoa izan behar du.
- Sarbide erraza izan behar du, ahal bada kanpotik zuzenean sartu ahal izango gara,
eremu komunetatik igarotzea saihestuz.

- Erraz garbitu behar da, hau da, desinfektatu egin behar da, zaintzaren/goiztiarren
zerbitzuaren ondoren hasten diren eskolak eragotzi gabe. Zentroko zuzendaritzarekin
hitz egin beharko dugu erabiliko dugun espazioaren garbiketa-sistema koordinatzen
saiatzeko.
- Aurreko baldintzak bete ditzakeen espazio horietako bat jantokia izan daiteke.
Jantokiko mahaiek aukera eman diezagukete burbuila taldeak ezartzeko eta begiraleak
kontrol handiagoa izan dezan. Mahai bakoitzak burbuila talde bat har dezake eta
taldeen arteko distantziak mantendu daitezke. Zenbait ikastetxetan jantokia ez da
jarduerak egiteko erraz lagatzen den espazioa, baina zuzendaritzari proposa
diezaiokezue.
- Burbuila desberdinetarako guneak ezartzeko erabili daitekeen beste espazio bat
gimnasioa izan daiteke. Haurrentzako gimnasio bat izanez gero, hori izan daiteke ikasle
horientzako egokiena.
- Ludoteka, halakorik izanez gero, erabili beharreko espazioa ere izan daiteke, baita
ikastetxeko liburutegia ere, une honetan erabilgarri baitago.

4.- Kontratazioak:
- Baloratu zenbat begirale kontratatu behar dituzuen, burbuila-taldeen eta jarduera
egingo duzuen espazioaren arabera.
- Kontuan izan ez dela berdina haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako burbuila-taldeak
izatea. Haur hezkuntzako umeen kasuan, arretak zuzenagoa izan beharko du, begirale
gehiagorekin.
- Kontratazioaren baldintzak ituntzea, ikastetxea itxiko balitz edo COVID19ren ondorioz
zerbitzua etengo balitz ere. Eredu bat duzue gure web orrian:
https://www.ehige.eus/eu/bige-dokumentuak-kudeaketa-eta-antolakuntza/
- Baloratu zer kontratazio mota komeni zaizuen gehien elkarte gisa, eta gogoratu
ikasleekin harremanetan dauden begirale guztiek sexu-delituen ziurtagiri negatiboa
aurkeztu beharko dutela.

5.- Familien konpromisoa:
- Familiek jarduerarekiko duten konpromisoa jasotzen duen dokumentu bat sortu.
Dokumentu horretan honako alderdi hauek sar ditzakezue, besteak beste:
• Fidantza bat ordaintzea jardueraren hasieran, eta jarduera amaitzean
berreskuratu ahal izango da.

• Jarduera garatzen den ordutegian familia edo familiak izendatutako pertsona
prest eta aurkitzeko moduan egoteko konpromisoa.
• Familiak bere seme-alaben tenperatura egiaztatu arte itxaron beharko du
jardueran sartu aurretik.

6.- Neurri higienikoen protokoloa sortzea:
Zuen protokoloan sar ditzakezuen edo zuen egoerara egokitu ditzakezuen puntu
batzuk erakutsiko dizkizuegu:
Begiraleentzat:
- Monitoreak maskara (kirurgikoa edo FFp2) eramango du jarduera osoan.
- Ikasleak ikastetxera sartu arte itxarongo ditu, gel hidroalkoholikoa aplikatuko du
eta tenperatura kontrolatuko du ikastetxera sartu aurretik.
- Begirale batek (ikasturtean beti pertsona berak) kontrolatuko du ikasleen
sarrera mailakatua, modu dinamikoan egiteko eta itxaronaldiak saihesteko.
- Zerrendan dagoen haurraren identifikazioa. Zerrenda ofizialean agertzen ez
bada, ezin izango da barrura sartu, ezta zerbitzua erabili ere.
- Ikasleak uneoro maskara behar bezala jarrita daramala kontrolatuko du.
- Begiraleak maskara jarrita eduki beharko du uneoro, eta gela hidroalkoholikoa
aplikatu beharko da gainazalen bat ukitzen duen bakoitzean, objekturen bat
edo haurren bat ukitzen duen bakoitzean edo ateratzen den bakoitzean eta
dagokion gelatik sartzen den bakoitzean.
- Begiraleak ez die utziko haurrei jarduera egiten den esparrutik irteten.
- Begiraleak haurrak elkar ukitzea saihestuko du, eta distantziak gordetzeaz,
maskara uneoro jarrita mantentzeaz eta higiene-arau egokiak betetzeaz
arduratuko da.
- Begiraleak, behar izanez gero, bainuak behar bezala erabiltzen direla ziurtatu
beharko du, eta haurrei gela hidroalkoholikoa aplikatu beharko die erabili
aurretik eta ondoren.
- Begiraleren bat sintoma edo sukarrarekin hasten bada, guraso-elkarteko
arduradunari jakinarazi beharko dio, ikastetxera joan aurretik, neurri egokiak
har daitezen eta protokoloari jarrai dakion, bai eta begirale hori ordeztu dadin
ere.
Familientzat:
-

Zaintzaile/goiztiarren zerbitzuan izena emanda dauden eta COVID 19 sintomak
dituzten ikasleek ez dute joan behar (eztula, sukarra, arnasa hartzeko
zailtasuna, etab.).

-

-

Ikaslearen aitak, amak edo legezko tutoreak etxean tenperatura hartzeko
konpromisoa hartzen du, goizeko harrera-zerbitzura joan aurretik. Nolanahi
ere, tenperatura berriz kontrolatuko da ikaslea harrera-zerbitzura sartzen
denean. Kontrol hori egin ondoren haurrak 37º gainditzen baditu, etxera
itzuliko da eta familiaren osasun-zentroarekin harremanetan jarri beharko du.
Ikasle guztiek maskara eraman beharko dute.
Begiraleek maskarak izango dituzte haurrak ekartzen dituztenak hautsiz gero
edo galduz gero aldatu ahal izateko.
Ikasle guztiak zaintzara etorri aurretik gosalduko dute. Ezin da elikagairik
kontsumitu.
Monitoreak asistentziaren eguneroko erregistroa egingo du, eta bertan ikasle
bakoitzaren tenperatura jasoko da.
Ez dira materialak eta jostailuak partekatuko.
Ikasleek ezingo dute jostailurik etxetik ekarri. Begiraleak emandako materiala
bakarrik erabili ahal izango da.
Begiraleak eskolako geletara eramango ditu haurrak, ilaran eta distantziak
mantenduz.
Ikasleek ezingo dute korridoreetara irten, ezta gune komunak erabili ere,
begiraleen baimenik gabe.
Haurra zaintza zerbitzura joaten ez bada, ikaslearen aitak, amak edo legezko
tutoreak absentziaren arrazoiak jakinarazi beharko dizkio arduradunari, eta
hura erregistroan jasoko da.

