2021 - 2022 antolatzen
1. eszenatokia: hezkuntza presentziala

KONTINGENTZIA PLANA
KUETO HLHI

2021 - 2022 antolatzen
SARRERAK

GOIZEAN

Mailakatuta

Denak sarrera
nagusitik. Egokitutako
orduan eta gunean,
ikasle guztiak ilaran
egongo dira.

LH

- 8:50: - 6.,5. eta 4.maila
- 8:55: - 3., 2. eta 1. Maila
HH

- 9:00 - 5 urte
- 9:00: 4 urte
- 9:00: 3 urte

- Sarrera nagusian gela bananduko da.
- Patioan guneak seinalatuta egongo dira
distantzia mantentzeko moduan.

- EDOZEIN KASUTAN, GOIZEAN
ESKOLARA ETORRI EZ DENAK, EZIN
IZANGO DU EGUN HORRETAN
JANTOKIKO ZERBITZUA ERABILI.

2 urtekoak, beren atea erabilita.
9:10ik - 10:00 ak arte
ARRATSALDEAN Denak sarrera
HH - INFANTIL
nagusitik. Zuzenean
burdin hesitik geletara; HH2, HH3,HH4 eta HH5: 15:05
ETXEAN
BAZKALTZEN DUTEN
IKASLE GUZTIAK

- HH2 eta HH3ko ikasleek bazkal osteko lo
kuluxka, etxean egiteko aukera izango dute.

LH - PRIMARIA
LH1, LH2 eta LH3: 14:55
LH4, LH5 eta LH6: 15:00

IRTEERAK

EGUERDIAN

Mailakatuta

LH

- 12:55: - 6., 5., eta 4. maila
- 13:00: - 3., 2., eta 1. Maila

- TUTOREAK JAITSIKO DITU IKASLE
GUZTIAK: JANTOKIKOAK ETA
ETXEKOAK

HH

- 12:50 - 5 urte
- 12:50 - 4 urte
- 12:45 - 3 urte
- 2 urtekoak, 12:45 tan, beren
atea erabilita.
ARRATSALDEAN Mailakatuta

- HHn: familiekin ez dugu momentu

LH

- 16:30: - 6., 5., eta 4. maila
- 16:35: - 3., 2., eta 1. Maila

horietan informazio elkarbanaketarik
egingo pilaketak sahiesteko.

HH

- 16:20 - 4 urte
- 16:25 - 5 urte
2 urtekoen atetik

- 16:15 - 2 urte
- 16:20 - 3 urte
ATSEDENALDIAK

Patio estalian

Beheko patioan

Erdiko patioan

Patioak

10:45: - 3 urte

10:45: - 4 urte

10:45: 5 urte

(ERDITIK
MOZTUTA,
TALDEAK EZ
NAHASTEKO)

11:15: - 1. maila

11:15: - 2. maila

11:15: 3. Maila

11:45 – 6. maila

11:45: 5. maila

11:45 : 4. maila
12:15etan: 2 urte (kolunpioetan)

Hamaiketakoa

- Patioan egitea

lehenetsiko da

Komunaren
erabilera

Jantokia

Behar dutenean
banaka

GOGORATU:

- Ez da INOR egongo hamaiketakorik banatzen
- UR BOTILLA EKARTZEA GOMENDATZEN DA
- Komuneko atean, aforoa jarriko dugu
- Ikasleek jakin behar dute zein den komunera joateko araudia: gela, maskara, aforoa errespetatzea
eta urik ez edatea zuzenean txorrotatik.
- Komunetan JABOIA ETA PAPERA EGONGO DA ERABILTZEN DEN BAKOITZEAN eskuak
garbitzeko.

3 TXANDA

- TXANDEN ARTEAN, GARBIKETA ETA AIREZTATZEA
EGINGO DA

- TALDE EGONKORRAK MANTENDU
BEHARKO DIRA

ESPAZIO KOMUNEN ERABILPENA:
ORO HAR

-

Talde batek erabiltzen duen bakoitzean, garbitu eta aireztatu behar da.
Espazio komun guztietako ateetan, erabiliko direnen ordutegiak egongo dira.
Desplazamendu guztiak: MUSUKOAREKIN.
Aretoan sartu eta ateratzerakoan: gel hidroalkoholikoa.
Gela guztietako ateetan aforoa egongo da zehaztuta
Beste edozein espazioa erabiltzeko protokolo berdina izango du: Maskaren erabilpena, distantziak mantentzea, esku
garbiketa, azaleren desinfekzioa eta maiztasunez egindako aireztatzea.

GIMNASIOA

-

Ahalik eta desplazamendu gutxien egiten saiatuko gara.
Dutxak erabiltzea debekatuta dago eta aldageletan distantziak eta aforoak zainduko dira.
Komunak: gel hidroalkolikoa erabili beharko da erabili aurretik eta eskuak jaboiarekin garbitu amaitu eta gero.
Baliabideak partekatu ahal izango dira: gel hidroalkohilikoa erabili aurretik eta higienizatuko dira taldeen artean.
Kontaktuko jarduerak saihestu.
Departamentuko jarraibide espezifikoak izango dira kontutan.

LIBURUTEGIA

-

Eskolaz kanpoko erabilpenik ez da egongo.
Mailegurik ezin da egon.
Erabiltzaileen artean, erabilitako superfizieak, garbi (desinfektatuta) geratu behar dira.
ERLIJIO SAIO BATZUK BERTAN EGINDO DIRA IKASLEEN ARTEKO DISTANTZIA MANTENTZEN.

INFORMATIKA
GELA

- Eskolaz kanpoko erabilpena izango du betiere protokoloak errespetatzen badira.
- Sartu aurretik, erabiltzaileek eskuak garbituko dituzte gelarekin eta amaitutakoan, erabilitako superfizieak, teklatuak,

PSIKOMOTRIZITAT
E GELA

-

arratoiak…garbi (desinfektatuta) geratu behar dira.
HH: 2, 3, 4 eta 5 urtekoek erabiliko dute
Saio bakarra: bere Garbiketa eguerdian eta arratsaldean egingo da.
Egunean zehar, OXIVIN produktuarekin desinfektatuko da.
Oihalak baztertu beharko dira eta blokeen kopurua asko murriztu.

MUSIKA GELA

- Taldeen artean aireztatzerako tartea egongo da.
- Baliabideen erabilpen segurua egiteko, sarreran eskuak garbituko dira gelarekin eta ahal den neurrian, aireztapen
gurutzatua

- jarraibide espezifikoak izango dira kontutan.
KOMUNAK

- Komuneko atean, aforoa jarriko dugu
- Ikasleek jakin behar dute zein den komunera joateko araudia: gela, maskara, aforoa errespetatzea eta urik ez edatea
zuzenean txorrotatik.

- Komunetan JABOIA ETA PAPERA EGONGO DA ERABILTZEN DEN BAKOITZEAN eskuak garbitzeko.
PASABIDEAK

- Seinalizazioa: norabidea, segurtasun-distantzia, kartel adierazgarriak…

ERLIJIO GELA

- desplazamendu guztiak, maskararekin.
- liburutegia eta informatika gelak erabiliko dira, bertan distantzia mantendu daiteke eta.
- Desdoble baterako erabiliko da.

INGELES GELA

- Desplazamenduak murrizteko, ahal den neurrian, arloa geletan emango da.
- Baliabideak partekatu behar izanez geri, esku garbiketa eta taldeen arteko desinfekzioa bermatuko da.

PT GELAK

- Ahal den neurrian, ikasleak ez dira beren geletatik aterako.
- Ezinbestekoa izanez gero, beste edozein espazioa erabiltzeko protokolo berdina izango du: Maskaren erabilpena,
distantziak mantentzea, esku garbiketa, azaleren desinfekzioa eta maiztasunez egindako aireztatzea.

LAN GELARIK EZ DA EGONGO

LH eta HHKO IRTEERA ESKALONATUA (ORDUTEGI HAUEK ORIENTATIBOAK DIRA, BALIOZTATU BARIK

DAUDE)

MAILA

ORDUA

6. 5.eta 4.
MAILAKOAK

12:55 // 16:30

3, 2, ETA 1.
MAILAKOAK

13:00 //
16:35

- FAMILIAK EZIN DIRA PATIOAN SARTU
- FAMILIEK, IKASLEAK HARTU ETA SARRERA NAGUSIA LIBRE UZTEA

NAHITAEZKOA DA.
- FAMILIAKO KIDE BAKARRA ETORTZEA ESKATUKO ZAIE BILERETAN.
- GOGORATU, IKASTETXEAN EZIN IZANGO DA FAMILIAKO KIDERIK
SARTU HITZORDURIK GABE;
12:50 // 16:10 - IRAKASLEOK, KONTUTAN IZAN BEHARKO DUGU EZIN DITUGULA
INFORMAZIOAK UNE HORRETAN ELKARTRUKATUKO FAMILIEKIN.

2.ETA .1 MAILAKOAK 13:05 //
16:35
HH 5, HH4

OHARRAK

HH 3

12:45 // 16:20

HH 2

12:45 // 16:15

OSASUN ETA SEGURTASUN NEURRIAK - LABURPENA - IKASLEAK
MASKARILLA

6 urtetik gora

-

ESKU GARBIKETA

Denek

-

TALDEKATZEA

- SEGURTASUN TALDE EGONKORRA

Departamentuak igorritako instrukzioei jarraituta, BETI
Salbuespena: kanpoan dauden bitartean, distantziak
mantentzea bermatuz gero, maskara tarte batean kendu ahal
izango da.
Gelan, leihoaren ondoan, musukoa kentzeko tartetxoak
bilatuko dira.
Beste segurtasun neurrien gainetik, esku garbiketa dago.
Egunero, ohitura bihurtu arte, HH zein LHn ondo egitearen
garrantziaz ohartaraziko zaie ikasleei
Hidroalkoholak eta jaboia tartekatuko dira
Gel hidroalkolikoa heldu baten gainbegirada pean egongo da
une oro.
Komunera joan aurretik, komunetik ateratzen garenean, ohikoa
ez den gelara joaten garenean, patiora atera aurretik, bueltan,
jantokira joan baino lehen, gelara itzuli aurretik…
Aurpegia ez ukitzeko garrantzia gogoratuko da behin eta
berriro.
Komunetan kartel adierazgarriak kokatuko dira

-

Ahal beste elkarbizitza unitate sortuko dira: taldekoak, alegia.
Talde hau, errotaziorako, jantokirako edota patiora joateko
mantenduko da.

-

Taldeen osaera eta, ahal den neurrian, kide bakoitzaren
kokapenaren erregistroa egin eta eguneratu beharko da.

TENPERATURA

- EZ DA HRTUKO SARRERAN

-

- Bakarrik behar denean hartuko da.

-

ESTULA

- Ukondoan

-

Ikasleekin eztula egiteko era egoki eta seguruena landu.
Mukizapiak erabili behar izanez gero, estalkidun zakarrontzian
bota beharko dira.

KOMUNAREN
ERABILPENA

-

-

Ikasleekin komunera joateko arau berriak landu beharko dira.
Aforoa ateetan egongo da kokatuta
Aforoa zaintzeko mekanismoak zabalduko ditugu ikasleen
artean.

-

URA edan: LHn, norberaren botilarekin
- HHn: baloratu beharko: edalontzia egunero
eraman/ekarri? botila?

-

Desplazamenduen aurretik edo atzetik ez egitea
lehenetsiko da, aglomerazioak ekiditeko.
Momentu horietan, esku garbiketa gelen bidez
egingo da (posible bada).

Etxean tenperatura kontrolatzearen garrantzia azpimarratu
beharko dugu.
Behar den guztietan tenperatura hartu ahal izateko, solairu
bakoitzean termometroak egongo dira (arduradun baten
zaintzapean).

IKASGELEN
DESINFEKZIO
ZUZENERAKO

- Espazio guztiak ahalik eta batuen geratuko dira: paper solterik
ez, ezta bandejetan ere.

NEURRIAK LANTZEA - Egunero, erregulartasunez araudi berria barneratu
arte.

- Tutoreari egokituko zaio funtzio hau.

OSASUN ETA SEGURTASUN NEURRIAK - HPBko ikasleak
MASKARILLA

- 6 urtetik gora, BETI

- salbuespena: ikaslearen ezaugarriengatik, egonezin handia sortzen dionean.

ESKU GARBIKETA

- Maiztasun handiarekin, gel
hidroalkoholikoa eta jaboia eta ura
tartekatuta.

Eskuak ahoan sartzeko duen ikaslearekin jaboia eta ura erabiliko da.
Gel hidroalkolikoa heldu baten gainbegirada pean egongo da une oro.
- Ahal den neurrian, bere elkarbizitza unitatearen egitura mantenduko da.

TALDEKATZEA
TENPERATURA

- Goizero eta beharrezkoa den guztietan.

- Etxean tenperatura kontrolatzearen garrantzia azpimarratu beharko dugu.
- Behar den guztietan tenperatura hartu ahal izateko, solairu bakoitzean termometroak
egongo dira (arduradun baten zaintzapean).

EZTULA
KOMUNAREN
ERABILPENA

- Ikasleekin eztula egiteko era egoki eta seguruena landu.
- Mukizapiak erabili behar izanez gero, estalkidun zakarrontzian bota beharko dira.
- Joan aurretik, gelan hartuko du gel

hidroalkoholikoa eta komuna erabili
ostean, jaboia eta ura erabili beharko da. - Desplazamenduen aurretik edo atzetik
ez egitea lehenetsiko da, aglomerazioak
ekiditeko.

ikasleekin komunera joateko arau berriak landu beharko dira.
Aforoa ateetan egongo da kokatuta
Aforoa zaintzeko mekanismoak zabalduko ditugu ikasleen artean.
URA edan: LHn, norberaren botilarekin
- HHn: baloratu beharko: edalontzia egunero eraman/ekarri? botila?

KANPOKO
LANGILEAK (fisio,
osatuz, CRI…)

- Eskolako neurri orokorrak ezagutu eta zainduko dituzte
- Gelatik kanpoko espazioak erabili behar izanez gero, erabili aurretik zein ostean

IKASGELEN
DESINFEKZIO
ZUZENERAKO

- Espazio guztiak ahalik eta batuen geratuko dira: paper solterik ez, ezta bandejetan ere.

NEURRI BERRIAK
EZAGUTARAZTEA

desinfektatu eta aireztatzeko ardura izango dute.

- Egunero, erregulartasunez araudi berria
barneratu arte.

- HPBko irakasle taldeari (PT, logopeda, aholkulari, HLE…) egokituko zaio funtzio hau.

OSASUN ETA SEGURTASUN NEURRIAK – IRAKASLEAK // HLE
MASKARILLA

- Departamentuak igorritako instrukzioei jarraituta, BETI.

ESKU GARBIKETA

- Beste segurtasun neurrien gainetik, esku garbiketa dago
- Hidroalkoholak eta jaboia tartekatuko dira
- Komunera joan aurretik, komunetik ateratzen garenean, ohikoa ez den gelara joaten garenean, patiora atera
aurretik, bueltan, jantokira joan baino lehen, gelara itzuli aurretik…

- Aurpegia ez ukitzeko garrantzia gogoratuko da behin eta berriro.
- Komunetan kartel adierazgarriak kokatuko dira
TALDEKATZEA

- Batzorde ezberdinetako bilerak ospatzeko, ahal den neurrian, presentzialtasuna berreskuratuko da.
- Koordinazioak eta formazioak: talde txikiagotan edo modu telematikoan antolatu beharko dira.
- Erabiltzen diren aretoak ondo aireztatu beharko dira (erabilpenen artean eta ahal den neurrian, une oro ate eta
leihoak irekita izanda).

TENPERATURA

- Behar den guztietan hartuko da tenperatura.
- Behar den guztietan tenperatura hartu ahal izateko, solairu bakoitzean termometroak egongo dira (arduradun
baten zaintzapean).

EZTULA

- Ikasleekin bezala, eztula egiteko era egoki eta seguruena erabiliko da: ukondoaren barruko aldean edo erabilpen
bakarreko zapian.
- Mukizapiak erabili behar izanez gero, estalkidun zakarrontzian bota beharko dira.

KOMUNAREN
ERABILPENA

- Ateetan aforoa jarrita egongo da.
- Erabili aurretik zein amaitutakoan, gela edo jaboia erabilita egin beharko da esku garbiketa.

IKASGELEN DESINFEKZIO - Espazio guztiak ahalik eta batuen geratuko dira: paper solterik ez, ezta bandejetan ere.
ZUZENERAKO

OSASUN ETA SEGURTASUN NEURRIAK – FAMILIAK
MASKARILLA

- Eskolara gerturatzeko deituak edo hitzordua duten une guztietan erabili beharko dute.

ESKU GARBIKETA

- Sarreretan kokatuta egongo diren gel hidroalkoholikoak erabili beharko dituzte.

TALDEKATZEA

- Eskola barruan egon behar izanez gero, segurtasun distantzia mantendu beharko dute.

TENPERATURA

- 37 gradutik gorako tenperaturarekin ezin izango dira eskolara etorri, nahiz eta hitzordua izan.

EZTULA

- Ukondoaren barruko aldean edo erabilpen bakarreko mukizapietan egitea gomendatzen duten elebidun kartelak
jarriko ditugu

KOMUNAREN
ERABILPENA

- Ikasleen komunak ezin izango dituzte inolaz ere erabili.

OSASUN ETA SEGURTASUN NEURRIAK - IRAKASLEAK EZ DIRENAK (Garbitasun Zerbitzua, Atezaina, Amuge, Bidelaguna…)
MASKARILLA

- Departamentuak igorritako instrukzioei jarraituta, BETI.

ESKU GARBIKETA

- eskuak bai gel hidroalkoholikoa bai jaboi eta urarekin maiztasunez garbitu beharko dituzte.

TALDEKATZEA

- Segurtasun neurria mantendu beharko dute eta areto bakoitzaren aforoa errespetatu.

TENPERATURA

- 37 gradutik gorako tenperaturarekin ezin izango dira bere lanpostuaz jabetu.

EZTULA

- Ukondoaren barruko aldean edo erabilpen bakarreko mukizapietan egitea gomendatzen duten elebidun kartelak
jarriko ditugu

KOMUNAREN ERABILPENA - Ikasleen komunak ezin izango dituzte inolaz ere erabili.

OSASUN ETA SEGURTASUN NEURRIAK - KONPONKETA PUNTUALAK EDO MANTENUA
MASKARILLA

- Departamentuak igorritako instrukzioei jarraituta, BETI.

ESKU GARBIKETA

- Eskuak bai gel hidroalkoholikoa bai jaboi eta urarekin maiztasunez garbitu beharko dituzte.

TALDEKATZEA

- Segurtasun neurria mantendu beharko dute eta areto bakoitzaren aforoa errespetatu.

TENPERATURA

- 37 gradutik gorako tenperaturarekin ezin izango dira bere lanpostuaz jabetu.

EZTULA

- Ukondoaren barruko aldean edo erabilpen bakarreko mukizapietan egitea gomendatzen duten elebidun kartelak
jarriko ditugu

KOMUNAREN ERABILPENA - Ikasleen komunak ezin izango dituzte inolaz ere erabili.

BABES BALIABIDEEN MEMORIA (0SATU BARIK)
BALIABIDEA

EZAUGARRIAK

GEL

- Hidroalkohola
- departamentuak bidalitakoa
- alergikoentzat (KEPOL)

MASKARILLAK

- departamentukoak (kirurgikoak)
- FPP2 - langile bakoitzarentzat, 5

ARDURADUNA

OHARRAK

- Eskolak erosita.
- isolamendu gelarako, FFP2
- baloratzen ari gara logopedarako
maskara gardena erostea

SEINALEAK

- lurreko seinaleak (geziak,

karrilak, “itxaron, mesedez”,
“distantzia mantendu”…
- Karteldegi ezberdina: esku
garbiketa, maskara eramateko
gogorarazteko, gelaren
erabilpena…
- patioko kokapena
TAPADUN
ZAKARRONTZIAK

- geletan zein komunetan edota

ESKULARRUAK

- isolamendu gelarako,

leku estrategikoetan kokatzeko.

- Trapagako TKS-ko entrepresan,
oso arreta eta zerbitzu ona.

- zuzendaritza
- covid arduraduna

- bertan EPI, maskara, eskularru eta
erabilpen bakarreko mukizapiak
bota beharko dira.

departamentuak, dagokion
kidegoarentzat bidalitakoak

JABOI ETA PAPER
DISPENSADOREAK

- ikasleen komunetan ipintzeko

- TKSn erosita

PANTAILAK

- departamentuak bidalitako 1
- erositako 5 unitateko pack

GEL DISPENSADOEREA - dispensadore txikiak erabiliko
dira (500ml)

- hormarako eskatutakoa stocketik

ALFOMBRAK

- stock arazoak izan dituzte etea ez

- sarrerarako ale bat (desinfekzio
eta lehortzeko)

kanpo dago; azkenean ez dugu
jarriko.

zaizkigu heldu; arruntak jarri eta
desinfektantea egunero botako
zaie.

- departamentuak bidalitako 2
- erositako beste 4

- eskaera eginda dago baina ez

azalerak
desinfektatzzeko spray

- mercadonakoa

- areto guztietan kokatuta
- balleta batekin batera (mahaiak,

CO2 neurgailua

- Eskatu ian da 20-21 ikasturtean

TERMOMETROAK

zaizkigu heldu behar diren beste
seiak heldu.
- isolamendu gelarako bat

teklatuak, fotokopiagailua…)

eta ez dira heldu.

- Berriro eskatuko da 21-22
ikasturterako.

Eraikinaren gabiketa - Garbitzeko eta desinfektatzeko neurriak
Instalazioak eta ekipoak garbitzeko eta desinfektatzeko neurriak, zentroen erabileraren ezaugarrietara eta
intentsitatera egokituta. Arreta berezia jarriko zaie erabilera komuneko eremuei eta ukipen-azalera
ohikoenei: heldulekuak, altzariak, eskudelak, zoruak, telefonoak, etengailuak edo sakagailuak,
igogailuaren botoiak, barandak, edo mahaiek, ordenagailuek, saguek, telefonoek, inprimagailuek eta
komunek erabili ohi dituzten aparatuak.

- GELAK JASOTA UTZI BEHAR DIRA: MATERIAL GUZTIA BATUTA. MAHAI GAINEAN EZ DA MATERIALARIK UTZIKO -

Hartu
beharr
eko
neurri
ak:

●

Erabili eta botatzeko materialarekin garbitu eta egunero desinfektatu: maiz ukitzen diren
gainazalak, bainugelako gainazalak eta komuna.

●

Ohiko detergenteak nahikoak dira, baina lixiba edo bestelako produktu desinfektatzaileak ere
sar daitezke garbiketa-errutinetan, betiere segurtasun-baldintzetan: maskara, eskularruak eta
nahasketarik ez egitea.

●

Ekipoak eta materialak partekatzea saihestea, horietako batzuk pertsona askoren erabilerakoak
badira, erabilera bakoitzaren ondoren garbitu beharko dira: telefonoa, fotokopiagailua, etab.

●

Garbiketa bakoitzaren ondoren, erabilitako materialak eta norbera babesteko ekipamenduak
modu seguruan botako dira, eta gero eskuak garbituko dira.

●
●

Lanpostu partekatuak daudenean, erabilera bakoitza amaitu ondoren egingo da garbiketa.
Aldizkako aireztatze-lanak, gutxienez egunero eta 5 minutuz.

Langile
en
ordute
gia

●
●

Beharraren arabera, langileen ordutegia malgutasunez antolatuko da.
Hasierako proposamena:
● Goizeko lanaldia: Garbitzaile bat. Baloratu beharko da eraginkortasuna.
● Arratsalderako: bi langileen sarrera aurreratuko da ikasleen arratsaldeko saioak irauten duten bitartean, garbiketa bermatzeko.
● Arratsaldean: Espazio guztien ohiko garbiketa burutuko da,

HONDAKINEN KUDEAKETA
Ohiko moduan egingo da, hondakinak bereizteko protokoloak errespetatuz.
Higiene pertsonaleko material oro (maskarak, eskularruak, etab.) gainerakoen
Hartu
beharrek frakzioan utzi (bereizitako bilketak egin ondoren lortzen den etxeko hondakinen
o
multzoa).
neurriak:
Hondakinak eskularruekin eta maskararekin garbitu eta kudeatuko dira.

