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1.- BURBUILA ANTOLAKETA (BIZIKIDETZA TALDE EGONKORRA) 
 
 

Gaur gaurkoz eskura ditugun osasun informazioa eta irizpideak kontuan izanda, ikasmaila bakoitzak 

bizikidetza talde egonkor bat edo burbuila bat osatuko du. Burbuilako kideek elkarren artean sozializatu 

eta elkarreragin dezakete, pertsonen arteko distantzia zorrotz mantendu beharrik gabe. Orohar, 

Haurtzaro Ikastolak antolatutako ekintzetan, burbuilak ez dira elkarren artean nahastuko eta kasuren 

bat emango balitz, ezarritako segurtasun neurriak errespetatuz izango litzateke.  

 
 
2.- HASIERA DATAK 
 

● HH3: irailaren 7an, asteartea, hasiko da. 

● HH4, HH5, LH eta DBH: irailaren 8an, asteazkena, hasiko dira 

○ 08:30: HH4, HH5 eta LH 

○ 11:00: DBH 

 
3.- GOIZEKO ZAINTZA 

● Maila hauetan eskainiko dugu: 

○ 08:00 - 09:00: HH4 eta HH5  

○ 08:00 - 08:30: LH1 eta LH2 

○ HH3 irailaren 20tik aurrera, 08:00 - 09:00 

● Zaintza gelen kokalekua: 

○ HH3koa, bere eremuan 

○ HH4koa, bere eremuan 

○ HH5ekoa, bere eremuan 

○ LH1ekoa, 130 gela 

○ LH2koa, 135 gela  

● Zaintza geletara laguntza: 

○ HH: gurasoek pertxeroetaraino laguntzeko aukera izango dute. 

○ LH: gurasoek kaleko ateraino lagun dezakete ikaslea. 

 
● Liburu Txokoa ezin izango da erabili.  
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4.- SARRERA - IRTEERAK 

 
HH ETAPA 
 

HH3 
○ Sarrera: 09:00 - 09:30 // 14:30 - 15:00 

○ Irteera: 11:50 - 12:00 // 16:15 - 16:30 

HH4 eta HH5 
○ Sarrera: 09:00 - 09:30 // 14:30 

○ Irteera: 12:00 // 16:15 - 16:30 

 
 

LH ETAPA 
 

LH1 
○ Sarrera: 08:30 - 08:50 // 14:30:14:40 

○ Irteera: 12:00 // 16:30 

LH2, LH3, LH4, LH5 eta 
LH6 

○ Sarrera: 08:30 - 08:40 // 14:30-14:40  

○ Irteera: 12:00 // 16:30 
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DBH ETAPA 
 
1. saioko irakasleak 07:50erako ikasgelan egongo dira, eta gainontzeko irakasleek sarrerak zaintzen 
lagunduko dute. 

 
 

● DBH1 (larrialdi atetik) 

○ Sarrera 07:55 - 08:05 (08:05ean eskolak hasiko ditugu) 

○ Irteera: 14:05 

 
● DBH2 (larrialdi atetik)     

○ Sarrera 07:50 - 08:00 (08:00etan eskolak hasiko ditugu) 

○ Irteera: 13:55 

 
● DBH3 (DBH dorreko beheko eskaileretatik) 

○ Sarrera 07:50 - 08:00 (08:00etan eskolak hasiko ditugu) 

○ Irteera: 13:55 

 
● DBH4 (DBH dorreko beheko eskaileretatik) 

○ Sarrera 07:55 - 08:05 (08:05ean eskolak hasiko ditugu) 

○ Irteera: 14:05 
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5.- JANTOKIA 

 

Lehentasunetako bat jantoki zerbitzua %100ean martxan jartzea da. Oso argi daukagu familia askok 

zerbitzu hau ezinbestekoa duzuela. Haurtzaro Ikastolaren kasuan, mailakako burbuilen planteamendua 

jarraituz eskainiko dugu zerbitzua.  

 

Antolaketa: 

● HH3, HH4, HH5, LH1 eta LH2. mailako ikasleek beraien eremuetan (geletan) bazkalduko dute 

betiko orduan (12:00-13:00). Modu honetan, bizikidetza burbuilak bere baitan jarraituko dute, 

eskola ordua izan edo jantoki ordua. Bazkaldu ondoren, eguraldi onarekin, maila bakoitzak 

kanpoaldean eremu bat zehaztuta izango du; eta eguraldi txarra den kasuan, beraien eremuan 

(geletan) egongo dira, ikastola barruan. 

 

● LH3, LH4, LH5 eta LH6. mailako ikasleek jantokiko eraikuntzan ditugun 4 eremuetako batean 

bazkalduko dute, maila bakoitzak eremu batean, beti ere bizikidetza burbuilak mantenduz. 

Bazkaltzeko ordua betikoa izango dute (12:00-13:00), eta beraien artean nahastu ez daitezen, 

gelatik jantokiko desplazamendua mailakatua izango da. Bazkaldu ondoren, eguraldi onarekin, 

maila bakoitzak kanpoaldean eremu bat zehaztuta izango du eta eguraldi txarra den kasuan, 

beraien eremuan (geletan) egongo dira, ikastola barruan. 

 

● Behin LHkoek amaituta, jantokiak garbitu/desinfektatu eta DBH1, DBH2, DBH3 eta DBH4. 

mailako ikasleek jantokiko eraikuntzan ditugun 4 eremuetan bazkalduko dute, maila bakoitza 

eremu batean eta bizikidetza burbuilak mantenduz. Bazkaltzeko ordua ohikoa izango dute: 

14:15-15:15. 
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6.- GARRAIOA 

 

Betiko zerbitzua eskainiko dugu: 

● HH - LHko ikasleak garraiatzeko autobus bat. 

● DBHko ikasleek Xorrola erabiliko dute 

 

Ezarritako protokoloak araututako segurtasun neurria: 

● Eskola-garraio kolektiboan derrigorrezkoa izango da musukoa 6 urtetik gorako 

ikasle guztientzat, baina, ahal izanez gero, adin horretatik behera ere erabiltzea gomendatzen 

da. Autobusen barruan ezin izango da maskara kentzea dakarren jarduerarik egin (jatea edo 

edatea). 

 

7.- GARBITASUNA 

1. Ikastolako eremuen garbitasuna indartuta dago.  

2. Gel hidroalkoholikoa eskura egongo da sarrera-irteera, pasillo eta geletan. 

3. Ikasle bakoitzak bere musukoarekin etorri behar du (6 urtetik aurrera). 

 

8.- COVID-19 PROTOKOLOA 

 

● Prebentzio pertsonaleko neurriak: 

 
A. Ikasleei higieneari eta portaerari buruzko prebentzio-neurriak gogorarazteko saioak egiten 

jarraituko dugu, gela, ikastetxe eta adin bakoitzera egokituta, neurriak lasaitzea saihesteko.  

B. Ez da beharrezkoa izango tenperatura hartzea lanaldiaren hasieran. Norberaren erantzukizunari 

helduz, etxean bertan tenperatura hartzea gomendatzen dugu, ikastetxera joan aurretik. Ez dira 

ikastolara etorriko sukarra (>37º) eta COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituzten 

ikasleak, irakasleak eta bestelako profesionalak.  

C. Ez dira ikastetxera etorriko COVID-19 diagnostikoaren bidez isolatuta dauden ikasleak edo 

irakasleak; sintomak dituen edo COVID-19 diagnostikatuta duen pertsona batekin harreman 

estua izateagatik etxean berrogeialdian daudenak ere ez.  

D.  Sarreretan eta irteeretan pilaketak saihestuko ditugu, eta, horretarako, antolaketa-neurriak 

ezarriko ditugu. 
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E. Maskararen erabilera:  

a. Arau orokor gisa, nahitaez erabili beharko dute ikastetxeko langile eta ikasle guztiek 

espazio guztietan eta une oro, 6 urtetik beherakoek (Haur Hezkuntza), Hezkuntza 

Bereziko gela egonkorrek eta Hezkuntza Bereziko ikastetxeek izan ezik.  

b. Ikasleen kasuan, maskara higienikoa izango da gutxienez, eta dagokion ziurtagiria eta 

homologazioa izan beharko ditu.  

c. Irakasleen kasuan, maskarak dagokion ziurtagiria eta homologazioa izan beharko ditu, 

eta dagokion prebentzio-zerbitzuak gomendatutako motakoa izango da.  

d. Halaber, eskola-garraioan erabiltzea gomendatzen zaie 6 urtetik beherako ikasleei. Inola 

ere ezingo da egin autobusen barruan maskara kentzea dakarren jarduerarik (jan edo 

edatea).  

e. Maskara nahitaez erabili beharko da, nahiz eta ikasleak eserita egon eta 1,5 metroko 

pertsonen arteko distantzia mantendu.  

f. Mugimendua, kantua edo antzekoak eskatzen dituzten irakaskuntza-jardueren kasuan, 

maskara erabili beharko da eta pertsonen artean dagokion distantzia mantendu beharko 

da.  

g. Ahal den guztietan, ikasleek aire zabaleko espazioetan egingo dute hamaiketakoa, 

segurtasun-distantziari eutsiz. Salbuespen gisa bakarrik (eguraldia edo espazio-arazoak 

direla eta) ikasgela barruan jango da, eta, horretarako, ahalik eta aireztapen handiena 

bermatuko dugu.  

h. Araudian araututako salbuespenen batengatik maskararik erabili ezin duten 6 urtetik 

gorako ikasleen kasuan, salbuespen hori medikuaren ziurtagiri ofizialaren bidez edo 

Osakidetzako dagokion medikuaren ziurtagiriarekin egiaztatu beharko da. Kasu horietan, 

ikasle horiek ezin izango dira gainerako taldekideekin elkarreraginean aritu, prebentzio- 

eta higiene-neurriak areagotuko dira, eta ez dira aplikatuko aurreko puntuan distantzien 

eta kontaktu-mugen inguruan deskribatutako erlaxazioak.  

i. Eskuak maiz garbitu behar dira (sarrera-irteeretan, jolas-orduaren aurretik eta ondoren, 

bazkaldu eta komunera joan ondoren). Ahal den neurrian, eskuak ura eta xaboiarekin 

garbitzea gomendatzen dugu, gel hidroalkoholokoarekin baino.  

j. Sudurra, begiak eta ahoa ez ukitzea gomendatzen dugu, eskuek kutsatzea errazten 

baitute. 
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k. Eztula edo doministiku egitean, ez kendu maskara, eta estali ahoa eta sudurra ukondoa 

tolestuta.  

l. Mukiak kentzeko, erabili eta botatzeko zapiak erabili behar dira, eta erabili ondoren 

poltsadun paperontzi batera bota, ahal dela estalki eta pedalarekin. Ondoren, eskuak 

garbitu.  

 

9.- FAMILIENTZAKO DEKALOGOA 

 
1. Ikasleek ezin dute ikastetxera joan sukarra (>37ºC) badute. Horrek esan nahi du 

familiek ikastetxera iritsi aurretik tenperatura hartu behar dietela. 

 
2. Pertsona bakarra joango da ikastetxera ikasleari laguntzera, eskola-egunaren hasieran 

edo amaieran, eta, ahal den neurrian, pertsona bera izango da beti. 

 
3. Guraso-laguntzaileak ezin izango dira inguruan geratu, taldeak eratuz. 

 
4. 6 urtetik gorako ikasle guztiek izan beharko dute beren musukoa, eskola-egunean 

erabiltzeko higiene-baldintzak bermatuko dituena. 

 
5. Familiak lankidetzan ariko dira ikastetxeak oinarrizko higiene-ohiturak babesteko 

eta errazteko helarazitako jarraibideekin, hala nola: 

 
- Ikastetxeko seinaleak errespetatzea 

- Musukoa erabiltzea 

- Eskuak garbitzea 

- Aretoak aireztatzea 

- Bizikidetza-talde egonkorreko kide izatea 

 
6. Ikasle batek sintomak baditu ikastetxean, familiari jakinaraziko diogu; beraz, 

kontakturako beharrezkotzat jotzen diren telefono zenbakiak eman beharko dituzue (bat baino 

gehiago ematea gomendatzen da). 

 
7. Ikasleak sintomak baditu etxean, familiak tutorea jakinaren gainean edukiko du eta 

aldaketa esanguratsuak jakinaraziko dizkio. 

 
8. Ikasleak ikastetxetik kanpo egiten dituen eskolaz kanpoko jarduerei buruzko 

informazioa emango dio familiak ikastetxeari, trazabilitate-arrazoiengatik eskatzen 

bazaio. 
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9. Ikasleen gurasoek edo tutoreek eremu emozionalari buruz egokia deritzoten 

informazio guztia helaraziko diote beren semearen edo alabaren tutoreari, eremu 

horretan COVID-19 testuinguruari lotutako gabezia/zailtasunen bat aurreikusten denean. 

  
Gogoraraztekoa da, beharrezkoa dela COVID-19ren bilakaeraren gainean informatuta egotea  
iturri ofizial eguneratuen bidez, bai sintomatologiari dagokionez, bai transmisioa prebenitzeko 
moduari dagokionez. Informazio hori etengabe eguneratuta dago Osasun Sailaren webgunean: 
 

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

 https://www.euskadi.eus/nuevo-coronavirus-covid-19/ (gaztelaniaz) 
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