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1. DOKUMENTUAREN HELBURUA
Dokumentu honen xedea ikastetxearen esparruan segurtasun eta osasun
neurriak ezartzea da, COVID – 19 korona birusari dagokionez.
Egoera berri honetarako Batzorde berezi bat sortu da, eta batzorde horretako
kideak izan dira, hain zuzen ere, protokolo hau sortu dutenak. Batzordea
honako kide hauek osatzen dute: Ikastetxeko
Zuzendaritzak,
Ikuskariak,
Ikastetxeko Prebentzio ordezkari/arduradunak, Berritzeguneko
arduradunak, OGGko partaide den gurasoak.
Dokumentu hau azken atalean aipatzen diren erreferentzia bibliografikoak eta
informazio iturriak oinarri hartuta landu da.
Dokumentua aldatuz eta eguneratuz joan daiteke, dokumentu honetan
jasotako guztiari eragin diezaiokeen informazioa argitaratu ahala.
Ikastetxeko Zuzendaritzari dagozkion egitekoak honako hauek dira: Jarraipen
Batzordea mantentzea;
informazioa beti iturri ofizialetatik eskuratzea;
Ikuskaritza, Osasun eta Gizarte
zerbitzuekin etengabe komunikazioan
egoteko bide bat edukitzea; hezkuntza
komunitatearekin
komunikazioa
proaktiboki kudeatzea; ikasle eta lankideei ikastetxeak berak, zein osasun
alorreko agintariek emandako gomendioak jarraiaraztea.
Protokolo hau, eranskin gisa, ikastetxearen Urteko Planaren zati bat da, Laneko
Segurtasun eta Osasun alderdiak barne hartzen baititu. Era berean,
Protokolo honek ikastetxearen Kontingentzia Plana hartzen du bere baitan,
gutxinez Covid-19ak (SARS-Cov-2) eragindako pandemiaren eraginez sortutako
arrisku komunitarioak eta larrialdiak dirauten bitartean.

2. JARDUKETA PROTOKOLOA
Egoera berezi honek hainbat aldaketa sortu ditu:
● Ikasleen sarrera-irteera mailakatua
● Babes pertsonal neurri bereziak
● Higiene neurri berriak
● Egoeraren arabera agertoki desberdinak
Honen berri emateko eta kontingentzia planean ezarrita dauden babes neurri eta
jokabide desberdinen berri emateko, ikasturte hasierako lehen astean klaustroa egingo
da. Klaustro horretan bertan COVID-19 buruzko LAP informazioa non dagoen ere
azalduko da:
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https://www.euskadi.eus/covid-19-eta-laneko-arriskuen-prebentzioaren-arlokoinformazioorokorra-eta-baliabideak/web01-a2hsprl/eu/
Behin Organo Gorenak onartuta, mintegi guztietan eskuragarri egongo da
Kontingentzia planaren kopia bat, momentu oro, zalantzak izanez gero, nola jokatu
jakin dezaten.

2.1. PREBENTZIO-NEURRI OROKORRAK
2.1.1. ESKOLAN DAGOEN MATERIALA
1. Maskara kirurgikoak (+-4800).
2. 4 alfonbra, bi sarrera bakoitzean: bata produktu desinfektatzailez bustita
egongo da eta bestea, siku.
3. Gel hidroalkoholikoa (Bi solairu bakoitzean: bat komunaren ondoan, eta bestea
korridoreko beste puntan. Ikastetxeko sarreretan eta gela guztietan ere
badago).
4. 4 manpara (2 banakako elkarrizketak egiteko, 1 atezainaren txokoan eta beste
bat administrariarentzat).
5. 4 termometro infragorri (belarrian edo bekokian jartzeko bi eta “pistola” bi).
6. Irakasleentzako karetak (IDELT)

2.1.2. BABESA
IRAKASLEAK eta LANGILEAK
1. ESKOLARA ETORRI AURRETIK (ETXEAN EGIN BEHARREKOA)
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

Inguruan Covid-19 kasuren bat egon bada, eskolara deitu eta jakinarazi
egin behar da. Irakasle edota langile hori ezingo da ikastetxera etorri.
Eskolara etorri baino lehen, irakasle eta langileek tenperatura hartu
behar dute. 37 gradu baino gehiago baldin badute, ezin dira ikastetxera
etorri.
Norberaren ordenagailua eta materiala hartu eta ikastetxera ekarri.
Maskara hartu ikastetxean erabiltzeko.

2. IKASTETXEAN SARTU AURRETIK
2.1.
2.2.
2.3.

Irakasleak eta langileak atezainaren ondoko atetik sartuko dira.
Sartzerakoan hor bertan dagoen alfonbretan zapatak garbitu eta aurrera
segi.
Sarreran dagoen gel hidroalkoholikoarekin eskuak garbitu.
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2.4. Kareta eta maskara ipini eta gelara joan.
3. GELAN DAUDEN BITARTEAN
3.1.
3.2.
3.3.

Ezin da materiala partekatu.
Distantzia ahalik eta handiena mantendu.
Maskara jarrita izan behar da.

4. SAIOAK AMAITU ONDOREN
4.1.
4.2.
4.3.

Kareta eta eskuak garbitu.
Materiala desinfektatu.
Irteteko atezainaren ondoko irteera erabili.

IKASLEAK
1. ESKOLARA ETORRI AURRETIK (ETXEAN EGIN BEHARREKOA)
1. Inguruan Covid-19 kasuren bat egon bada, eskolara deitu eta jakinarazi
egin behar du. Ikasle hori ezingo da ikastetxera etorri.
2. Eskolara etorri baino lehen, ikasleek tenperatura hartu behar dute. 37
gradu baino gehiago baldin badute, ezin dira ikastetxera etorri.
3. Norberaren ordenagailua eta materiala hartu eta ikastetxera ekarri.
Materiala ezin da partekatu.
4. Maskara hartu ikastetxean erabiltzeko.
2. IKASTETXEAN SARTU AURRETIK
1. Maskara jarri.
2. Sartzerakoan hor bertan dagoen alfonbretan zapatak garbitu eta aurrera
segi.
3. Sarreran dagoen gel hidroalkoholikoarekin eskuak garbitu.
3. GELAN DAUDEN BITARTEAN
1.
2.
3.
4.

Materiala ezin dute partekatu.
Distantzia ahalik eta handiena izan beharko da.
Komunera banan-banan joan behar dira.
Maskara jarrita izan behar dute.

4. SAIOA AMAITU ONDOREN
1. Azken saioa bukatzen dutenean, dagokien atea erabiliz, eskuak garbitu
eta etxera bueltatuko dira.
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2.2. ANTOLAKETA-NEURRIAK
SARRERA-IRTEERAK

MAILA
4. DBH

SARRERA
08:10ean

IRTEERA
14:20an

MATIENAN BIZI
DIREN 1.
ZIKLOKO
IKASLEAK

08:15ean

14:30ean

AUTOBUSEKO
LEHENENGO
TXANDAN
DATOZEN
IKASLEAK
3. DBH
AUTOBUSEKO
BIGARREN
TXANDAN
DATOZEN
IKASLEAK

08:20an

14:30ean

08:25ean
08:30ean

14:25ean
14:30ean

ATEA
GELA BAKOITZARI
DAGOKION ATETIK.
ZERRENDA IKUSI

AUTOBUSA
Autobuseko enpresako arduradunekin bilera bat egin genuen uztailaren 10ean eta
ordura arte beraiek ez zuten inolako informaziorik, Hezkuntza Saila ez baitzen eurekin
kontaktuan jarri.
Horrela, sarrera eta irteerak autobusak egiten dituen bi buelta horietara egokitu behar
izan ditugu.
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Eskolako garraioarekin lotutako punturik garrantzitsuenak:
a.
Eskolako garraioaz Hezkuntza Saila arduratzen da, horrek esan nahi du
eskolako zuzendaritza taldearen esku ez dagoela.
b. Hezkuntza Sailak eta autobuseko enpresak adosten dute garraioak egingo
dituen bueltak, ibilbideen ordutegia eta lekuak, zer preziotan eta abar.
c. Eskolako garraioa jantokiarekin lotuta dago, hau da, bueltarako ordutegia
(etxera bueltatzeko autobuseko ordutegia) hasten da jantokia amaitzen denean,
hau da 15etan). Salbuespen moduan, buelta motzagoa (Zelaietaraino) 14:40tan
egiten du autobusak. Eta 2. buelta, luzeena dena (urrunen dauden auzoetatik)
15etan. Horrela izan da beti eta gainera, ezin da beste eratan antolatu.
Aldatuko balitz eta buelta luzeena 14:40tan egingo balu autobusak, auzo
urrunetan bizi diren ikasleek autobusa galduko lukete, ikasle batzuk jantokian
geratzen direlako eta 15:00etan irtetzen direlako.
d. Eskolako garraioa urrunean bizi diren horientzat da, horregatik jantokiarekin
dago lotuta eta jantoki zerbitzua ere eskaintzen zaie.
e. 3. eta 4. mailako ikasleek ez dute eskolako garraioa erabiltzeko eskubiderik.
Abadiño Ikastetxean, ohitura izan da (autobusak bi buelta ematen dituenez eta
lekua zegoenez) 3. eta 4. mailako ikasleak eskola garraioa erabiltzeko
baimenduak izatea. Pasa den ikasturtean 19-20, ez zen egon 4. mailako
ikasleentzako lekurik, eta zuzendaritza taldeak udalako diru laguntzarekin
irtenbide bat topatu zuen. Aurten, 3. mailako ikasleentzako lekua bazegoen;
baina pandemia egoeragatik eta babes neurriak errespetatzeagatik 3. mailako
ikasleak ezin izan dira baimenduak izan.
f.

Datorren ikasturtean, ez da 3. eta 4. mailakoentzat lekurik egongo.

JANTOKIA
Txanda bat egongo da. (Jantokiko Kontingentzia plana ikusi. I. ERANSKINA)

2.3.

KONTINGENTZIA AKADEMIKOKO PLANAK

Ikasturtea antolatzeko 3 agertoki desberdin aurreikusten dira:
1. Agertokia: ikasle guztientzako aurrez aurreko irakaskuntza-jarduera.
2. Agertokia: irakaskuntza jarduera mistoa, hau da, arrez aurreko jarduera eta
jarduera telematikoa txandakatu eta aldi berean egin.
3. Agertokia: konfinamendua, irakaskuntza-jarduera telematikoa. 3. agertokia:
konfinamendua, irakaskuntza-jarduera telematikoa (uztailaren 14ko klaustroan
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erabaki zen konfinamenduan bezala egingo zela, hobekuntzak eta irakaskuntzajarduera kontrolatzeko mekanismo eraginkorragoak gehituz).

2.3. 1. 1. AGERTOKIA: IKASLE GUZTIENTZAKO AURREZ AURREKO
JARDUERA
Ikasturte honetan, lanaldi trinkoa izango dugu. Maila bakoitzeko saio kopurua ez da
aldatu eta saioen iraupena 55 minutukoa izango da.

MAILA
4. DBH
MATIENAN BIZI
DIREN 1. ZIKLOKO
IKASLEAK

SARRERA
08:10ean
08:15ean

IRTEERA
14:20an
14:30ean

AUTOBUSEKO
LEHENENGO
TXANDAN
DATOZEN
IKASLEAK
3. DBH
AUTOBUSEKO
BIGARREN
TXANDAN
DATOZEN
IKASLEAK

08:20an

14:30ean

08:25ean
08:30ean

14:25ean
14:30ean

ATEA
GELA BAKOITZARI
DAGOKION ATETIK.
ZERRENDA IKUSI

Guk saio guztien hasiera 08:30ean izatea proposatzen dugu, ordu desberdinetan
hasiko balira, hainbat oztopo aurreikusten dugulako.
Jantokia: jantokiak autobuseko ordutegia baldintzatzen du, autobus zerbitzua jantokia
amaitzen denean haste delako.
Irakasleen ordutegiak: zentroko irakasle gehienek, hau da, %95ak, bi zikloetan ematen
dituzte eskola-saioak. Saioak ordu desberdinetan hasiko balira, hainbat saio gainjarri
egingo lirateke. Horrek 20 edo 30 minutuko denbora tartea eskatzen du. Lanean
jartzerako, gelara joan behar dira irakasleak.
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Gure proposamena ondokoa da: nahiz eta saioak ordu berean hasi, 2. zikloko ikasleak,
batez ere, 4. mailako ikasleak, 20 minutu aurretik sartzea ikastetxera.
20 minutu horietan, ikasleak COVID-19 kontingentzia planean inplikatuko genituzke,
laguntzaile lanak eginez (erreferentziazko pertsonen proiektuarekin lotutako
zereginak) 1. zikloko ikasleen erreferenteak izan daitezen.
Horrela, 4. mailako ikasle batzuek, nahi izanez gero, 1. zikloko ikasleei egingo liekete
harrera, beti ere, irakasle batekin, zuzendaritza talde kide batekin edota atezainarekin
batera.
Aurkezpen egunean, hau da, irailaren 7an, 2. zikloko tutoreek beraien tutoretzako
ikasleei azalduko diete 1. zikloko ikasleei harrera nola egin behar dieten eta txandak
antolatuko dituzte. Harrera egin behar ez duten ikasleak zuzenean joango dira geletara
eta han irakaslea egongo da. 20 minutu horiek irakaslearen esku geratuko dira. Gure
proposamena “mindfulness” egitea da, erlaxazioa edota lanerako prestatzea. Hala ere,
1. ordua dagokion irakasleak erabakiko du zer egin 15 minutu horietan.
Harrera egin behar duten 4. mailako ikasleak bi atetan jarriko dira: atezainaren
bulegoko atean eta patioko atean. Han sartzen diren ikasleei tenperatura hartuko
diete, eta zapatak zein eskuak desinfektatzen dituztela ziurtatuko dute. Era berean,
maskararik gabeko ikasleren bat ikusiko balute, maskara bat emango liokete. 4.
mailako ikasleek irakasle eta zuzendaritza taldekideren baten laguntza jasoko dute.
Ikasle guztiak sartu direnean, 4. mailako ikasleak termometroa desinfektatu, materiala
utzi eta geletara joango dira.
Aurkezpen eguneko antolakuntza eta ordutegia:
IRAILAK 7
TALDEA
NON
ORDUA
AURKEZPENA
4. A eta 4.B
GELAN
08:30-0930

AURKEZPENA
AURKEZPENA

4. C eta 4. DK
1. A eta 3. C

GELAN
GELAN

08:30-09:30
09:45- 10:45

AURKEZPENA
AURKEZPENA

3. B
2. A eta 2. b

GELAN
GELAN

09:45-10:45
11:00-12:00

AURKEZPENA
AURKEZPENA

2. C eta 2. D
1. A eta 1. B

GELAN
GELAN

11:00-12:00
12:00-13:15

AURKEZPENA

1. C eta 1. D

GELAN

12:00-13:15
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SARRERA
Atezainaren
bulegoko
atetik
Patioko atetik
Atezainaren
bulegoko
atetik
Patioko atetik
Atezainaren
bulegoko
atetik
Patioko atetik
Atezainaren
bulegoko
atetik
Patioko atetik

IRTEERA
Atezainaren
bulegoko atetik
Patioko atetik
Atezainaren
bulegoko atetik
Patioko atetik
Atezainaren
bulegoko atetik
Patioko atetik
Atezainaren
bulegoko atetik
Patioko atetik
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Atezainaren ondoko komunean egongo dira irakasleentzako maskara kirurgikoak eta
irakasleak berak hartuko du sartzen denean. Atezaina arduratuko da une oro
komunetako xaboia eta papera egoteaz.
Ikasleek beraien maskarak ekarri behar dituzte. Maskara hauek kirurgikoak zein
berrerabiltzekoak izan daitezke. Ikasleak maskara ekarri ezina, arrazoituta egongo
balitz, ikastetxean bat emango zaio.
Bai irakasleek, bai ikasleek norberen materiala erabiliko dute, ez dute materiala
partekatuko. Arau honen barruan ez dira geletako ordenagailuak, edota teknologia
tailerreko lanabesak sartzen, ez eta informatika geletako ordenagailuak ere. Hau
guztia errazteko, geletan mahaiak banaka kokatuta daude.
Ikasleak ahalik eta gutxien aldatuko dira gelaz, beharrezkoa denean bakarrik, hau da,
aukerako ikasgaia ematen den gelara joateko, informatika gelara joateko, edo 4DBH-ko
ikasgai espezifikoak a ematen diren galeratara joateko baino ez dira gelaz aldatuko.

SEINALETIKA
Ikastetxean guztian zehar (sarreretan, patioan, korridoreetan…) hainbat seinale
egongo dira ikasleei distantzia mantendu behar dutela, norabideak eta abar
adierazteko.
Era berean, komunetan ere distantzia mantentzeko seinaleak jarriko dira, itxaroteko
txandak egongo balira ikasleek errespeta ditzaten. Gainera, komuneko kanpoko ateak
kendu egin dira, ukitzea saihesteko.
Ikastetxeko korridoreetan norabidea markatzeko seinaleak egongo dira, ikasleak
nahastu ez daitezen.
Hainbat kartel ipiniko dira ikastetxeko hormetan eta geletan behar dituzten babesteko
neurriak nola hartu behar dituzten gogoraraziz: 1,5 metroko distantzia, eskuak nola
garbitu…
Ikasleek beraiek ere hainbat kartel edo horma-irudi egitea aurreikusten da, babes
prozesuan inplikatzeko asmoz.

GELEN ANTOLAKETA
Covid-19 dela eta, klase ordu gehienak gela arruntean izango dira aurten. Geletan
ikasleak banaka eseriko dira ahalik eta distantzia handiena mantendu ahal izateko.
Hala eta guztiz ere, 1,5ko distantzia mantendu ezin denez, ikasleek maskara jarriko
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dute. Klasea amaitzen denean, txandaka, leihora hurbildu, maskara kendu eta arnasa
eta atseden txiki bat hartzeko aukera izango dute.
Gela espezifikoak, hau da, musika, plastika, teknologia gelak eta laborategia ahalik eta
gutxien erabiliko dira. Hala eta guztiz ere, eta ordutegiaren arabera, beharrezkoa
denetan erabili egingo dira. Erabileraren ostean garbiketa egingo da (Udaleko
garbiketa errefortzua ikusi). Ikasgai espezifikoetako irakasleek euren programazioak
egokituko dituzte, gela arruntean programazioa aurrera eraman dadin.
Gorputz hezkuntzan bi talde koka daitezen, polikiroldegia eta frontoia erdibanatuko
dira. Ikastordua amaitu ostean, garbiketa egingo da (Udaleko garbiketa errefortzua
ikusi). Materiala ezingo dute partekatu; beraz, ikasgaiko irakasleek programazioak
egokituko dituzte. (II. ERANSKINA IKUSI)
Klase orduetan bainugela guztiak zabalik egongo dira, saio tarteetan eta atsedenean,
berriz, itxita. (Udaleko garbiketa errefortzua ikusi)
Gelak aireztatu egingo dira leihoak zabalduz. Ahal den neurrian leihoak zabalik egongo
dira.
Zaintza gela izango da sintomak azaltzen dituen ikasleak isolatzeko gela.
Komuneko ate nagusiak kendu egin dira, hor sortzen den kutsadura saihesteko.

UDALEKO GARBIKETAREN ERREFORTZUA
Ikastetxeko garbiketa zerbitzua Abadiñoko Udalak egiten du, eta alkatearekin
(2020/07/10) garbiketa zerbitzua indartuko dela adostu dugu. Horren ondorioz, eta
patioa LH-koekin partekatzen dugunean, patioa birritan garbituko da, LH-koek erabili
ostean, DBH-koek erabili dezaten; eta DBH-koek erabili ostean gauza bera.
Infor., plastika, tekno. gelak eta laborategia talde batek erabili eta gero garbitu egingo
dira (ordutegiaren arabera izango da; ordutegia ikusi).
Bainu gelak ahalik eta gehien garbituko dira, orduro ahal bada, hobeto.
Udalak hitza eman du, beharren arabera, garbitzaile bat edo bi egongo direla
ikastetxean klase orduak dauden bitartean.
Udalak garbitzaile bat ipiniko du ikastetxean 08:00etatik 14:30ak arte. (III. ERANSKINA
ETA ORDUTEGI TAULA IKUSI).
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PATIOA
PATIOKO ORDUTEGIA

PATIOA
1. ZIKLOA (1.
eta 2. DBH)
2. ZIKLOA (3.
eta 4. DBH)

IRTEERA

SARRERA

11:15ean

11:45ean

11:10ean

11:40an

Patioa LH-koekin partekatzen dugunez, adostasun batera heldu ginen:
polikiroldegiaren eta frontoiaren erabileraren arabera, patioko eremu batzuk edo
besteak erabiliko ditugu. Hala eta guztiz ere, patioko ate aurreko eremua eta frontoi
aurreko eremua beti partekatuko ditugu LH-koekin. Horregatik gune horiek egunero
behin edo birritan garbituko dira.
Beste patioko eremuak mailaka erabiliko dira. Horretarako patioa 4 eremu
desberdinetan zatitu dugu. Eremu bakoitza maila bati dagokio egunero edo astero,
beharren arabera eta txandaka. Adibidez: 1. maila saskibaloiko kantxan egongo
litzateke; 2. maila futbol zelaian; 3. maila frontoiko aurreko patioan; eta 4. maila
patioko ate aurreko eremuan. Horrela izanda, ikasleak mailaka mantenduko lirateke,
nahastu barik. Eremuak erabiltzeko txandak egongo dira, beharren arabera.

IKASLEEN INPLIKAZIOA
Babes neurriak aurrera eman ahal izateko ezinbestekoa da ikasleen inplikazioa. Hori
dela eta, hainbat ardura banatu dizkiegu ikasleei:
1. 4. mailako ikasleek 1. zikloko ikasleei harrera egiten lagunduko dute
tenperatura hartuz, zapatak eta eskuak garbitzen dituztela ziurtatuz, maskarak
banatuz eta abar.
2. Gela guztietan, Covid 19ko txokoa egongo da babes materialarekin (hidrogela,
komuneko papera…, beharren arabera). Gelako ordezkariaz gain, Covid 19ko
arduradun bat egongo da gela guztietan, Covid 19ko txokoaz arduratuko dena,
hain zuzen ere. Covid 19arekin lotura izan dezaketen bestelako jarduerak ere
arduradun honen gain geldituko dira: jarduerak (kartelak egin, babes-neurriak
errespetatu, formazioa…), informazioa (informazio berria eman, aurrekoa
gogorarazi eta abar) besteak beste.

Trañaetxoste 1048220 Abadiño Bizkaia
Tel: 944287969 E-mail: 015071aa@hezkuntza.net

IES ABADIÑO BHI
3. Gelako Covid 19ko arduradunek irakasle bi (Idoia Goikoetxea eta Balio Etikoko
irakaslea) izango dituzte erreferente eta, behar bada, berarekin bilduko dira
(beharren arabera).
4. Irakasle eta ikasle guztiek Covid 19-ko arduradunak izango dituzte
erreferentetzat eta eurengana jo dezakete zer edo zer suertatzen bada.
5. Covid 19-ko arduradunek euren burua aurkeztuko dute gelaz gela irailaren
lehenengo astean, ikasleek norengana jo jakin dezaten.

IRAKASLEEN INPLIKAZIOA
Irakasleek, batez ere, irailean, harrera berezia prestatuko diete ikasle guztiei, baina
batez ere, 1. mailakoei eta konfinamendu garaian arazo larriak izan dituztenei. Harrera
berezi horrek hainbat atal izango ditu:
1. Konpetentzia digitalari buruzko formazioa emango diete ikasleei. Hau da,
ustezko konfinamendu baten, ikasgaia nola landuko litzatekeen azalduko lieke,
zer tresna erabiliko lituzketen: bideo klaseak, Classroom, bideo tutorialak…,
Ikasleak nola ebaluatuko liratekeen, zer nolako erregistroa eramango lukeen
irakasleak eta abar…
2. Hasierako ebaluazioa prestatu, ikasgaiarekiko ikasleak dituen zailtasunei
buruzko informazioa jaso ahal izateko. Ikasleak konfinamendu garaitik
datozela kontuan izanda, hasierako ebaluazioak indar berezia hartzen du,
ikasleen gabeziak antzeman eta konpondu behar baitira. Hori dela eta,
hasierako ebaluazioko emaitzen arabera, egokitzapenak prestatu beharko dira.

TUTORE ETA ORIENTATZAILEAREN INPLIKAZIOA
Orientatzaileak, tutoreekin batera, saio batzuk prestatuko ditu. Saio hauetan ikasleen
alde emozionala landuko da. Orientatzaileak zein tutoreek ikasleak konfinamendu
garaitik datozela kontuan hartu beharko dute; beraz, batez ere, ikasle berrien
informazioa jaso behar dute.
Ikasleei Covid 19-ari eta babesari buruzko formazioa ematea ere aurreikusten da.

COVID 19-aren PREBENTZIO ARDURADUNAK
IES Abadiño ikastetxean Covid 19-aren bi arduradun izendatu dira eta horien ardurak
zehazteko honako dokumentu hau sortu da. Dokumentua Kontingentzia Planean
sartuko da eranskin moduan.
1. Erreferenteak izatea, hau da, hezkuntza komunitate osoaren (ikasle, familiak,
irakasle, AZP eta abar) erreferenteak izatea.
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2. Koordinazioa: Eusko Jaurlaritzako Lan Arriskuen Prebentzioko mintegiko
arduradunarekin, herriko Osasun Zentroko Covid19 arduradunarekin, eta
Udalako Covid19 arduradunarekin koordinatzea eta erabakiak hartzea.
3. Komunikazioa: hezkuntza komunitate osoari informazioa helaraztea eta “feedbacka” jasotzea.
4. Ekintzak antolatzea: zuzendaritza taldearekin batera erabakiak hartzea.
5. Ikastetxeko kasuen erregistroa eramatea eta zuzendaritza taldearekin batera
kontingentzia plana eguneratzea.

1. ZIKLOKO KOORDINATZAILEA
Covid19ak sortu duen egoera berezia dela eta, IES Abadiño ikastetxean 1. zikloko
koordinatzaile bat izendatu da eta horren ardurak zehazteko honako dokumentu hau
sortu da. Dokumentua Kontingentzia Planean sartuko da eranskin moduan.
1. 1. zikloko irakasleen erreferentea izatea, batez ere, 1. DBHko irakasleena.
2. Irakasleengandik ikasleen egoerari buruzko informazioa jaso eta baloratzea.
3. Egoera eskasa (baliabide, babes, emozio eta abarrei dagokionez) duten ikasleak
hautemanez gero, tutore eta orientatzailearekin batera erabakiak hartu eta
ikasleei laguntzeko ekintzak prestatzea.
4. Orientatzaileak prestatutako tutoretza berrien jarraipena egitea, hau da,
emozioekin lotutako saioen jarraipena egitea, ikasleen beharrak eta gabeziak
antzemateko.
5. Astean behin orientatzailearekin biltzea.
6. Zuzendaritza taldearekin koordinatzea eta taldeari informazioa helaraztea.
7. Zuzendaritza taldearekin batera erabakiak hartu eta ekintzak prestatzea.
8. Bere jardueraren erregistroa eramatea.

FAMILIEN INPLIKAZIOA
Familiei hainbat informazio bidaliko zaie: Lan Arriskuen Prebentzio Zerbitzuko
Dekalogoa, Ikastetxeko Kontingentzia Planeko Gida…
Norberaren ardura izango da informatuta egotea eta dokumentuak irakurtzea.
Beharra ikusten bada, familiei formazioa eskainiko zaie. Horretaz Covid 19ko
arduraduna eta zuzendaritza taldea arduratuko da.
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Komenigarria da familiek seme-alabekin hitz egitea eta pandemia bizi dugula
gogoraraztea, eta egoera horrek babesteko eta jarduteko salbuespenezko neurriak
eskatzen dituela.

2.3.2. 2. AGERTOKIA: HEZKUNTZA JARDUERA MISTOA
Irailaren 2an, lehenengo klaustroa egin zenean, klaustroak erabaki zuen hezkuntza
jarduera mistoa suertatuko balitz, asteroko txandak antolatuko direla. Klase erdia
etorriko litzateke ikastetxera eta beste erdiak etxetik egingo lukeela lan; eta hurrengo
astean, berriz, alderantziz, etxean egon direnak ikastetxera etorriko lirateke eta
ikastetxean egon zirenak, etxetik egingo luketela lan.

2.3.3. 3. AGERTOKIA: HEZKUNTZA JARDUERA TELEMATIKOA
3. agertokia suertatuko balitz, konfinamendu garaiko esperientzian oinarrituz , antzeko
jarduera izango litzateke. Hau da, lan egiteko tresna nagusiena “Classroom” izango
litzateke. 1. zikloan gela orokorra sortuko zen ikasgai bakoitzaz osatuta. Konfinamendu
garaian lagungarria izan zela ikusi zen, irakasle guztiek ikusi dezaketelako saio
guztietan nola dabiltzan ikasleak, hau da, konektatzen diren ala ez, ariketak egiten
diren ala ez… 2. zikloan, ordez, gela orokor baten beharrik ez da ikusten, ikasleak
autonomoagoak direlako; beraz, ikasgai bakoitzak bere gela izango luke.
Programazioak egokituko lirateke, Curriculumeko atal eta alde nagusiak aintzat
hartuta. Era berean, ikasleak ebaluatzeko era ere egokituko litzateke. Zuzendaritza
taldeak hezkuntza jarduerako erregistroa prestatuko luke irakasleek bete dezaten.
Irakasleen koadernoaren antzeko tresna bat izango litzateke, eta bertan hainbat atal
hartuko lirateke kontuan: aurreikusitako lana (zer, nola, noiz); emandako lana (zer,
nola, noiz); ikasleek egindako lanak; ikasleen jarrera; ikasleen presentzia on line
klaseetan, oztopoak eta abar…

3. KOMUNIKAZIOA
Komunikaziorako pertsona Idoia Goikoetxea eta Josebe Iturrioz dira, Covid19
arduradunak.
Komunikazio gehiena korreo elektronikoz izango da. Beste bide bat erabiltzeko beharra
ikusten bada, erabiliko da. Hala eta guztiz ere, komunikazioa ahalik eta zehatz, sinple
eta argiena izango da, jende guztiak uler dezan. Hori bai, norberaren ardura izango da,
posta edo korreoa irakurtzea eta informatuta egotea.
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Horrez gain, familiek zalantzak argitzeko, ikastetxera deitzeko aukera ere badute.
Irakasleek, berriz, hainbat bide erabil ditzakete zalantzak argitzeko: lankideekin,
mintegi buruarekin , zuzendaritza taldearekin eta abarrekin harremanetan jar daitezke.
Ikasleek, aitzitik, ordezkariengandik, Covid19 arduradunarengandik, tutorearengandik
edota gainerako ikasleengandik jasoko dute informazioa.
Ikastetxean dauden komunikaziorako bideak:
Ikastetxeko telefonoa: 94 428 79 69
Eskolako mugikorra (bakarrik asteburuetan): 607 09 64 94
Ikastetxeko korreo elektronikoa: 015071aa@hezkuntza.net
Covid19 prebentzio arduradunen korreo elektronikoa:
prebentizoarduradunak@abadinoinsti.net
Jantokiko arduradunen korreo elektronikoa: jantokikoarduradunak@abadinoinsti.net
Ikastetxeko webgunea: www.iesabadinobhi.com
Aurrez aurreko elkarrizketa beti ere HITZORDUA HARTUTA

4. BIBLIOGRAFIA
https://www.euskadi.eus/koronabirusari-buruzko-informazioa/web01s2hhome/eu/
5. ERANSKINAK
I. ERANSKINA: JANTOKIKO KONTINGENTZIA PLANA
Jangelako sarrerak eta irteerak modu ordenatuan egingo dira maskara jantzita, taldeak
nahastu gabe eta gutxieneko segurtasun-distantzia mantentzen saiatuz.
Eskuak urarekin eta xaboiarekin behar bezala garbitzea sustatuko da, otorduak egin
aurretik eta ondoren. Gela hidroalkoholikoak egon behar dira ikasleen eskura.
Kutsatzeko aukera murrizteko eta kontaktuen bilaketa errazteko, ikasleek mahaiko
leku berean eseri beharko dute egunero.
1,5 m-ko segurtasun-tartea mantendu beharko da
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Bazkaltzeko txanda amaitu ondoren, eta hurrengoa sartu aurretik, ikasleekin
kontaktuan egon diren azalera nagusiak garbitu eta desinfektatuko dira, bai eta
jantokia aireztatu ere. Arreta berezia jarriko da gainazalak, ateen heldulekuak,
altzariak, konketak, zoruak eta abar desinfektatzeko.
Kontingentzia jantokia.docx
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II. ERANSKINA: GORPUTZ HEZKUNTZA IKASGAKO KONTINGENTZIA PLANA
GORPUTZ HEZKUNTZAN COVID19 PROTOKOLOA
Ikastetxeko protokoloaz gain gorputz hezkuntzarako
honako hauek dira:

betebeharreko jarraibideak

1.Desplazamenduak
 Ikasleek irakaslea gelan itxarongo dute irakaslea etorri arte.
 Tokatzen zaigun espaziora (5astero aldatu frontoia-kiroldegia) ilaran jeitsi,
eskuak garbitu eta motxilak, armailetan zehaztutako espazioan utziko dira..
2.Materiala eta kirol jantzia:
 kirol erropak eta oinetako egokiak.Ilea batuta saiorako. Kirol arroparik gabe
ezin da parte hartu. .
 kamiseta aldatzea derigorrezkoa. Motxilan toallatxoa-xaboia ekarri izerdia
kentzeko.
 Norberak bere ur botila ekarriko du.
 Saioan zehar erabilitako materiala saio guztietan desifektatuko da.
3.Aldagelak
 Ez dago dutxatzeko aukerarik. Garbitu eta kamiseta aldatzeko lekua izango da.
Binaka sartuko dira eta barruan ezin daiteke maskarillarik kendu. Ikasleak
txandaka sartzen joango dira, barruan ahal denik denbora gutxien egiteko.
4. Maskarillaren erabilera
 Derrigorrezkoa da maskarilla ondo jarrita edukitzea momento guztietan.
Irakasleak agintzen duenean : ntentsitate handiko ariketak eta elkarren arteko
disteantzia bermatuta dagoenean bakarrik jeitsi ahal izango dute.
5.Gel hidroalkoholikoa
 Saio hasiera eta bukaeran emango dugu.
6.Etxetik lana
 Konfinatuz gero, iaz bezala ikasgela eta Meet-a erabiliko ditugu. Kamara piztuta
edukitzea derrigorrezkoa izango da saio praktikoetan.
G.H. IKASLEEKIN KONTINGENTZIA.doc
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III. ERANSKINA: UDALAKO GARBIKETA ERREFORTZUKO KONTINGENTZIA PLANA.
GARBIKETAKO PROTOKOLO
OROKORRA.

PROTOCOLO GENERAL DE LIMPIEZA.


• Erabilitako gelak gutxienez egunean behin
garbituko dira, eta beharrezkoa den guneetan
sakonago garbituko dira lekuaren erabileraren
intentsitatearen arabera; esaterako, komunak
egunean 3 aldiz garbituko dira gutxienez. Mahai,
aulki, tresna eta lan-ekipoen gainazalak ere
garbituko dira.

Limpieza de estancias utilizadas, al menos
una vez al día, reforzándola en aquellos espacios
que lo precisen en función de la intensidad de uso,
por ej. en los aseos donde será de al menos 3
veces al día. Incluyendo la limpieza de superficies
de mesas, sillas, utensilios y equipos de trabajo.


Se tendrá especial atención a las zonas de
uso común y a las superficies de contacto más
• Kontu bereziarekin garbituko dira erabilera frecuentes como pomos de puertas, mesas,
komuneko eremuak eta gehien ukitzen diren muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y
gainazalak, esaterako ateen heldulekuak, mahaiak, otros elementos de similares características.
altzariak, eskudelak, zoruak, telefonoak, pertxak eta
antzeko beste elementu batzuk.

Las medidas de limpieza se extenderán
también, en su caso, a zonas privadas de los
• Orobat garbituko dira langileen gune pribatuak, trabajadores, tales como áreas de descanso,
esaterako atsedenlekuak, aldagelak, armairu, komun vestuarios, taquillas, aseos, cocinas (donde se
eta sukaldeak (sukaldeko plater, mahai-tresna eta limpiará toda la vajilla, cubertería y cristalería en
beirateria guztia garbituko da ontzi-garbigailuan, el lavavajillas, incluida la que no se haya usado,
eta baita ere erabili ez den materiala baina ikasleek pero haya podido estar en contacto con las manos
ukitu ahal izan dutena).
de los estudiantes).


• Partekatutako lanpostuak ere garbitu eta
desinfektatuko dira txanda-aldaketa bakoitzean eta
lanaldia amaitzean, denbora bat utziz garbiketaproduktuak bere lana egin dezan eta berebiziko
kontuaz garbituz altzariak eta eskuztatu daitezkeen
beste elementu batzuk, batez ere langile batek baino
gehiagok erabiltzen dituztenak.

Asimismo, se realizará una limpieza y
desinfección de los puestos de trabajo
compartidos, en cada cambio de turno, y al
finalizar la jornada, dejando que actúe el producto
de limpieza, con especial atención al mobiliario y
otros elementos susceptibles de manipulación,
sobre todo en aquellos utilizados por más de un
trabajador.


• Ikasle jakin batzuei laguntzen dieten langileek,
esaterako fisioterapeutek, higieneaz arduratzen
direnek edo arropa eta pixoihalak aldatzen
dituztenek, erabiltzen duten eremu osoa garbitu
beharko dute erabili ondoren.

El personal con asistencia a distinto
alumnado como fisioterapeutas, encargados/as de
aseo o cambios de ropa y pañales, deberá procurar
la limpieza después de cada uso de toda la zona
utilizada.


• Desinfektatzaileak erabiliko dira, esaterako lixibadiluzio prestatu berriak (1:50) edo osasunagintariek baimendutako eta erregistratutako
edozein desinfektatzaile birizida. Produktu horiek
erabiltzean beti errespetatuko dira etiketetan eta

Se
utilizarán
desinfectantes
como
diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad
viricida autorizados y registrados por las
autoridades sanitarias. En el uso de estos
productos siempre se respetarán las indicaciones
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segurtasun-fitxan ageri diren oharrak.

del etiquetado y ficha de seguridad.

• Garbialdi bakoitzaren ostean, erabilitako 
Tras cada limpieza, los materiales
materialak eta babes-ekipoak modu seguruan empleados y los equipos de protección utilizados
botako dira eta ondoren eskuak garbituko dira.
se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente al lavado de manos.
• Paperontziak ondo garbitu behar dira eta euretara 
Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de
botatako materiala ondo jaso, ustekabeko manera que queden limpias y con los materiales
kontakturik egon ez dadin.
recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto
accidental.

EMAN
BEHARREKO
ERREFORTZU- DETALLE DEL SERVICIO DE REFUERZO
ZERBITZUAREN XEHETASUNAK
A PRESTAR
Zelan asmoa den garbiketa-zerbitzua indartzea bizi
dugun
egoera
berezian
eskola-orduetan
ikastetxeetan dauden beharrei erantzuteko, helburu
nagusia izango da ondo desinfektatzea elementu
komunak eta irakasleek, administrariek eta ikasleek
ukitu ditzaketen elementuak.

Garbitu egin beharko dira komunetako elementuak
(konketak,
pixatokiak,
komun-ontziak
eta
banagailuak), ateen heldulekuak, igogailuen
botoiak, barandak eta eskudelak, eta jantokiko
mahaiak.

Lan-plana aldatu egin ahal izango da ustekabeko
premiei
erantzuteko
nahiz
ikastetxeetako
arduradunen
argibideak
betetzeko.
Zelan
ikastetxeetako atalek ordutegi ezberdinak dituzten,
jangeletan txanda-aldaketak egoten diren eta,
bereziki, haur-eskolen irekiera-ordutegia oso zabala
den, hitzarmen kolektiboaren arabera egunean
gehienez egin behar dugun 7 orduko lanaldira
egokitzeko, atzeratu egingo da garbiketa-zerbitzu
indartuaren hasiera eta aurreratuko haren amaiera,
ulertuz mantenimenduko garbiketa-zerbitzua justu
lehenago eginda egongo dela eta errefortzukoa
berehala hasiko dela.

Dado que el objetivo fundamental es el refuerzo
del servicio de limieza orientado a cubriri las
necesidades de los centros escolares durante el
horario escolar en las circunstancias especiales en
las que nos encontramos, la limpieza estará
enfocada principalmente a la desinfección de
elementos comunes y susceptibles de contacto con
el personal docente, administrativo y escolares.
Las zonas a tratar serán los equipos sanitarios de
baños
(lavabos,
urinarios,
inodoros
y
dispensadores ubicados en los mismos), manillas
de puertas, botones de ascensores, barandillas y
pasamanos y mesas en la zona de comedor.
El plan de trabajo puede estar sujeto a la atención
de necesidades imprevistas de carácter urgente y/o
indicaciones dadas por el personal responsable de
os centros educativos. Dado el horario desigual de
las distintas secciones de los colegios, el comedor
con el cambio de turno y especialmente el amplio
horario de apertura de las haurreskolas, para poder
adaptarnos a una jornada laboral máxima de 7
horas diarias de acuerdo al convenio colectivo de
aplicaciön, el inicio del servicio de limpieza de
refuerzo se retrasará y se adelantará la finalización
del mismo, asumiendo y entendiendo que el
servicio de limpieza de mantenimiento se habrá
realizado justo con anterioridad y se retomará al
poco, respectivamente.

Trañaetxoste 1048220 Abadiño Bizkaia
Tel: 944287969 E-mail: 015071aa@hezkuntza.net

IES ABADIÑO BHI
El servicio se prestaría de lunes a viernes en las
zonas y los horarios indicados por el
Zerbitzua astelehenetik ostiralera bitartean emango Ayuntamiento, es decir:
da Udalak adierazitako gune eta ordutegietan, hau
da:
Escuelas de Traña ‐ Matiena
Instituto: 08:00 h. a 14:30 h.
Traña-Matienako eskoletan.
Primaria: 09:00 h. a 12:30 h. – 15:00 h. a 16:30 h.
Institutuan: 08:00etatik 14:30etara.
Escuela Infantil: 7:30 h. A 17:30 h.
Lehen Hezkuntzan: 09:00etatik 12:30etara –
15:00etatik 16:30etara.
Haurreskolan: 07:30etatik 17:30etara.
PATIO
PATIOA

Todos los días de lunes a viernes limpieza y
desinfección de los juegos infantiles que están
Astelehenetik
ostiralera
bitartean,
eskola- dentro del recinto escolar teniendo que terminar
esparruaren barruan dauden haur-jolasak egunero estas labores antes de las 8:00 y dejando la puerta
garbitu eta desinfektatu beharko dira. Lan horiek principal de acceso al centro cerrado.
08:00ak baino lehen amaitu behar dira, ikastetxera
sartzeko ate nagusia itxita dagoela.
De 11:00 a 11:10 limpieza y desinfección de la
zona del patio especificado por los centros
11:00etatik 11:10etara bitartean garbitu eta escolares.
desinfektatuko da ikastetxeek zehaztutako patioko
zatia.

KONTINGENTZIA PLANA\Garbiketako protokoloa.doc
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