
COVID-19



 Ikastetxean Covid 19ko prebentzio arduraduna:

 ENDIKA AZUETA eazueta@abadinoinsti.net

 Gela guztietan egongo da Covid 19ko prebentzio
txoko bat non babesteko materiala egongo den
(gel hidroalkolikoa, papera, maskarak eta abar...)
Gelako Covid 19ko prebentzio arduradunak
kudeatuko du txokoa.

mailto:eazueta@abadinoinsti.net


 Musukoa beti, bai kanpoan bai barruan

 Goizetan sarrera antolatuak izan behar dira eta 
eskuak hidrogelarekin garbitu behar dituzte

 Tenperatura etxean hartu behar dute

 Sintomak baldin badituzte etxera joan behar dira

 Hezkuntza Sailaren protokoloa errespetatu, 
informatuta egon, bidaltzen den informazioa irakurri



IRTEERAK ALBOKO ESKAILERETATIK ATE NAGUSITIK

14:20 4.MAILA

14:25 3.MAILA 1.MAILA

14:30 2.MAILA

SARRERAK ALBOKO ATEA ATE NAGUSIA

8:20ean DBH4 1.Autobusa (DBH1,DBH2)

8:25ean DBH3

8:30ean 2.Autobusa
(DBH1,DBH2)

Autobusean ez datozen ikasleak
(DBH1,DBH2)



IRTEERA 
PATIORA

ALBOKO 
ESKAILERETATIK

ATE NAGUSITIK

11:1O 4.MAILA 1.MAILA

11:15 3.MAILA 2.MAILA

SARRERA
GELETARA

ALBOKO 
ESKAILERETATIK

ATE NAGUSITIK

11:40 4.MAILA 1.MAILA

11:45 3.MAILA 2.MAILA



 A Frontoi aurreko patioa

 B Aurreko patioa

 C Futbol zelaia

 D Saski baloi kantxa



A Frontoi aurreko patioa

B Aurreko patioa

C Saski baloi kantxa

D Futbol zelaia



 Asier kortazar eta Idoia Goikoetxea patioko
dinamizatzaileak eta arduradunak dira.

 Protokoloa errezpetatuz, materialaren banaketa eta 
erabilera kudeatuko dute.

 Maila bakoitzak izango du bere solasaldirako materiala: 
baloiak, sokak, pin-poneko palak…

 Eremuak, mailen banaketa eta musukoa mantentzen da 



 Jolas-orduetan liburutegia zabalik egongo da

 Irakurtzeko, etxerako lanak eta jolas lasaia (xake…) 
egiteko eremua 

 Edukiera mugatua, distantzia, musukua eta mailen 
banaketa mantenduko da protokoloa errespetatuz.

 Garbiketa errefortzua 

 Erabilitako materialaren berrogeialdia eta garbiketa



 Lan taldeak osatuko dira 1. eta 2.DBHn soilik

 Ikasketa kooperatiboa sustatuko da ziklo honetan

 3. eta 4. DBHn banaka jesarriko dira

 Gorputz Hezkuntzen saioen ondoren dutxak zabalik 
eta eskuragarri izango dituzte

 Jangelan taldeak, distantzia eta banaketa egonkorra 
mantenduko da



Ikastetxean dauden komunikaziorako bideak:
Ikastetxeko telefonoa: 94 428 79 69
Ikastetxeko korreo elektronikoa015071aa@hezkuntza.net
Covid-19ko arduradura: : eazueta@abadinoinsti.net

Jantokiko arduradunenak: jantokikoarduradunak@abadinoinsti.net
Ikastetxeko webgunea: www.iesabadinobhi.com
Aurrez aurreko elkarrizketa beti ere HITZORDUA HARTUTA
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