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ikastetxearigomendatzen zaio modu antolatuan eta erraz eskuratzeko moduan 
honako informazio hau jasotzea: 

 
- Bizikidetza-talde egonkor bakoitzeko ikasleen zerrenda (EEDk eman dezakeen 

informazioa; beraz, lehenbailehen ixtea gomendatzen da).  
- Gela, tailer edo laborategi bakoitzeko ikasleen zerrenda, bakoitzaren 

kokalekua (non esertzen diren), egiten diren jardueren arriskuaren balorazioa 
(kontaktu edo hurbiltasun handiagoa duten tailer edo praktiketan parte 
hartzea), eta hauen harremanetarako telefono zenbakiak (mugikorra) eta 
posta elektronikoa, azkar jardun ahal izateko, bai eta kasu bat agertzean 
kontaktu estuak lortzea errazten duen informazio guztia ere. Honetarako 
guztiarako, ezinbestekoa da ikasleei eta haien familiei buruzko datuak 
eguneratuak egotea matrikula-aplikazioan (Ikasgunea). 

- Jantokiko txandako ikasleen zerrenda, eta ahal bada, kokalekua ezagutzea 
(non esertzen diren), ikasleak beti leku berean kokatzeko ahalegina eginez. 

- Autobus berean garraiatuak izan diren ikasleen zerrenda, eta zein 
eserlekutan jartzen diren. 

- Eskolaz kanpoko jarduerak antolatzen badira, taldeetan dauden ikasleen 
zerrenda 

 
Informazio hori kudeatzeko, eta kasu bat agertzen denean kontaktuak ahalik eta 
lasterren aztertzeko, zentroko zuzendaritzaren, laneko arriskuen prebentziorako 
koordinatzailearen, autobusetako arduradunen eta jantokiko arduradunen arteko 
koordinazioa behar da, jasotako informazioa datu-base batean edukita. 

 
Ikastetxeko langileek uneoro zaindu beharko dute identitatearen eta 
susmagarriak edo baieztatuak diren kasuen isilpeko tratamendua. 

 
 

4. (Ikus 1. puntua) 
 
 

V. KASUEN KUDEAKETA 
 

1. Ez dute ikastetxera joan behar COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak 
dituzten pertsonek, ikasle, irakasle zein bestelako langileak izan, ez eta COVID- 
19ren diagnostikoa jaso ondoren isolatuta daudenek edo etxeko berrogeialdian 
daudenek ere, COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituen pertsona 
batekin harreman estua izateagatik. 

2. Ikastetxean sintomatologia agertuz gero: 
 

IKASTETXEAN COVID-19rekin bateragarria den sintomatologia duten pertsona 
guztiek aurrez aurreikusitako jarduketa-protokolo bat jarraituko dute: 

 
a. Horretarako prestatutako isolamendu-gela batera joango dira (maskara 
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jarrita). Gela honek higiene eta aireztapen neurri egokiak beteko ditu, eta 
kasu susmagarri batekin erabiltzen den bakoitzean desinfektatuko da. 
IKASTETXEKO ZUZENDARITZARI jakinaraziko zaio, eta hark Prebentzio 
Zerbitzuko ARLO MEDIKOARI JAKINARAZIKO dio. 

b. Ikaslea bada, berarekin doan pertsonak neurriak gordeko ditu: distantzia 
eta maskara. 

c. Ikastetxeko zuzendaritza edo ikastetxean Covid 19ren prebentzioaren 
ardura duen pertsona familiarekin harremanetan jarriko da, etxera 
eramateko. 

d. Familia bere osasun zentroarekin harremanetan jarriko da, haren 
jarraibideak betetzeko. 

e. Hezkuntza Sailaren menpeko langilea bada, isolamenduan jarriko da 
(maskara jantzita) eta etxera joango da IKASTETXEKO ZUZENDARITZARI 
jakinarazi ondoren; zuzendaritzak Lan Arriskuen Prebentziorako 
Zerbitzuko ARLO MEDIKOARI JAKINARAZIKO dio. 

f. Beste enpresa bateko edo Administrazio Orokorreko langilea bada, 
ikastetxeko zuzendaritzari, dagokion Prebentzio Zerbitzuari eta 
Hezkuntza Sailekoari jakinaraziko die, eta haren jarraibideak beteko dira. 

g. Eragindako pertsona kasu susmagarritzat joko da, eta etxean isolatuta 
egon beharko du proba diagnostikoen emaitzak izan arte, Osasun 
Sailaren COVID-19ren Zaintza Epidemiologikoko Protokoloan 
adierazitakoaren arabera. 

h. Kasuaren emaitza diagnostikoa lortu arte, ez da kontaktu estuei 
buruzko ekintzarik adieraziko, eta irakaskuntza-jarduerak 
normaltasunez jarraituko du, higiene-neurriak zorroztuz. Kasua 
berresten bada, kontaktuen azterketa egingo da hezkuntza-ingurunean 
eta hezkuntza-ingurunetik kanpo, kontaktuak ezarrita dagoenaren 
arabera identifikatuz, sailkatuz eta haien jarraipena eginez. 

 
3. Kasuak baieztatuz gero: 

 
Kasu positibo gisa detektatutako ikaslearen guraso edo tutoreek berehala jakinaraziko 
diote ikastetxeko zuzendaritzari, erreferentziako ESI-arekin harremanetan jar dadin, eta 
azken hau lurraldeko Osasun Publikoko Zuzendariordetzako erreferentearekin 
harremanetan jarriko da.  

 
Ikasleen artean baieztatutako kasu positiboen kudeaketarako ikastetxeko Zuzendaria eta 
COVID arduraduna bakarrik koordinatuko dira ikastetxeari dagokion ESIko 
erreferentziazko pertsonarekin, eta azken honek, Osasun Publikoarekin koordinatuta, 
jarraitu beharreko jarraibideak adieraziko ditu. 

 
Positiboen kudeaketan, Osasun Publikoa ikastetxearekin koordinatuko da, ikastetxeko 
zuzendaritzarekin eta COVID-19rekin lotutako alderdien erreferentziazko 
arduradunarekin. Ikastetxe batean kasuak baieztatzen badira, ikastetxeko Zuzendaritza 
erreferentziako ESI-ko koordinatzailearekin harremanetan jarriko da. 

 
Kasua baieztatzen bada, kontaktuen azterketa egingo da hezkuntza-ingurunean eta 
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handik kanpo, kontaktuak identifikatuz, sailkatuz eta haien jarraipena eginez, Osasun 
Publikoko Zuzendaritzak ezarritakoaren arabera. 

 
Ikastetxean harreman estuak identifikatzeko, honako alderdi hauek hartuko dira 
kontuan: 

 
a. Baieztatutako kasua bizikidetza-talde egonkor batekoa bada, harreman 

estutzat hartuko dira taldeko kide diren pertsona guztiak. 

b. Konfirmatutako kasua ez bada bizikidetza-talde egonkor batekoa, 
ikastetxeko harreman estuak identifikatuko dira, ikastetxeko 
Zuzendaritzarekin eta Prebentzio Zerbitzuko koordinatzailearekin 
lankidetzan. 

Zentroan lan egiten duten langileen esposizioaren balorazioa kasu bakoitzaren 
arriskuar -ekiko 
esposizioaren aurrean Laneko Arriskuen Prebentzio-zerbitzuetarako Jarduketa- 
prozeduran jasotakoaren arabera; beraz, arrisku-kontaktutzat hartzeak prebentzio- 
neurrien jarraipen zuzena eta babes-elementuen erabilera baloratuko ditu (distantzia 
fisikoaren mantentzea eta maskara erabiltzea). 

Lan Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuak, Osasun Publikoko zerbitzuarekin 
koordinatuta, balioetsiko du ea irakasleak eta ikastetxeko langileak kasu baieztatuaren 
kontaktu estutzat hartu behar diren, hartutako prebentzio-neurrien eta egindako 
jardueren egokitasunean eta jarraipenean oinarrituta. 

Osasun-agintariek jarraipen aktiboa egingo dute estutzat identifikatutako kontaktuen 
artean, eta etxean egon beharko dute berrogeialdian, Osasun Sailaren COVID-19ren 
Zaintza Epidemiologikoko Protokoloan zehazten denaren arabera. PCR probak egitea 
barne hartuko da, Osasun Publikoko agintariek ezarritako protokoloetan jasotakoaren 
arabera. 

Gurasoei informazio-oharrak prestatuko zaizkie, eta familiei informazio egokia emango 
zaie berrogeialdiko, eskuen higieneko eta arnas higieneko neurriak betetzeko, bai eta 
COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak garaiz identifikatzeko seinaleak ere. 

 

Kontuan hartu beharreko aldia aurreko paragrafoan aipatutako Protokoloan jasotakoa 
izango da. 

Kontaktuak aztertu eta estutzat jotzen direnentzako berrogeialdiko neurriak ezarri 
ondoren, irakaskuntza-jarduerek normaltasunez jarraituko dute, arreta-neurriak 
zorroztuz eta zaintza pasiboa eginez. 

Beste kasuren bat balego beste gela batean, ikastetxean, Osasun Publikoko jarraibideak 
bete. Kasuak erlazionatuta egon daitezke, edo ez, eta detektatutako kasuen kontaktu 
estuen azterketaren arabera zehaztuko dira neurriak. 



9 

 

 

Eskola-aldian, COVID-19 kasuak detektatuko dira ikastetxe batera joaten diren haurren 
artean. Horrek ez du esan nahi, nahitaez, kutsatzea ikastetxean gertatu denik. 
Horretarako, eskolaz kanpoko ingurunea sartuko da analisian, ikastetxeko kontaktu 
estuak ikertzeko beharraz gain. 

 
 

4. Kasu bat baino gehiago agertuz gero 
 
Agerralditzat hartuko da lotura epidemiologiko bat ezarri den infekzio aktiboko 3 kasu 
edo gehiagoren multzokatzea. 

Ikastetxeetan COVID-19 kasuen agerpen-egoerak askotarikoak izan daitezke. Agertzen 
diren kasuak bizikidetza-talde egonkor edo ikasgela bakar batean identifika daitezke, 
talde horretan edo gelan transmisiorik izan gabe. Kasu desberdinen arteko lotura 
dagoenean, agerralditzat har daiteke. 

Era berean, agerraldi bat antzeman daiteke kasu batetik abiatuta bizikidetza 
egonkorreko taldean edo ikasgelan transmisioa sortu zen talde batean; egoera hori 
beste talde batzuetan ere gerta daiteke, haien artean loturarik egon gabe eta gertaera 
independenteak izanik. Azkenik, ikastetxean bertan elkarbizitza-taldeen edo gelen 
arteko transmisio-agerraldiak gerta daitezke. 

Hiru agertoki posible har daitezke kontuan: 

a. Agerraldi kontrolatuak edo noizbehinkako kasuak. Transmisio-kateak ondo 
definituta badaude. 

 
Egoera hau talde bakar batean gerta daiteke, edo, aldi berean, 
independenteak diren bizikidetza-talde egonkor batzuetan. Horietako 
bakoitzerako kontrol-jarduera espezifikoak adieraziko dira, ohiko kontrol- 
neurriak ezarriz: kasuen isolamendua eta talde edo gela independente 
bakoitzeko kontaktuen identifikazioa eta berrogeialdia. 

 

b. Agerraldi konplexuak edo noizbehinkako komunitate-transmisioa. 
Transmisio-kateak erraz identifikatu ezin badira edo adar bat baino gehiago 
agertzen badira, kasu bat baino gehiagoren sorrerarekin. 

 
Egoera hori hainbat talde edo ikasgelatan hautemandako kasuen ondorio da, 
talde batetik bestera nolabaiteko transmisio-maila dutenak, birusa 
ikastetxean sartzeko modua edozein izanik ere. Kasu horretan, kasuen arteko 
lotura aztertuko da, eta neurri gehigarriak hartzea baloratuko da, hala nola 
berrogeialdia gorde behar duen taldea/taldeak handitzea, gelak edo lerroak 
ixtea. 

 

c. Kontrolik gabeko transmisio komunitarioa. Ikastetxean kontrolatu gabeko 
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transmisioa gertatzen dela uste bada, kasu kopuru altua agertuta. 
 

Osasun Publikoko Zerbitzuak arrisku-ebaluazio bat egingo du, transmisio- 
prozesuak non gertatzen diren aztertuz, neurriak eskalatzeko beharra 
aztertzeko, eta, azken buruan, zentroko eremu bat (adibidez, jantokia) edo 
ikastetxe osoa aldi baterako ixtea baloratuko du. 

Egoera epidemiologiko horiek bizikidetza-talde egonkor batean edo 
gehiagotan gerta daitezke, lerro batekoak edo gehiagotakoak. Agerraldi 
horiek kontrolatzeko neurriak, aurrez definitutako agerraldi motak zehaztu 
duen arrisku-mailaren arabera ezarriko dira. 

 

VI. ZERBITZU OSAGARRIAK 

Eskola garraioa: 
COVID-19ren aurkako prebentzio-neurrien inguruan Indarrean dagoen araudia 
aplikatuko da, bai eta -arriskuen prebentziorako neurriak EAEko ikastetxeetan, 
COVID-19ren eraginpean egoteko arriskuari aurr dokumentuan jasotakoak 
ere. 

 
Era berean, gomendagarria da ikasleek autobusean eserleku jakinak edukitzea, autobus 
bakoitzean garraiatzen diren haurren zerrenda izatea, eta autobusean zein lekutan 
esertzen diren jakitea. 

 
Ikasle guztiek eta gainerako langileek maskara erabiliko dute uneoro. 6 urtetik beherako 
ikasleentzat ez da derrigorrezkoa erabiltzea, baina, ahal denean, adin horretatik behera 
erabiltzea ere gomendatzen da. 

 

Jantokiak. Ikasturte hasieran, ikasle kalteberak dituzten ikastetxeetako jantoki- 
zerbitzua lehenetsiko da, ikastetxeak jantoki-zerbitzuaren eskaintzari buruz hartutako 
erabakiaren arabera, eta betiere -arriskuen prebentziorako neurriak EAEko 
ikastetxeetan, COVID-19ren eraginpean egoteko arriskuari aurre egiteko dokumentuan 
ezarritako neurriak errespetatuz. 

 
 

VII. ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK 
 

Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan 2020-2021 ikasturtea antolatzeko 
Hezkuntzako sailburuordearen ebazpenen arabera, eta Bigarren Hezkuntzari dagokionean ere 
jasotzen denez, 1.1.c) atalean honako hau adierazten dute: 

 jarduerak bakarrik osasun-agintariek proposatutako neurriak bermatzen badira 
programatuko dira, ikasturtean suerta daitekeen edozein agertokitan ere, eta gomendatzen da 
hartuko diren erabakiei arreta berezia jartzea, beti familien partaidetza eta lankidetza lagun 
hartuta. 


