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Familia horiek: 
 
 
2020-2021 ikasturtea hastear dago, eta, inguruabarren arabera, 
salbuespenezko neurriak hartu behar ditugu, gure ikastetxea inoiz baino 
gehiago erakustea gustatuko litzaigukeen une honetan. 
 
Kongregazioak tradizioa eta berrikuntza uztartzearen aldeko apustu sendoa 
egin du, eta horren erakusgarri dira Haur Hezkuntzako geletan eta Ikastetxeko 
sarreran egiten ari diren hobekuntzak. Itzalen garaian, ikastetxeak argi-espazio 
bat izan nahi du, guztientzat irekia, beti izan den bezala. Hala ere, ikasturte 
honetan ezin izango dugu nahi bezala jantzi. 
 
Dakizuenez, irailaren 7an hasiko dugu ikasturtea Haur Hezkuntzako, Lehen 
Hezkuntzako, DBHko 1. eta 2. mailetako ikasleekin, eta DBHko 3. eta 4. 
mailetako eta Batxilergoko 1. eta 2. mailetako ikasleekin, berriz, irailaren 15ean. 
 
Ikastetxera itzultzeari buruz denok sentituko dugun une honetan, konfiantza eta 
segurtasuna helarazi nahi diegu. Obrez gain, erlijiosoak eta ikastetxeko langile 
guztiak gelak prestatzen ari gara, harrera ahalik eta modu seguruenean 
egiteko. Baina segurtasuna guztion kontua da. Segurtasunak erantzukizuna 
dakar berekin, eta norbanakoaren erantzukizuna elkartasun-keinu bat da. 
 
Elkargoan egin beharreko ekintza guztiak agintarien gidalerroei jarraituz egingo 
dira, batez ere osasun- eta hezkuntza-arlokoa, eta Prebentzio Zerbitzuaren 
laguntzarekin. 
 
NEURRI OROKORRAK  
 
 
1. Ikasleek, irakasleek eta 37ºC-tik gorako tenperatura, eztul lehorra, aire-
faltaren sentsazioa, eztarriko mina, hotzikarak, buruko mina, ahultasun 
orokorra, giharretako mina, beherakoa edo gorakoak eta usaimena eta 
dastamena galtzea dituzten gainerako langileek ez dute ikastetxera joan 
beharko. Komeni da, tenperatura hartu ondoren eta zalantzarik edo sintomarik 
izanez gero, zentrora joan aurretik osasun-zentroarekin harremanetan jartzea 
eta han ezarritako jarraibideak betetzea. 
 
Era berean, ezingo dira zentrora joan etxean isolatuta dauden langileak edo 
ikasleak, COVID-19ren diagnostiko baten ondorioz, edo etxean berrogeialdian 
daudenak, sintomak dituen edo COVID-19ren diagnostikoa duen pertsona 
batekin harreman estua izan dutelako. 
 
Etxean tenperatura hartzea gomendatzen da. 
 
2. Zentrora sartu aurretik, langile eta ikasle guztiei tenperatura hartuko zaie. 
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3. Ikasleekin ikasturte hasieratik landuko dira elkarrekintza sozial eta 
higienikoko neurri orokorrak: 
 

a. Eskuak garbitzea ikastetxera eta jolastokira sartzean eta handik irtetean. 
 

b. Ez ukitu sudurra, begiak eta ahoa. 
 

c. Eztul edo doministiku egitean, ahoa eta sudurra ukondoa tolestuta 
estaltzean. 
 

d. Erabili eta botatzeko zapiak erabiltzea, arnas jariakinak kentzeko eta 
erabili ondoren botatzeko. Eskuak garbitu ondoren, urarekin eta 
xaboiarekin edo gel hidroalkoholikoarekin. 
 

e. Eskua ematea edo kontaktu fisikoa eragiten duten afektu eta/edo 
heziketa adierazpenak egitea saihestea. 
 

f. Azazkalak motzak eramatea komeni da, eta ez erabili ez eraztunik ez 
eskumuturrekorik eskuen higienea errazteko. 
 

 
4. Haur Hezkuntzan, LHko 1., 2. eta 3. mailetan, ikasle-talde egonkorrak 
sortzea bultzatuko da. Talde horiek, tutorearekin batera, bizikidetza 
egonkorreko taldeak osatuko lituzkete, gizarteratu eta elkarren artean jolastu 
ahal izateko. Bizikidetza egonkorreko talde horiek ikastetxeko beste talde 
batzuekiko interakzioa saihestu beharko dute, kontaktuen kopurua ahalik eta 
gehien mugatuz, eta, ondorioz, ez da beharrezkoa pertsonen arteko distantzia 
zorrotz mantentzea. 
 
5. Lehen Hezkuntzako 4. mailatik aurrera, pertsonen arteko 1,5 m-ko 
distantziari eusten saiatuko da. 
 
6. Maskara nahitaez erabili beharko da maila guztietan Lehen Hezkuntzako 1. 
mailatik aurrera. Maskara ikaslearen izenarekin identifikatuta egon beharko da, 
baina ez brodatuta, iragazkia egoera onean mantendu ahal izateko. 
 
Haur hezkuntzan, maskara erabiltzea ez da derrigorrezkoa izango ikasgelan, 
baina ikastetxera sartzeko eta joan-etorriak egiteko erabiltzea gomendatzen da. 
 
7. Ikastetxeak gela bat izango du gaituta (LHren 5. eta 6. mailekin batera), 
ikastetxean sintomak eragin ditzaketen kasuak isolatzeko. Gela horrek 
aireztapen ona eta poltsadun pedalezko paper-fabrika izango ditu. 
 
8. Elkargoan COVID-19 talde bat sortu da, sor daitezkeen gaiei erantzuteko. 
 
9. Ikastetxeak ez du familia-fluxurik izan behar, eta, beraz, mesedez eska 
iezaguzue hitzordua ikastetxean sartu behar izanez gero. 
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10. Ikasgelen aireztapena areagotuko da. 
 
11. Ikasgelen eta komunen garbiketa eta desinfekzioa areagotuko da. 
 
12. Sarrerak eta irteerak hainbat sarbidetatik egingo dira, mailaka. Eraikinaren 
sarrerako ateetatik gertu egongo dira markatuta talde bakoitzaren itxaron 
guneak. Talde bakoitzaren barruan, lagun dituzten ikasle eta gurasoentzako 
segurtasun-distantzia adieraziko dugu. Helburuetako bat pilaketak saihestea 
da, eta, beraz, eskatzen dugu ikasle autonomoagoen kasuan gurasoak ez 
daitezela eskolara sartu. 
 
13. Atsedenlekuak ere mugatuta egongo dira. 
 
14. Ikasleek ez dituzte liburu guztiak ekarri behar eskolako lehen egunean. 
 
15. Ikasleek ez dute baloirik edo jostailurik ekarriko etxetik, ezin baitira 
materialak partekatu, ezta kontaktu fisikoko jolasak egin ere. 
 
 
HAURTZAINDEGIKO NEURRIAK 
 
Zerbitzu hau irailaren 9an, asteazkenean, hasiko da, aurreko zirkular batean 
jakinarazi genion bezala. 
 
Bi talde ezarriko dira: 
 
1. Haur Hezkuntzako 1., 2. eta 3. mailetako ikasleak, talde egonkorrak direnez, 
"Vestiaire" izeneko espazioan kokatuko dira eta mailakako mahaietan banatuko 
dira. Mahaien artean 2 metroko distantzia egongo da. 
 
2. Lehen Hezkuntzako 4. mailatik 6. mailara bitarteko ikasleak ikastetxeko 
liburutegian kokatuko dira, 1,5 metroko distantziara. 
 
Bi espazioak erabili ondoren desinfektatuko dira. 
 
 
JANGELAKO NEURRIAK 
 
1. 1 eta 2 urteko haur hezkuntzako ikasleek beti bezala bazkalduko dute 
"vestiaire"ean, bi mahaitan. Ikasleak mailaka banatuko dira mahaietan, eta beti 
posizio bera izango dute. Mahaien artean 2 metroko distantzia egongo da. 
 
2. Haur Hezkuntzako 3, 4 eta 5 urteko ikasleek eta Lehen Hezkuntzako 1., 2. 
eta 3. mailakoek, talde egonkorrak direnez, lehenengo txandan bazkalduko 
dute, 12: 50ean. Ikasleak mailaka banatuko dira mahaietan, eta beti posizio 
bera izango dute. Mahaien artean 2 metroko distantzia egongo da. 
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3. Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailako ikasleak bigarren txandan sartuko 
dira garbitu eta desinfektatu ondoren. Pertsonarteko distantzia 1,5 m-koa 
izango da. Ikasleak mailaka banatuko dira mahaietan, eta beti posizio bera 
izango dute. 
 
4. DBHko ikasleak garbitu eta desinfektatu ondoren sartuko dira hirugarren 
txandan, 14: 30ean. Pertsonarteko distantzia 1,5 m-koa izango da. Ikasleak 
mailaka banatuko dira mahaietan, eta beti posizio bera izango dute. 
 
5. Ikasleek eskuak garbituko dituzte bazkaldu aurretik eta ondoren. 
 
Bestalde, esan behar dizuegu familiekin ikasturte hasierako bilerak modu 
telematikoan antolatzeko modua lantzen ari garela. Laster jasoko dute horri 
buruzko informazioa. Ikasturte honetan, inoiz baino gehiago, ezinbestekoa da 
ikastetxeko posta etengabe berrikustea. 
 
Eragozpen horiek guztiak gorabehera, ilusioz beteta eta laguntza eskaintzeko 
gogoz daude gure ikasleak eta familiak. Aipatutako arauak zorrotz betetzea 
eskatzen dizuegu, eta ikasturte honetan, inoiz baino gehiago, puntualtasunera 
jotzen dugu, ezarritako ordutegietatik kanpoko pertsonen fluxua saihesteko. 
 
Badakigu zuen laguntza izango dugula. 
 
 
Agur bero bat. 
 
 
ZUZENDARITZA. 


