
 

 
KONTINGENTZIA PLANA 

HELBURUA 

Lea Artibai ikastetxeak 2020-2021 ikasturtean COVID-19a hedatzea saihestu nahian kontingentzia plan bat garatu du. 

Plan honen helburua kutsatzeko arriskuak kontrolpean izatea eta osasunerako segurtasun neurri handienekin ohiko 

jarduera bermatzea da. Hori lortzeko ezinbestekoa da langile guztien, ikasleen, gurasoen, legezko tutoreen eta 

hezkuntza prozesuan berarekin harremana duten persona guztien erantzunkidetasuna. 

 

EGOERA EZBERDINAK 

1. Egoera: Modalitate presentziala. Kasu honetan, era presentzialean emango dira klaseak eta Osasun Sailak 
ezarritako segurtasuna- eta osasun-neurriak errespetatu eta beteko dira. 
 

2. Egoera: Jarduera presentziala eta online jarduera partekatzea. Kasu honetan jarduera presentzialean, Osasun 
Sailak ezarritako segurtasuna- eta osasun-neurriak errespetatu eta beteko dira eta zenbait aukera ezarri ahal 
izango dira: 

 
a. Jarduera presentziala eta online jarduera aldi berean partekatzea.  
b. Jarduera presentziala eta online jarduera egunka edo asteka txandakatzea. 
c. Ikasgai praktikoetan ikaskuntza presentziala lehenestea. Kasu honetan ere, Osasun Sailak ezarritako 

segurtasuna- eta osasun-neurriak errespetatu eta beteko dira. 
 

3. Egoera: Jarduera ez-presentziala. Kasu honetan, Hezkuntza Sailak ezartzen dituen neurrien arabera, jarduera 
antolatzeko eta bere jarraipena bermatzeko behar diren jarraibideak eta neurriak helaraziko dira. 

 

BETEBEHARREKOAK 

• TENPERATURA Etxetik irten aurretik egunero tenperatura hartuta joan beharko da ikastetxera. Ikastetxera joaten 
diren pertsona guztiek sintoma hauek zaindu beharko dituzte: sukarra (37° C-tik gorako tenperatura), eztul lehorra, 
eztarriko mina, arnasteko zailtasuna eta usaimena eta dastamena galtzea. 
 

• KOMUNIKAZIOA. Aurreko sintomaren bat izanez gero, ez dira ikastetxera joango eta osasun-zentroarekin 
harremanetan jarriko dira. Proba egin eta covid-19an positivo emanez gero ikastetxeari komunikatuko zaio. 

 

• MUSUKOAK Ikastetxera datozen pertsona guztiak musukoarekin etorri behar dira ikastetxera. 
 

• DISTANTZIA Ikastetxean dauden pertsona guztiek musukoa erabili beharko dute, haien arteko distantzia 1,5m 
baino txikiagoa bada. 

 

• HIGIENEA Eskolako sarreran, ikasgeletan eta tailerretan, eskuak garbitzeko eta desinfektatzeko gel 
hidroalkoholikoa egongo da. 

 

• MATERIALAK ETA ERREMINTAK Tailer, laborategi eta informatika-geletan, erreminta eta ekipamenduen garbiketa 
eta desinfekzioa egingo da erabilera bakoitzaren ondoren. 

 

• KOMUNAK Banaka erabiliko dira eta itxaronaldian pertsonen arteko 1,5 metroko distantzia mantenduko da. 
 

• ALDAGELAK eta dutxak erabiliz gero, pertsonen arteko 1,5 metroko distantzia errespetatuko da. 
 

• TAKILLAK ez dira erabilgarri egongo. Bakarrik tailerra duten ikasleek erabili ahalko dituzte batak eta botak 
gordetzeko. 

 



 

 


