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Dokumentu honek Zegamako Udalak 2021-2022 ikasturtean haur, nerabe eta gazteen aisia
hezitzaileko jarduerak garatzeko egin duen egokitzapen-plana jasotzen du. Dokumentuaren
hartzaileak ekintza horietako parte-hartzaileak eta beren legezko tutoreak dira. Jardueraren
datuak honako hauek dira:

Lekua: Zegama
Data: 2021eko urriak 1etik 2022ko uztailak 30era.
Ikasturtea: 2021-2022

Aisialdiko jarduera guztiei aplika daitekeen araubide amankomuna:
•
•

Administrazio guztiek osasun-ministerioak unean-unean onartutako araudi
erregulatzailea bete beharko dute, baita ere erkidego autonomo bakoitzeko araudia.
Haur eta nerabeentzako hezkuntza-aisialdiko jarduerak antolatzen dituzten erakundeek
osasun-larrialdiko testuingurura egokitzeko plan bat aurkeztuko dute.

Zegama, 2022ko urria

1. ERANSKINA. COVID-19-A DELA-ETA HAUR, NERABE ETA GAZTEEN AISIA
HEZITZAILEKO JARDUERAK EGOKITZEKO PLANA
SARRERA.
Haurrentzako, nerabeentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko jarduerak tresna garrantzitsua dira
haurren, nerabeen eta gazteen prestakuntza integrala lortzeko, eta, gainera, oso esperientzia atsegina
da, borondatez eta berdinen artean egiten direlako. Izan ere, hezkuntza- eta lanbide-gaitasunak
hobetzen dituztela eta gizarte-arazo ugariren aurrean funtzio terapeutiko garrantzitsua betetzen dutela
uste da; horrela, haur, nerabe eta gazte askoren pobreziaren eta bazterketa-arriskuaren zirkulua
apurtzen da, eta tolerantzia edo berdintasuna bezalako gizarte-balio garrantzitsuak garatzen laguntzen
da.
EAEn, neska-mutikoen eta gazteen kanpamenduen, kolonien, koloni irekien, lan-kanpaketen eta
ibilaldietako kanpaketen jaurpidea arautzen duen ekainaren 25eko 170/1985 Dekretuan ezarritakoaren
arabera egiten dira jarduera horiek.
Hala ere, osasun-krisiaren ondorioz, salbuespenezko neurriak eta murrizketak ezarri behar izan dira, eta
jarduera horiek egiteko baldintzak errotik aldatu dira. Hala, COVID-19aren prebentzioari buruzko araudia
garatu da, estatukoa zein autonomia-erkidegokoa, eta, funtsean, honako xedapen hauetan jasotzen da:
•

Eusko Legebiltzarraren ekainaren 24ko 2/2021 Legea, COVID-19aren pandemia kudeatzeko
neurriei buruzkoa.

•

38/2021 Dekretua, irailaren 17koa, lehendakariarena, SARS-CoV-2k eragindako infekzioen
hedapena geldiarazteko prebentzio-neurriak testu bateginean jaso, eguneratu eta zehaztekoa.

Horregatik, osasun-agintariek COVID-19ak sortutako krisiari aurre egiteko salbuespenezko neurriak eta
murrizketak mantendu behar direla erabakitzen duten bitartean, beharrezkotzat jotzen dugu orientabide
batzuk ezartzea, erakunde antolatzaileei haurren eta gazteen hezkuntza-aisialdiko jarduerak prestatu eta
egiteko jarraibideak emateko, unean uneko osasun-egoerarekin bat datozen segurtasun-baldintza
egokiekin. Jarraibide horiek 170/1985 Dekretuan jasotako jardueretan aplikatuko dira (kanpamentuak,
udaleku irekiak, auzolandegiak eta haurrentzako eta gazteentzako ibilaldiak), eta hezkuntza-aisialdiaren
eta denbora librearen sektorearekin lotutako beste ekimen batzuetarako ere orientabide izan nahi dute.
Hala, egin beharreko jarduera zehatz bakoitzerako, aurreikusitako prebentzio-neurriak eta detektatutako
COVID-19 kasuen aurrean jarduteko prozedura protokolo espezifiko batean jasoko dira, hurrengo ataletan
garatutako puntuak kontuan hartuta. Protokolo hori parte-hartzaileei eta legezko tutoreei emango zaie,
eta erakunde edo agintari eskudunek eskatu ahal izango dute.

PREBENTZIO-NEURRIAK
1. Transmisioa: kontrola eta prebentzioa
• COVID-19aren sintomatologia hemen kontsulta daiteke:
¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?
• Parte-hartzaileek eta beren legezko tutoreek beren gain hartuko dute COVID-19aren aurrean duten
egoeraren erantzukizuna; hala, haietakoren batek COVID-19arekin lotutako sintomak baditu, ez da
jarduerara joango eta arduradunarekin harremanetan jarriko da, hau da, udaleko gazteria
liburutegia@zegama.eus
suspertzailearekin (Ainitze) 690 26 48 43 telefono-zenbakira deituz edo
helbide elektronikora idatziz.
• Jardueraren arduradunak bertako segurtasunaz arduratuko dira. Instalazioen sarreran osasunadierazpena jarriko dute eta agindutako segurtasun-protokolo eta segurtasun-neurri guztiak beteko
dituzte, besteak beste:
1. Parte-hartzaile bakoitzaren erantzukizunpeko adierazpena izatea, arrisku-talde batekoa ez dela
eta bere bizikideen artean arrisku-talde bateko inor ez dagoela ziurtatuz.
2. Parte-hartzaile bakoitzaren konpromisoa izatea, egunero osasun-egoera eta ez joateko
arrazoia jakinarazteko.
3. Parte-hartzaile bakoitzaren egiaztagiria izatea, derrigorrezko higiene- eta prebentzio-neurri
pertsonalen dokumentua onartuz.
4. Parte-hartzaile bakoitzak sinatutako baimen informatua izatea.
5. Egoera sanitarioengatik, pertsonalengatik edo sozioekonomikoengatik arriskuan dauden
pertsonek parte hartzeko bete behar diren baldintzei buruzko informazioa emana izatea.
• Jarduera egiten den instalazioan, kartelak eta informazio-orriak egongo dira, segurtasun-portaera
eta -distantzia egokiak, higiene-neurriak eta abar gogorarazteko.
• Jardueraren hasieran parte-hartzaileekin tailerrak eta ekintzak egingo dira segurtasunportaera eta -distantzia egokiak, higiene-neurriak eta abar gogorarazteko.
• Hartu beharreko beste neurri batzuk: taldeko hezitzailea arduratuko da neurri guzti hauek betetzen
direla ziurtatzeko.
2. Derrigorrezko higiene- eta prebentzio-neurri pertsonalak betetzea
• Erabiltzaileek honako hauek izango dituzte eskura instalazioaren sarreran eta komunetan: ura,
xaboia eta eskuak lehortzeko papera edota gel hidroalkoholikoak, edo Osasun Ministerioak
baimendutako eta erregistratutako birusaren kontrako desinfektatzaileak, eskuak garbitzeko.
• Nahitaezkoa izango da maskara erabiltzea.
• Erabiltzaile bakoitzak bere maskara eraman behar duela alde batera utzita, hezitzaileak erreserbako
maskarak izango ditu, norberarena galdu, hautsi edo antzeko zerbait gertatuz gero ordeztu ahal izateko.
• Hezitzaileak gel hidroalkoholikoa eta paperezko zapiak izango ditu uneoro, eta erabiltzaileen eskura
jarriko ditu.
• Garbiketa eta desinfekzioa indartuko dira.
• Lokalen aireztapen naturala eta mekanikoa areagotuko dira.
Arau hauek betetzen ez direnerako ondorio-neurriak, indarrean dagoen legeriaren barruan agintari
eskudunak onartuak .
3. Arrisku-taldeak eta desabantaila sozialean dauden taldeak babestea
• Jardueran parte hartu aurretik, arduradunek arrisku-taldeetako kideen (diabetesa, gaixotasun
kardiobaskularra, hipertentsioa, biriketako gaixotasun kronikoa, immunoeskasia, tratamendu
aktiboan dagoen minbizia, haurdun dauden emakumeak, 60 urtetik gorakoak) edo halakoekin bizi
direnen parte-hartzeari buruzko balorazioa egingo dute.

• Arreta berezia eskainiko zaie parte hartzeko aukerak urrituta dituztenei (arrisku-taldeak, gizartedesabantailako egoeran daudenak, dibertsitate funtzionala edo intelektuala duten pertsonak), eta
laguntza-begiraleak edo berariazko begiraleak jarriko zaizkie.
4. Jardueretan parte hartzeko izen-ematea
• Izen-ematea on line egingo da, ahal denean, eta aparteko kasuetan telefono bidez. Beharrezkoa den
dokumentazioa webgunera igoko da (www.zegama.eus), posta elektronikoz bidaliko da edo, salbuespen
gisa, zuzenean helbide honetara eramango da: Jabier Otaegi Kultur Etxea, Olaran 1 behea.
5. Aurrez aurreko jarduerak egokitzea eta berrantolatzea
• Aire zabaleko jarduerak lehenetsi dira.
• Parte-hartzaileen sarrera mailaka egingo da, pilaketak saihesteko. Jardueran parte hartzen duen
azpitalde bakoitzak sartzeko eta jasotzeko ordutegi espezifikoa izango du, gainerako azpitaldeetatik
bereizita. Gutxienez bost minutuko aldea egongo da azpitalde bat sartzen edo irteten denetik bestea
sartu edo irten arte.
• Jarduerak egiteko orduan, lehentasuna eman zaie prebentzioko eta pertsonen arteko gizartedistantziako neurriak betetzea ahalbidetzen duten jarduerei. Etengabeko kontaktu fisikoa eskatzen
duten jarduerak egitea saihestuko da.
• Jarduera 20 parte-hartzaileko azpitaldeetan egingo da, hezitzaile erreferente batekin, eta taldeko
gainerako azpitaldeekiko autonomoak izango dira.
• Lokal eta instalazioen okupazioa baimendutako gehieneko edukieraren %75ekoa izango da. Lokal eta
instalazio guztiak etengabe aireztatuko dira.
• Kontaktu fisiko etengabea eskatzen duten jarduerak egitea saihestuko da.
• Jan-edatekoak: arau orokor gisa, nork bere askaria edo janaria eraman ahal izango du jarduerara, eta
ez du beste inorekin partekatuko.
• Gazteen aisia hezitzaileko jarduerek parte-hartzaileen arteko harreman fisikoa nahitaez eskatzen
duten arren, hau mugatu egingo da. Horregatik, ahal den neurrian, pertsonen arteko 2 metroko
segurtasun-distantzia errespetatuko da; sei urtetik gorako pertsonek maskara erabili beharko dute
uneoro, osasun-agintarien indarreko gomendioek ezarritako baldintzetan.
• Aire zabalean lo egitea (bibak). Baimenduta eta gomendatuta dago; nolanahi ere, lo-zakuen artean
segurtasun-tartea utzi behar da eta lo-zakuak egunero aireztatu behar dira.
• Gaua kanpin-dendetan eta kanpalekuetan pasatzea. Erregimen honetan igaro ahalko dira gauak: kanpindenda bakoitzeko pertsona batek egin ahal izango du lo. Parte-hartzaile guztiak elkarrekin bizi badira,
kanpin-denda berean egin ahal izango dute lo. Kanpin-dendak fisikoki isolatuta dauden gelak baldin
baditu, gela horiek erabili ahal izango dira. Dendak egunero jaso, garbitu eta aireztatu beharko dira.
Pabiloi motako kanpin-dendak erabili ahal izango dira gaua igarotzeko, baldin eta sei pertsona edo
gehiagoko edukiera badute eta aireztapen gurutzatua ahalbidetzen duten leihoak edo irekidurak
badituzte. Gehieneko edukieraren % 75ean erabili ahal izango dira, betiere pertsonen arteko 1,5 metroko
segurtasun-distantziari eusten bazaio eta etengabe aireztatuta badaude.
• Gaua aterpe eta antzekoetan, gela eta logela partekatuetan pasatzea. Gela partekatuek baimendutako
gehieneko edukieraren % 75 hartuko dute, eta, ahal den neurrian, hamar pertsonako talde egonkorrak
mantenduko dira, begiraleak edo erakundeko ordezko arduradun helduak gainbegiratuta. Litera
erabiltzen bada, pertsona bakar batek beteko du, edo bik, 3 oheko literak badira. Erabiltzen diren oheen
artean, gutxienez 1,5 metroko segurtasun-tartea errespetatuko da edo hesi-neurriak instalatuko dira.
Gelak behin eta berriz aireztatu beharko dira. Nork bere ohea egingo du. Ohe-arropa poltsetan sartuta
edo paketatuta emango zaie, garbi dagoela ziurtatzeko eta kutsatzea eragozteko. Gelarako sarreran
disoluzio hidroalkoholikoa jarri behar da.
• Jardueraren ardura duen erakundea udalerriko beste agente baliokide batzuekin koordinatuko da,
pilaketak saihesteko, bai eta agintari eskudunekin ere, espazio publikoak modu ordenatu eta
seguruan erabiltzeko.
• Pertsonalak aplikatu beharreko prebentzio-neurriak ezagutu beharko ditu.

• Jarduera hastean, parte hartzaileei jarraitu beharreko prebentzio neurrien berri emango zaie.
• Pertsona erreferente bat izendatuko da COVID-19arekin zerikusia duten alderdietarako. Pertsona
horrek taldekideei buruzko informazioa bilduko du eta hura eguneratuta izango du, bai eta jardueretako
parte-hartzeari, autobuseko edo bestelako bitartekoetan eginiko joan-etorriei eta familiartekoen
harremanetarako datuei buruzkoa ere. COVIDarekin zerikusia duten alderdi guztien arduradunak Zaintza
eta Jarraipen Sareak eskatzen dion informazioa bildu eta emango dio, kontaktuak ikertzeko,
beharrezkoa denean.
6. Begiraleak, jardueran parte hartzen duten taldeen arduradunak diren aldetik
• Azpitalde bakoitzak hezitzaile arduradun bat du esleituta, eta bera izango da erreferentea, baita
parte-hartzaileak jasotzeko eta amaieran gurasoekin edo legezko tutoreekin uzteko ere (haurren
kasuan). Arduradun horrek distantzia-neurriak errespetatzen direla zainduko du, eta pilaketak saihesten
saiatuko da. Osasun-portaerak eta -materialak kontrolatuko ditu eta, lehen esan bezala, maskarak
banatuko dizkie halakorik ez duten parte-hartzaileei.
• Hezitzaileek prestakuntza espezifiko eta eguneratua jaso dute COVID-19ari buruz, ezartzen ari diren
neurri eta protokolo espezifikoei buruz eta laneko arriskuen prebentzioari buruz, dagokion osasunagintaritzak ezarritakoarekin bat etorriz.
• Hezitzaileek ezin izan badute lehen aipatutako prestakuntzan parte hartu, gure erakundeak
konpromisoa hartzen du osasun-prestakuntza hori jardueran zehar emateko.
7.

Parte-hartzaileen joan-etorriak, eta parte-hartzaileak jasotzea eta entregatzea
• Azpitaldearen arduradun den hezitzaileak zaindu behar du parte-hartzaileak jaso eta beren legezko
tutoreei entregatzen zaizkiela, horretarako zehaztuta dagoen ordutegian (haurren kasuan).
• Jarduera gauzatuko den lekurako joan-etorrietan, herritar ororentzat xedatuta dauden arauak bete
beharko dira.

8.

Jarduera garatzeko baldintzak.

8.1. Jardueren aurreko informazioa eta komunikazioa
Erakundeak informazio hau emango die parte-hartzaileei eta gurasoei edo legezko tutoreei:
• Protokoloa, COVID-19 kasu posibleak prebenitzeko eta horien aurrean jarduteko neurriei buruzkoa.
• Jarduera COVID-19ra egokitzeko dokumentu bat
• Kutsatzeko arriskua edo kutsatze positiboa dagoenerako prebentzioko eta jarduteko protokoloa
(erakundeak garatu behar du eta parte-hartzaileei eta legezko tutoreei eman behar die).
• Parte hartzeko baldintzak, informazioa emateko betebeharra eta baimen informatua onartzeko
dokumentu bat (parte-hartzaileek eta legezko tutoreek sinatu beharrekoa).
8.2. Jarduera egiten den bitartean:
• Jardueraren arduradunek segurtasuna zainduko dute, instalazioetan sartzean osasun-adierazpena
eginez eta ezarritako segurtasun-protokolo eta -arau guztiak behar bezala betez.
• Parte-hartzaileei dagokien azpitaldea zein den esango zaie, eta beren hezitzailearekin bilduko dira
jarduerari hasiera emateko izendatzen zaien gune apartatuan. Hezitzaileak bere azpitaldeko partehartzaileak non jasoko diren jakinaraziko du.
• Hezitzaileak ezarri diren prebentzio-neurriak gogoratuko ditu, eta gainerakoen onerako eta
segurtasunerako bete daitezela eskatuko du (gainazalak ez ukitzea, segurtasun -distantzia mantentzea,
maskara erabiltzea, eskuak maiz garbitzea, etab.); eta instalazioak nola erabili ere adieraziko du
(adibidez, aldagelak, komunak, hala badagokio).
• Hezitzaileak taldeari jakinaraziko dio nola egingo den jarduera, bisita edo ibilbidea, bai eta aplikatzen
diren arauak edota izan daitezkeen murrizketak ere.
• Kontaktu fisikoa eskatzen duten agurtzeko moduak saihestuko dira.
• Hezitzaileak portaerak kontrolatuko ditu eta maskarak banatuko ditu, osasun-agintarien indarreko
gomendioek ezarritako baldintzetan.
• Diziplina-neurriak aplikatuko dira, arauak betetzen ez badira.

• Ahal den neurrian materiala ez da partekatuko parte-hartzaileen artean, ezta begiraleekin ere.
• Garraio pribatua erabiltzen bada, agintari eskudunek emandako neurriak beteko dira.
Jarduketa, parte-hartzaileren batek COVID-19 gaitzaren sintomak izan daitezkeenak baldin baditu
•

Transmisio komunitarioko egoeran gaudenez, oso kontuan hartu behar da COVID-19 kasuak izan
daitezkeela gaitzarekin bateragarriak diren sintomak dituzten pertsona guztiak. Halako kasuak
behaketa bidez identifikatuko dira, edo parte-hartzaileek berek jakinarazita. Parte-hartzaile batek
COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituenean edo sintoma horiek jardueran zehar langile
batek detektatzen dituenean, gela batera eramango da, norberak erabiltzeko, prozeduran
identifikatuta. Gela horrek aireztapen egokia izango du, eta poltsadun pedalezko paperontzi bat,
non maskara eta erabili eta botatzeko zapiak botako diren. Era berean, parte-hartzaileari maskara
kirurgiko bat emango zaio, beste maskara bat pertsona hori zaintzen duen helduari ere; kasu
bakoitzean dagokion familiari, tutoreari edo hurbilekoari jakinaraziko zaio, eta Zegamako osasunzentroarekin harremanetan jarriko da kasua ebalua dezan.

Jarduketa, COVID-19aren kasu positiboa identifikatu ondoren. Elkartearen edo erakundearen
protokoloan ezarritako neurriak jarriko dira abian, eta une oro beteko dira osasun-alorreko agintarien
gomendioak.
•

Kasuen eta parte-hartzaileen eta profesionalen arteko kontaktuen kudeaketa egiteko, zaintza- eta
kontrol-estrategiaren dokumentuan jasotakoa beteko da. Ez dagokie aisialdiko profesionalei, ez
kontaktuen azterketa egitea, ez jarduera bertan behera utzi edo ez baloratzea. Gomendatzen da,
ordea, osasun-alorreko agintariek eskatutako zereginetan laguntzea eta lana erraztea. Kontsulta:
ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19.

•

Beharrezkoa izanez gero, parte-hartzaileen etxerako itzulera koordinatuko da, eta jarduerak egiten
jarraitzeko estrategiak abiaraziko dira, beste aukera batzuk aztertuta.

8.3. Jarduera amaitzean
• Erabilitako babes-materialak (maskarak) behar bezala botako dira.
• Hala badagokio, autobusera edo ibilgailura modu ordenatuan igoko da, segurtasun-neurriak uneoro
errespetatuz.
• Harreman pertsonala ahalik eta gehien murriztuko da jardueraren osteko kudeaketetan,
komunikazio telematikoa sustatuz.
9. Prebentzio eta higiene-neurriak jarduerako parte-hartzaile, hezitzaile eta profesionalentzat
• Parte-hartzaileek jarduera guztiak azpitalde egonkorretan egingo dituzte, azpitaldeen arteko
distantzia 2 metrokoa izanik. Gehienez ere 20 parte-hartzaile egongo dira taldeko, begiraleez gain.
Begiraleek une oro gainbegiratuko dituzte jarduera horiek, eta higiene- eta segurtasun-neurriak
aginduko dituzte eta betetzen direla zaindu.
• Ahal den neurrian, pertsonen arteko segurtasun-distantzia 1,5 metrokoa izango da.
• Sei urtetik gorako pertsonek uneoro erabili beharko dute maskara.
• Eskuak maiz garbitu ura eta xaboiarekin, eta, ezin bada, disoluzio hidroalkoholiko batekin, 40
segundoz. Garrantzitsua da bereziki eztula edo doministiku egin ondoren, edo jarduerak eremu
partekatuetan egin aurretik eta ondoren. Jarduera egin bitartean besaurreak estali gabe edukiz gero,
komeni da besaurreak ere garbitzea. Zikinkeria ikusten den guztietan ura eta xaboia erabili behar dira;
izan ere, baliteke gel hidroalkoholikoa nahikoa ez izatea eskuak behar bezala garbitzeko.
• Eztula eta doministiku egitean, estali sudurra eta ahoa erabilera bakarreko zapi batekin, eta, gero,
bota tapadun zabor-ontzi batera. Zapirik eduki ezean, erabili ukondoaren barrualdea, eskuak ez
kutsatzeko.
• Saiatu begiak, sudurra eta ahoa ez ukitzen. Saiatu eskua ez ematen agurtzeko eta beste edozein

kontaktu fisikorik ez edukitzen.
• Gomendatzen da eskuak lehortzeko edo «arnas etiketa» betetzeko langileek erabilitako zapiak
(erabilera bakarrekoak) tapa duten paperontzi edo edukiontzietara botatzea, eta, ahal dela, ontzi horiek
oinarekin irekitzen direnak izatea.
• Higiene pertsonaleko material guztia (maskarak, latexezko eskularruak, etab.) errefusaren
edukiontzira bota behar da.
• Sintomak sumatzen hasiz gero, neurriak zorroztu, urruntze sozialekoak zein higienekoak, eta jakinarazi
jardueraren arduradunei, haiek ahalik eta azkarren jar daitezen harremanetan osasun- zerbitzuekin.
9.1. Norberaren higienerako gomendioak bete ahal izateko beharrezko produktuak:
• Jardueraren arduradunak, jardueran erabiliko diren instalazioetan higienerako oinarrizko behar beste
ekipamendu dagoela ziurtatu behar du ateak zabaldu aurretik,erabiltzaileek eta langileek erabil ditzaten.
• Hezitzaileentzako eta parte-hartzaileentzako maskarak. Hezitzaileek eta parte-hartzaileek maskara
garbiak izan beharko dituzte, osasun-agintariek ezarritako baldintzetan. Parte-hartzaileek ezin badute
hornidura hori ziurtatu, erakundeak hartu beharko du bere gain. Osasun Ministerioak osasuntsu dauden
pertsonentzako maskara higienikoa erabiltzea gomendatzen du, eta maskara horien merkaturatzea
arautu du CSM/115/2021 Aginduaren bidez (otsailaren 11koa, maskara higienikoen informazio- eta
merkaturatze-baldintzak ezartzen dituena).
• Komun eta logeletan, ura (epela bada hobe) eta xaboia.
• Soluzio hidroalkoholikoa jarduera-espazioetan eta leku estrategikoetan, publikoetan, jantokietan
eta instalazioen sarreran.
• Erabili eta botatzeko zapiak espazio komunetan eta jarduera-guneetan.
• Garbiketarako materiala, ugaritutako eguneroko higiene-egitekoak gauzatu ahal izateko (besteak beste,
lixiba eta Osasun Ministerioak desinfektatzeko baimendutako produktuak). Productos virucidas
autorizados en España.
9.2. Materiala erreserban
• Elkarteak edo erakundeak erabilera orokorreko maskarak edukiko ditu aldatzeko, aurreikusitako
parte-hartzaileentzat eta haien begiraleentzat. Baita bat-batean sintomak dituzten eta isolatu
behar diren parte-hartzaileentzako maskara kirurgikoak ere.
• Jardueraren antolatzaileek garbitasuneko behar beste material izango du, ugaritutako eguneroko
higiene-egitekoak gauzatu ahal izateko.
10. Langileentzako neurri espezifikoak
10.1. Hezitzaile boluntarioentzako neurriak
• DOCUMENTO TÉCNICO DE RECOMENDACIONES PARA LA ACTUACIÓN DEL VOLUNTARIADO ANTE
LA CRISIS POR COVID-19 Y EL ESTADO DE ALARMA.
10.2. Praktiketan dauden hezitzaileentzako neurriak
• Praktiketako begiraleek parte hartu ahal izango dute, nahiz eta horrek azpitalde bateko partehartzaileen kopurua handitzea ekarri, betiere indarrean dagoen araudia betez.

PRESTAKUNTZA EZ-FORMALEKO ESKOLA ETA ERAKUNDEEK KONTUAN HARTU BEHARREKO
INFORMAZIO ETA DOKUMENTAZIO GARRANTZITSUA:
•

Euskadin, COVID 19aren egoerari buruzko informazioa eta kartelak.

•

Osasun publikoko jarraibideak, COVID-19aren transmisioa prebenitzera bideratutako protokolo
eta plan espezifikoak egiteko.

•

Lantokietako jardunbide egokiak: COVID-19 kutsadurari aurrea hartzeko neurriak.

•

COVID-19 gaitzaren sintomak izanez gero nola jokatu jakiteko dekalogoa Espainiako Osasun
Ministerioa.

•

COVID-19aren sintomatología.

•

Ameriketako Estatu Batuetan haurrak zaintzeko eskolen eta programen administratzaileentzako
bitarteko gida.

•

Koronorabirusak (COVID-19) eragindako gaixotasunari buruzko orientabide teknikoa: ikastetxe,
lantoki eta erakundeentzako orientabidea. World Health Organization.

•

Zer esango diet haurrei konorabirusari buruz? Espainiako Osasun Ministerioa.

•

COVID-19ari buruko informazio eguneratua eta baliabideak, Espainiako Osasun Ministerioa.

Osasun-larrialdiren bat baduzu, deitu zenbaki honetara: 112

2. ERANSKINA. PARTE-HARTZEARI, INFORMATZEKO BETEBEHARRARI ETA BAIMEN
INFORMATUARI BURUZKO BALDINTZAK ONARTZEKO DOKUMENTUA
Dokumentu honek Zegamako Udalak 2021-2022 ikasturtean haur, nerabe eta gazteen aisia hezitzaileko
jardueretan parte hartzeko baldintzen, informatzeko betebeharren eta baimen informatuaren onarpena
eta Zegamako Udalak garatu eta gurasoek zein legezko tutoreak ezagutu eta sinatu behar dituzten beste
eredu batzuk.
1.

Parte hartzeko baldintzak.

Zegamako Udalak antolatutako jardueran parte hartu nahi dutenek aldez aurretik adieraziko dute, idatziz,
parte hartzeko honako baldintza hauek onartzen dituztela:
•

Parte-hartzaileak ezin du jardueran parte hartu, baldin eta COVID-19 gaitzarekin lotutako
sintomaren bat badu (eztula, sukarra, arnasa hartzeko zailtasuna, etab.).

•

Parte-hartzaileak ezin du jardueran parte hartu kasu positibo baten kontaktu estua delako susmoa
badago, hau da, COVID-19k eragindako pertsona baten leku berean egon bada, 2 metrotik
beherako distantziara eta guztira 15 minutuz baino gehiago 24 ordutan, maskara etengabe eta
zuzen erabili gabe, sintomarik ez badu ere.

•

Kontuan hartu beharreko aldia sintomak hasi baino 2 egun lehenagokoa izango da, edo sintomarik
ez duten pertsonen kasuan, diagnostikorako lagina hartu baino 2 egun lehenagokoa. Kasu
horretan, ez duzu jarduerara joan behar, eta harremanetan jarri beharko duzu zure osasunzentroarekin. Han, kasua aztertu eta nola jokatu erabakiko dute.

2.

Osasun-egoerari buruz egunero eta ez bertaratzearen arrazoiaz aldi oro jakinarazteko konpromisoa
•

•
•

3.

Parte-hartzaileek edo haien legezko tutoreek egunero jakinaraziko diote bere azpitaldeko begirale
arduradunari osasun-egoera, eskuko telefonoaren edo beste bitartekoren batez bidez, jarduerara
joan aurretik.
Parte-hartzaileek edo haien legezko tutoreek ez bertaratzearen arrazoia jakinaraziko diote bere
azpitaldeko begirale arduradunari, eskuko telefonoaren edo beste bitartekoren batez bidez.
Jarduerarekin zerikusia duen pertsonaren batek COVID-19arekin lotutako sintomarik badu, edo
kasu positibo baten kontaktu estua delako susmoa badu, ez da bertaratuko, eta harremanetan
jarriko da jardueraren arduradunarekin.
Baimen informatuaren sinadura

Egoera sanitario, pertsonal edo sozioekonomikoengatik zaurgarriak diren taldeek parte hartzeko
baldintzak:
•

•

Talde zaurgarritzat hartzen dira desgaitasun edo dibertsitate funtzionalen bat duten pertsonak,
premia bereziak dituztenak, egoera sozioekonomiko zaurgarrian daudenak, etab. Pertsona-mota
horrentzat udalak, jardueran haien parte-hartzea erabatekoa izan dadin ziurtatzeko, arreta
espezifikoko neurriak hartu ahal izango dituzte: talde txikitan eta pertsonako begirale gehiagorekin
edo begirale laguntzaileekin lan egitea, legez xedatutako babes-ekipamendua ematea, etab.
Interesa duten pertsonek, edo kargura dauden senideak edo tutoreak nahitaez eman behar du
egoera horren berri, jardueraz arduratzen den erakundeak jarduera moldatzeko behar beste neurri
hartu ahal izan ditzan.

HAUR, NERABE ETA GAZTEEN HEZKUNTZA-AISIALDIKO JARDUERETAN PARTE HARTZEARI,
INFORMATZEKO BETEBEHARRARI ETA BAIMEN INFORMATUARI BURUZKO BALDINTZAK
ONARTZEKO DOKUMENTUA
Izen-abizenak:...............................................................................................NAN ……..….....................
⬜ nire izenean ⬜ interesatuaren (adingabea) guraso /legezko tutorea
Izen-abizenak:...............................................................................................NAN ……..….....................
Talde zaurgarrikoa edo egokitzeko premia bereziak: ⬜ Bai / ⬜ Ez.
Baietz erantzun baduzu, zehaztu:
Jarduera garatzen duen entitatea:Zegamako Udala
Proposatutako jarduera: Zegamako Udalak haur, nerabe eta gazteentzat antolatutako jarduerak.
Data: 2021eko urriak 1etik 2022ko uztailak 30era
Nire erantzukizunpean adierazten dut goiburuan agertzen diren datuak dituen pertsonak
(interesduna) Zegamako Udalak gauzatuko dituen jardueretan parte hartu dezala eskatzen dudala.
Horretarako, Zegamako Udalak eskuragarri jarritako informazioa arretaz irakurri dut eta parte
hartzeko baldintzak onartzen ditut, nire konpromisoa adierazten dut nahitaezko higiene- eta
prebentzio-neurriak betetzeko eta nire gain hartzen dut COVID-19arekin kutsatzeko aukeraren
erantzukizun erabatekoa.
(X batez markatu)
Onartzeko baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena
□ Adierazten dut interesdunak betetzen dituela “2. Eranskina. Parte-hartzeari, informatzeko
betebeharrari eta baimen informatuari buruzko baldintzak onartzea” agirian ezarritako baldintzak.
□ Konpromisoa hartzen dut osasun-egoera egunero jakinarazteko (edo jarduera hasi aurretik,
kanpamenduen, udalekuen edo gaua igarotzea eskatzen duten bestelako jardueren kasuan), eta
interesduna bertaratzen ez bada, arrazoia jakinarazteko (eskuko telefonoaren edo beste
bitartekorenbaten bidez).
Zegamako Udalak jardueraren garapenean aplikatuko diren neurri eta protokoloei buruz emandako
dokumentuak irakurri eta onartu izanaren adierazpena
□ Adierazten dut jaso eta irakurri dudala COVID-19 kasuei aurre egiteko prebentzio- eta jarduketaneurriak jasotzen dituen protokoloa, jardueraren ardura duen erakundeak egina, eta, beraz,
erabat ezagutzen dudala eta bat natorrela proposatzen dituen neurri eta prozedurekin.
COVID-19ari buruzko baimen informatua
□ Adierazten dut jakitun naizela, erakunde antolatzaileak emandako dokumentuetan adierazitako
informazioa jaso eta arretaz irakurri ondoren, zer arrisku dituen, bai interesdunarentzat eta bai
berekin bizi diren pertsonentzat, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren testuinguruan
jardueran partehartzeak, eta nire erantzukizunpean hartzen dudala arrisku hori.
Dokumentu hau irakurtzea gomendatzen diegu, bai parte-hartzaileei eta bai familiakoei edo kargura
duten tutoreei. (COVID-19) Koronabirus berriari buruzko galdera eta erantzunak. Osasun Alertak eta
Larrialdiak Koordinatzeko Zentroa. Espainiako Osasun Ministerioa.

Zegaman, 2021eko….………..……………….ren.............

Sinadura

