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CORONAVIRUS COVID 19REN AURREAN JARDUTEKO BARNE-
PROTOKOLOARI BURUZKO INFORMAZIOA 

 
SARRERA: 

 
Juritecnia-k, ikasle guztiei koronabirusaren aurkako barne-jarduketako protokoloaren berri 
emateko, honako informazio hau helarazten dizue COVID-19ri, sintomei eta babesteko egin 
dezakegunari buruz. 
 
MARIA JOSE DE DIEGO RIVERA izendatu da ikastetxearen eta Juritecniako ikasleen arteko 
solaskide. Covid-19 Koronavirusari buruz duzuen edozein zalantza pertsona horrekin kontsultatu 
ahal izango duzue, eta haren ardura izango da dagokion erakundeari informazioa ematea eta 
dagozkion kontsultak egitea, uneoro informazio eguneratua izan dezan. 
 
Juritecnia-n ez badago, JON LOPEZ SAN SEBASTIAN izango da ordezkoa. 
 

 

JURITECNIARA JOAN AURRETIK: 
 

COVID-19rekin lotuta egon daitekeen sintomatologiarik baduzu (eztula, sukarra, arnasa hartzeko 
zailtasuna, etab.), ez joan Juritecniara, eta zure osasun-zentroarekin harremanetan jarri behar 
baduzu, 900 20 30 50 telefonora ere deitu ahal izango duzu (COVID-19ra informatzeko telefonoa), 
haren jarraibideak bete beharko dituzu. Ez joan zentrora, harik eta egiaztatzen dizuten arte ez 
dagoela arriskurik zuretzat edo besteentzat, eta egoeraren berri eman beti Juritecniari, ahalik eta 
lasterren. 
 
Kontaktu estuan egon bazara (bizikideak, senideak eta kasu baten leku berean egon diren 
pertsonak, kasua sintomak gutxienez 15 minutuz 2 metro baino distantzia txikiagoan zituen 
bitartean) edo pertsona arteko tartea partekatu baduzu COVID-19k eragindako pertsona batekin, 
ez duzu Juritecniara joan behar, sintomarik izan ez arren, gutxienez 14 egunez. Aldi horretan 
jarraipena egin behar duzu, gaixotasunaren zantzurik agertzen ote den jakiteko. 
 
Zaurgarria bazara, haurdun zaudelako edo aurreko gaixotasun medikoak dituzulako (adibidez, 
hipertentsio arteriala, gaixotasun kardiobaskularrak, diabetesa, biriketako gaixotasun kronikoak, 
minbizia edo immunodepresioa), ez duzu zentrora joan beharko. Zure lanak urrutitik egin ezin 
badituzu, zure medikuarekin harremanetan jarri beharko duzu, hala badagokio, ondorio 
akademikoetarako isolamendu-egoeran egon behar duzula egiazta dezan. 
 

https://www.euskadi.eus/buscador-de-centros-sanitarios-y-hospitales/web01-a2korona/es/
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JURITECNIARA JOATEA: 
 
Ahal duzun guztietan, lehentasuna eman 2 metro inguruko pertsonen arteko distantzia hobekien 
bermatzen duten mugikortasun-aukerei. Horregatik, egoera horretan hobe da garraio indibiduala. 
 
Juritecniara oinez, bizikletaz edo motoz bazoaz, ez duzu maskara eraman behar. Gorde pertsonen 
arteko distantzia kaletik oinez zoazenean. 
 
Auto batean joan behar baduzu, ibilgailua garbitzeko neurriak bete behar dituzu, eta saihestu 
eserleku-ilara bakoitzean pertsona batek baino gehiagok bidaiatzea, bidaiarien artean ahalik eta 
distantzia handiena mantenduz. 
 
Taxi bat edo VTC bat hartzen baduzu, pertsona batek bakarrik bidaiatu behar du eserleku-ilara 
bakoitzeko, bidaiarien artean ahalik eta distantzia handiena mantenduz. 
 
Autobusean, garraio publikoan, metroan edo trenean egiten diren bidaietan, gorde pertsonarteko 
distantzia zure bidaia-kideekin. Autobus publikoen kasuan, gidariak pertsonen arteko distantzia 
errespetatzen dela zainduko du. Garraio publikoan joanez gero, gomendagarria da maskara 
higienikoa erabiltzea, ez medikoa. 
 

JURITECNIAN: 
 

 Bete itzazu izendatutako pertsonek adierazitako prebentzio-neurri guztiak: 
- María de Diego Rivera 
- Jon López San Sebastián 

 Edozein motatako kontaktu fisikoa saihestu ikasleen artean: eskua eman, besarkada, 
musua eta abar, eta gutxienez 2 metroko segurtasun-distantzia mantendu, bai 
ikastetxerako sarreran eta irteeran, bai bertan egon bitartean. 2 m-ko distantzia 
gordetzea ezinezkoa bada, segurtasun-maskara erabili beharko da nahitaez. 
Metakrilatozko pantailak jarri dira harreran, enplegu-agentzian eta lan-praktiken 
kudeaketan. 

 Ziurtatu behar da pertsonen arteko distantzia bermatuta dagoela eremu komunetan, eta, 
beraz, ez da langile-pilaketarik egon behar puntu hauetan: 
- Sarrerak 
- Harrera 
- Holl 
- Pasilloak 
- Ikasgeletara sartzea 
- Komunak 
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 Ezin da erre zentroaren inguruan (sarrerak eta irteerak). 
 

 Dokumentuak trukatzea; ahal den guztietan, dokumentu elektronikoak erabiltzea, garbitu 
eskuak paperezko dokumentuak trukatu aurretik eta ondoren. 
 

 Ahal den neurrian, saihestu beste ikasle batzuen ekipoak, lanabesak eta gailuak erabiltzea 
beharrezkoa izanez gero, eta areagotu arreta-neurriak eta desinfektatu erabili aurretik. 
Ezinezkoa bada, garbitu eskuak erabili eta berehala. 
 

 Garbitu eskuak maiz urarekin eta xaboiarekin, edo soluzio hidroalkoholiko batekin. 
Bereziki garrantzitsua da eztul edo doministiku egin ondoren edo kutsatuta egon 
daitezkeen azalerak ukitu ondoren garbitzea. Saiatu garbiketa bakoitzak gutxienez 40 
segundo iraun dezan. 
 

 Estali sudurra eta ahoa eztul eta doministiku egitean erabili eta botatzeko zapi batekin, 
eta, ondoren, bota itxitura duen zabor-ontzi batera. Musuzapirik ez baduzu, erabili 
ukondoaren barruko aldea eskuak ez kutsatzeko. 
 

 Ez ukitu begiak, sudurra edo ahoa. 
 

 Garbiketako langileei lana errazten die ikasgela uzten dutenean, ahalik eta gehien 
garbituz. 
 

 Norberaren higieneko edozein hondakin botatzen du, bereziki erabili eta botatzeko 
zapiak, gaitutako zakarrontzietara edo edukiontzietara joan eta berehala. 
 

 Juritecnia-n bazaude, ez zaude ondo, eta COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak 
nabaritzen hasten bazara, jakinarazi Maria Jose de Diegori edo Jon Lópezi, jarri maskara 
bat berehala, arreta handiz ibili urruntze sozialean eta higienean, eta zoaz etxera. Une 
horretatik aurrera, Osakidetzaren jarraibideen arabera jardun behar duzue (zuen osasun-
zentrora deitu). 

 
 

JURITECNIAKO HIGIENE-NEURRIAK 
 

 Ikastetxerako sarrera bertako zuzeneko sarreratik egingo da (Banco de Bilbao kalea) 
(ohiko sarrera). 
 

 Irteera eraikinaren sarrera nagusitik egingo da (Areatza kalea). 
 

https://www.euskadi.eus/buscador-de-centros-sanitarios-y-hospitales/web01-a2korona/es/
https://www.euskadi.eus/buscador-de-centros-sanitarios-y-hospitales/web01-a2korona/es/
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 Une oro, ikastetxearen barruan, seinaleek adierazten duten zirkulazio-fluxua 
errespetatuko da. 
 

 Ikasturteetako ordutegiak planifikatuko dira, ikasgeletako sarrerak eta irteerak bat ez 
etortzeko moduan. 
 

 Segurtasun-maskarak jarriko dira egunero ikasle bakoitzaren eskura. 
 

 Gela bakoitzean gel hidroalkoholikozko banagailuak egongo dira. 
 

 Komunetan aire-lehorgailua ez erabiltzea; horretarako, erabili eta botatzeko zapien 
banagailuak instalatu dira. 
 

 Instalazioetan aldian behingo aireztapen-lanak egingo dira, eta, gutxienez, egunero eta 
hamar minutuz eskolak trukatzean. 
 

 Gela guztietako garbiketa-lanak indartuko dira, batez ere gainazaletan, batez ere maizen 
jotzen diren gainazaletan, hala nola leihoetan edo ateen heldulekuetan, bai eta ikasleek 
erabili ohi dituzten aparatu guztietan ere (mahaiak, ordenagailuak, etab.). 
 

 Ikasleek eskola-aldaketa bakoitzean erabiltzen duten lan-eremua garbituko da. 
Ohiko detergenteak nahikoak dira, baina bacter – Kuat (pH neutroa duen bakterio-
garbitzailea) ere sartu dugu garbiketa-errutinetan, betiere segurtasun-baldintzetan.  

 

 
HONDAKINEN KUDEAKETA JURITECNIAN 
 
Ohiko moduan kudeatuko dira hondakin arruntak, hondakinak bereizteko protokoloak 
errespetatuz, eta zentroan zuen eskura jarritako biltegiak erabiliz. 
 
Eskuak lehortzeko erabiltzen diren erabili eta botatzeko zapiak tapa duten edukiontzi 
babestuetan botako dira eta pedal bidez eragingo dira, horretarako gaituta. 
 
Ikastetxean dagoen bitartean ikasleak sintomak baditu, zapiak edo erabilitako beste produktu 
batzuk utzi dituen edukiontzia isolatuko da. Zabor-poltsa hori atera eta bigarren zabor-poltsa 
batean jarri beharko da, itxiturarekin, gainerakoen zatian uzteko. 
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JURITECNIARA JOAN ONDOREN 
 
Ikasleek etxean kutsadurak eta higienea prebenitzeko neurriak eta distantziak zaindu beharko 
dituzte, batez ere arrisku-taldeetako pertsonekin bizi badira.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Jarduteko jarraibide horiek guztiak ez betetzeak ondorio larriak ekar 
diezazkigukete kolektibo osoari eta gure bizitzak partekatzen ditugun 

jendeari; horregatik, ahalik eta erantzukizun handiena eskatzen 
dizuegu. 
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INFORMAZIOA ERREGISTRATZEA 
 
JURITECNIA-k honako puntu honen berri eman dio behean sinatzen duen ikasleari: 
 
 CORONAVIRUS COVID 19REN AURREAN JARDUTEKO BARNE-PROTOKOLOA 
 

_________________ (e) n, ______ (e) ko _________________aren ___ (e) (a) n. 
 
 
JURITECNIA-k emandako informazioa jasotzen duen ikaslearen datuak: 
 

NOMBRE APELLIDOS DNI CURSO FIRMA 

   
 
 

 
Ikasleak informazio hori jasotzen du eta zentroak jasotako informazioaren 
arabera jarduteko borondatea adierazten du.  

 
 
Nork entregatzen du informazioa: 
 

ZENTROA:  JURITECNIA 

CIF: B-48.437842 

 
Dña: María José de Diego Rivera 
Cargu: Zuzendaria 
Fdo: 
 
 
 

 


