
                                                                                                                                         

 

 

 ITSASONDOKO UDALEKUETARAKO KONTINGENTZIA PLANA 2021 
 
 
Aisialdiko jarduerei modu seguruan berriro nola ekin azaltzeko ondorengo protokoloa 

jarraituko da. Protokoloa dinamikoa da, eta osasun-agintariek ezarritako jarraibideen arabera 

eguneratuko da une oro. 

 
Gomendio hauek arreta segurua eskaintzeko ematen dira, kutsatzeko arriskua minimizatzeko 

beharrezkoak diren zenbait muga ezarrita, osasun-arriskuko egoerak irauten duen bitartean. 

Osasun-alorreko agintari eskudunek prebentziorako eta higienerako emandako gomendioak 

beteko dira eta COVID-19 kasu posibleak bideratzeko prozedura bat izango da. 

 
BALDINTZA OROKORRAK: 

 
2021eko maiatzaren 8ko dekretuan jasotakoen oinarria kontuan izan da eta eman diren 

zehaztapenen harira:  

 

Zer baldintzatan egin behar dira haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza- aisialdiko 

jarduerak? 

a) Aisialdiko jarduerak antolatzen dituen erakundeak COVID-aren aurkako protokolo bat izan 
beharko du, prebentzio-neurriak benetan betetzen direla bermatzeko, Osasun Publikoaren 
eta Adikzioen Zuzendaritzak ezarritako jarraibideak betez. 

b) Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko jarduerak sei laguneko talde 
egonkorretan antolatu beharko dira, begiraleaz gain, eta, ahal dela, aire zabaleko guneetan. 
Maskara erabili beharko da beti. 

c) Jantokiak erabiltzen badira, edukieraren ehuneko berrogeita hamarrera mugatuko da haien 
okupazioa, eta sei pertsonako talde berberak mantenduko dira, taldeen artean 2 metroko 
distantziarekin. Jantokiak behar bezala aireztatuta egon beharko dira. 

d) Kirol-jarduerak edo artistikoak kontakturik gabe eta ikuslerik gabe egingo dira. 

e) Egin beharreko jarduerek gaua igarotzea eskatzen badute, gela partekatuek 
baimendutako gehieneko edukieraren ehuneko 50 hartuko dute, pertsonen arteko distantziari 
eutsiz, eta, ahal den neurrian, sei pertsonako talde egonkorrak mantenduko dira, begiraleak 
edo erakundeko arduradun heldu batek gainbegiratuta. 

f) Kanpin-dendak erabiltzen direnean, pertsona batek lo egin dezake denda bakoitzeko. Parte-
hartzaileak bizikideak badira, denda berean lo egin dezakete. Dendak fisikoki isolatuta 
dauden zenbait gela baditu, gela horiek erabili ahal izango dira, eta egunero jaso, garbitu eta 
aireztatuko dira. Halaber, gaua bibak egiten igarotzea baimentzen da, segurtasun-distantzia 
eta zakuen higienea mantenduz. 
 

 
             Itsasondoko udaleku irekiek, kontingentzia planean honako hauek jasotzen ditu:  
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

1. Jarduerak aire zabalean egitea lehentsiko da. Taldekatzeak mantendu, distantzia 

bermatu eta aire librean kutsadura saihesten denez kanpo ekintzak lehenetsiko dira.  

2. Jarduerak leku itxietan eginez gero, Itsasondon taldekatze txikiak izango direnez, 

espazio itxietan ez da arazorik izango aforo mugak betetzeko. Lehentasuna aire 

librean egin daitezkeen ekintzak izango dute. Leku itxiak eguraldi txarrarekin edo 

ekintza zehatza baterako erabiliko dira.  

3. Parte-hartzaileak gehienez hamar laguneko taldetan antolatuko dira begiraleaz 

gain.Talde horietako bakoitza osatzen duten lagun berberek egingo dituzte beti 

jarduerak.. Talde horiek egonkor mantendu behar dira, eta gainerako taldeetatik 

fisikoki isolatuta.  

4. Haur bakoitzak musukoa ekarriko du etxetik. (Izena jarrita ekarri mesedez)  . 6 urte 

azpiko haurrek ez dute  musukoa erabiltzeko derrigortasunik. 



                                                                                                                                         

JARDUERA COVID-19RA EGOKITZEKO PLANA 
 

1. TRANSMISIOA, KONTROLA ETA PREBENTZIOA 

● Parte-hartzaileek eta haien legezko tutoreek izango dute COVID-19 gaitzarekiko 

norberaren egoeraren erantzukizuna; horrenbestez, norbaitek COVID-19 gaitzaren 

sintomak baditu edo gaitzaren sintomak dituen norbaitekin harremana izan badu, ez da 

udalekura joango, eta jardueraren arduradunarekin (zuzendaria, begiralea, etab.) jarriko 

da harremanetan. 

● Jardueraren arduradunek zainduko dute jarduera era seguruan egingo dela; horretarako, 

osasun-neurriak gogoraraziko dituzte ekintza hasi aurretik, eta ezarritako segurtasun-

protokolo eta -neurri guztiak behar bezala beteko dituzte, ikasle guztiak osasun egoeran 

datozela ziurtatzeko. 

● Jarduera asterako tenperatu hartu zaie haurrei eta eskuan gela emango zaie.  

 

2. HIGIENE ETA PREBENTZIO NEURRIAK 

● Jarduera gauzatuko den lekuan eta leku komunetan pertsona guztiek une oro gel 

hidroalkoholikoak izango ditu eskuragarri, eskuak garbitu ahal izateko. 

 
3. IZENA EMATEA 

● Izen-ematea online edo modu presentzialean egingo da, ahal bada onlinea lehenetsiz. 
Ongizate sailak lagundutako familiak udaletik pasa beharko dute.  

 

4. JARDUERAK EGOKITZEA 

● Jarduerak aire zabalean egitea lehenetsiko da. 

● Partehartzaileen sarrerak eta irteerak taldeka antolatu dira, familiakoen pilaketak 

saihesteko. 



                                                                                                                                         

Taldeak gehienez 10ekoak izango dira, begiralea barne. Talde horiek egonkor mantendu 

behar dira, eta gainerako taldeetatik fisikoki isolatuta. 

● Kontaktu fisiko etengabea eskatzen duten jarduerak egitea ekidingo da. 

● Musukoen erabilpena (6 urtetik gorakoentzat, indarrean dagoen aginduak adierazi 

bezala): bereziki garrantzitsua da leku itxietan erabiltzea, bai eta aire zabalean ere, baldin 

eta segurtasun-tartea gorde ezin bada. Ahal dela, pertsonen artean 1,5 metroko 

segurtasun-tartea errespetatuko da. 

● Nork bere askaria edo janaria eraman ahal izango du jarduerara, eta ez du beste inorekin 

partekatuko. Bakoitzak bere ur botila ekarri beharko du egunero. Izena jarrita izan dezatela 

botilak edo hamaiketakoa ekarri duen ontziak. 

● Egunero higiene neurriak gogoratuko dituzte ikasle guztiei. 

 
JARDUERETAN HARTU BEHARREKO NEURRIAK: 
 

● Jarduerak leku itxietan eginez gero, (tailerrak, bideogela..) pertsonen arteko 1,5 

metroko distantzia utziko da ahal den guztietan. 

● Materialen desinfekzioa: ekintzetan erabiltzen diren material guztiak desinfektatu egin 

behar dira. Hasi aurretik eta bukatzean. Desinfektatzeko modua papera eta gel 

hidroalkoholikoarekin izango da.  

 
5. BEGIRALEAK 

● Talde bakoitzeko begirale bat izendatuko da, taldekideei harrera egiteko eta saioaren 

amaieran, haurrak beren legezko tutoreen esku uzteko. Arduradun horrek zainduko du 

distantzia fisikoko neurriak betetzen direla, eta horretaz gain, jende-pilaketak eragotziko 

ditu. Kontrolpean izango ditu jokabide arauak eta ekipamendu sanitarioak. 

● COVID-19 gaitzaren inguruko prestakuntza espezifikoa eta eguneratua emango zaie 

begiraleei 

 
6. PARTE-HARTZAILEEN JOAN-ETORRIAK ETA JASOTZEA ETA ENTREGATZEA. 

● Talde bakoitzeko begiraleak izango du ardura. 

● Jakinarazpen bidez ez bada egiten, haurraren arduraduna ez den inork ezingo du hau jaso. 
Ekintza irauten duen bitartean ere ez.  

 



                                                                                                                                         

 

7. JARDUERA GAUZATZEKO ESKAKIZUNAK 
 

 
● Hasi aurreko informazioa 

Parte-hartzaileei edo bere tutoreei jarduerak gauzatu bitartean higienearen eta 

segurtasunaren zer prebentzio-neurri hartuko diren argi eta garbi azaltzen dituen 

dokumentuak bidaliko zaizkie.  

Zehazki, kontingentzia plan honetan jasotakoa: 

1.- COVID-19ra egokitzeko plana.  

2.- Prebentzioko protokoloa, COVID-19 gaitzarekin kutsatzeko arriskua dagoenean, edo 

kutsatutakoan jarraitu beharreko prozeduraren ingurukoa. 

3.- Covid-19 gaitzaren kasu positiboren bat hautemanez gero jarduteko modua. 

3.- Parte-hartzeari, informatzeko betebeharrari eta baimen informatuari buruzko baldintzak 

onartzen direla bermatzeko dokumentu hau irakurri eta onartu beharko du.  

 
● Jarduerak iraun bitartean 

Jardueraren arduradunek zainduko dute jarduera era seguruan burutzeko baldintzak 

betetzen direla. 

Parte-hartzaileei zer taldetakoak diren jakinaraziko zaie, eta begiralearekin elkartuko dira 

jarduerari ekiteko esleitu zaien espazio berezituan. Begiraleak harrera non egingo den 

jakinaraziko die bere taldeko kideei. 

Begiraleak zainduko ditu portaerak osasun-alorreko agintariek emandako gomendioen 

baitan burutzen direla. 

 

8. SEGURTASUNEKO ETA HIGIENEKO OINARRIZKO EKIPAMENDUA. 

● Norberaren higienerako 

Musukoak 

Komunak, ura eta xaboiarekin. 

Disoluzio hidroalkoholikoa jarduera gauzatuko den eremuetan. 

Erabilera bakarreko zapiak. 

Desinfekzio produktuak garbiketa egiteko 
 

● Materiala: 

Elkarteak edo erakundeak erabilera orokorreko musukoak eduki behar ditu aldatzeko. 

Gelak eta trapuak izango dituzte materialak desinfektatzeko.  



                                                                                                                                         

 
 
 

 

PREBENTZIOKO ETA JARDUTEKO PROTOKOLOA, COVID-19 GAITZAREKIN 

KUTSATZEKO ARRISKUA DAGOENEAN EDO KUTSATUTAKOAN 

 
PREBENTZIO NEURRIAK 

1. Kontrol-neurriak, jarduerari ekitean: nork bere burua kanpoan uztea, eta sintomen 

zaintza aktiboa parte-hartzaileen eta profesionalen artean 

● COVID-19 gaitzarekin bateragarriak diren sintomak honako hauek dira: sukarra, eztula 

edo airea falta delako sentsazioa, eta sintoma atipikoak, hala nola odinofagia, anosmia, 

ageusia, giharretako minak, beherakoak, bularraldeko mina eta zefaleak. 

● Parte-hartzaileak ezin du jardueran parte hartu COVID-19 gaitzarekin zerikusia izan 

dezakeen edozein sintoma sumatzen badu. 

● Parte-hartzaileak ezin du jardueran parte hartu gutxienez 14 egunez, COVID-19 gaitza 

izan duen pertsona batekin hurbileko kontaktua izan badu pertsona horrek sintomak zituen 

bitartean, edo pertsona harekin espazio berean distantzia gorde gabe egon bada, nahiz 

eta sintomarik ez eduki. 14 eguneko epealdi horretan, jarraipena egin behar da, 

gaixotasunaren zantzuak agertzen diren zaintzeko. 

 
2. Transmisioa prebenitzeko neurriak 

● Parte-hartzaileek edo haien legezko tutoreek izango dute COVID-19 gaitzarekiko 

norberaren egoeraren erantzukizuna. 

● Higiene-jardunbide osasungarriak irakastea, sustatzea eta indartzea, langile eta parte- 

hartzaile guztien artean egin beharko da.  

● Garbiketako eta desinfektatzeko egitekoen maiztasuna handituko da. 



                                                                                                                                         

COVID-19 GAITZAREN KASU POSITIBOREN BAT HAUTEMANEZ GERO JARDUTEKO 

MODUA 

 
● Norberaren konpromisoa segurtasuneko eta higieneko neurriekiko, eta jardueretan 

inondik inora ez parte hartzeko konpromisoa baldin eta sintomak badituzte edo ondoezik 

badaude. 

 
● Jarduteko modua, parte-hartzaileren batek COVID-19 gaitzaren sintomak izan 

daitezkeenak baditu. 

Parte-hartzaile batek COVID-19arekin bateragarriak diren sintomak dituenean edo 

jardueran zehar langile batek sintoma horiek detektatzen dituenean, helburu horretarako 

izendatutako gela batera eramango da (kultur guneko musika gelara) prozeduran 

identifikatu dena. Gela horretan aireztapen egokia eta poltsadun pedalezko paperontzi bat 

egongo dira, eta bertan botako dira erabili eta botatzeko musuko eta zapiak. Era berean, 

parte-hartzaileari musuko kirurgiko bat emango zaio, eta beste bat zaintzen duen pertsona 

helduari. Kasu bakoitzean dagokion familiari, tutoreari edo hurbilekoari jakinaraziko zaio 

eta lurralde- eremu horretako osasun-arloko edo osasun publikoko dispositiboarekin 

harremanetan jarriko gara; dispositibo hori argi eta garbi ezarrita egon behar da 

prozeduran (osasun- zentroa edo larrialdietako erreferentzia-telefonoa), kasua ebaluatu 

ahal izateko. 

Ikaslea zein begiralea bada sintomak dituena, gizarte segurantzak egingo du jarraipena. 



                                                                                                                                         

PARTE-HARTZEARI, INFORMATZEKO BETEBEHARRARI ETA 

BAIMEN INFORMATUARI BURUZKO BALDINTZAK ONARTZEA 

 
Parte-hartzaileei eta legezko tutoreei jakinarazteko eta haiek sinatzeko. 

 
 
PARTE-HARTZEARI, INFORMATZEKO BETEBEHARRARI ETA BAIMEN INFORMATUARI 

BURUZKO BALDINTZAK ONARTZEA 

 

 
1. Erantzukizuneko adierazpena.  

● 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 gutxienez 10 egunez, COVID-19 gaitza 

izan duen pertsona batekin hurbileko kontaktua izan badu pertsona horrek sintomak zituen 

bitartean (bizikideak, familiakoak eta leku berean gutxienez 15 minutuz 2 metroko tartea 

baino gutxiagora egon diren pertsonak) edo pertsona harekin espazio berean pertsonen 

arteko distantzia gorde gabe egon bada, nahiz eta sintomarik ez eduki. 10 eguneko 

epealdi horretan jarraipena egin behar da, gaixotasunaren zantzuak agertzen diren 

zaintzeko. PCR frogaren emaitza negatiboa izango da udalekuetara bueltatzeko bermea. 

 
2. Osasun-egoerari buruz egunero eta ez bertaratzearen arrazoiaz aldi oro jakinarazteko 

konpromisoa. 

● Parte-hartzaileek ez bertaratzearen arrazoia jakinaraziko diote bere taldeko begirale 

arduradunari, eskuko telefonoaren edo idatzizko beste bitartekoren batez bidez. 

  ●       Jarduerarekin zerikusia duen pertsonaren batek COVID-19arekin lotutako sintomarik   

badu, ez da bertaratuko, eta harremanetan jarriko da jardueraren arduradunarekin 

(zuzendaria, begiralea, etab.). 

 

1. Nahitaezko higiene- eta prebentzio-neurri pertsonalen betetzea onartzea 

2. Baimen informatuaren onarpena, udalekuetan izen emateak aurrez aipaturiko 

baldintzak onartzea dakar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

 

HAURREN HEZKUNTZA-AISIALDIKO JARDUERETAN PARTE-HARTZEARI, 
INFORMATZEKO BETEBEHARRARI ETA BAIMEN INFORMATUARI BURUZKO 
BALDINTZAK ONARTZEKO DOKUMENTUA 

 
 
 
COVID-19aren inguruko nahitaezko higiene eta prebentzio-neurri pertsonalen 

dokumentua onartzea. 

 
Irakurri ditut eta onartzen ditut nahitaezko higiene- eta prebentzio-neurri 

pertsonalen dokumentuan adierazitako konpromisoak. 
 

Jarduera COVID-19ra egokitzeari buruz ITSASONDOKO UDALAK helarazitako 
dokumentuak irakurri eta onartu direlako adierazpena. 

 
Adierazten dut jaso eta irakurri dudala jarduera COVID- 19ra egokitzeko 

prestatutako protokoloa, eta, beraz, proposatutako neurriak eta prozedurak ezagutzen ditudala 
eta ados nagoela. 

Adierazten dut jaso eta irakurri dudala larrialdi-egoeretarako eta kutsatze-
arriskuaren inguruan prestatutako protokoloa. 

 
 
Udalekuetan izen emateak dokumentu honetan jasotako neurriak ezagutzen direla eta  onartzen 
direla dakartza. 
  
Sinatua:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itsasondo, 2021eko maiatzaren 14an 



                                                                                                                                         

 
 

COVID-19ari buruzko baimen informatua 
 

Adierazten dut jakitun naizela, aurreko dokumentuetan adierazitako informazioa jaso 
eta arretaz irakurri ondoren, zer arrisku dituen, bai beretzat eta bai berekin bizi diren 
pertsonentzat, interesdunak COVID- 19ak eragindako osasun-krisiaren testuinguruan 
jardueran parte hartzeak, 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. 
2020ko martxoaren 17a. Osasun Alertak eta Larrialdiak Koordinatzeko Zentroa. Espainiako 
Osasun Ministerioa. Eskuragarri hemen: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
China/documentos/2020_05_11_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf 

 
 

……………………………………(n)……ko .................... ren…. (e)an 

 

 
IRUDI ERABILPENERAKO BAIMENA  
 
Jakinik Norberaren Irudi  Eskubidea Konstituzioak bermatzen duela, 1982-V-1eko lege 
Organikoan erregulatuta, Ohore-Intimitate Pertsonala eta Familiaren Irudiari buruzkoa, eta 
bestetik, gure erkidego autonomoan Norberaren Irudiaren eskubidea 3/2005otsailaren18ko 
legea 10. artikuluan, EHAA 2005eko martxoaren 30a, Haur zein Nerabeen Arreta eta Babesari 
buruzkoa, jasota dagoela aintzat hartuz;  
 
Itsasondoko udalak eta Iturritxiki guraso elkarteak baimena eskatzera datorkizue guraso edo  
tutoreoi, zuen seme-alabak zuzenki azaltzen diren argazki-bideoak argitaratu ahal daitezen. 
 
HAURRAREN eta GURASO/TUTOREAREN DATUAK 
 
Haurraren izen-abizenak: …………………………………………………………………….... 
Guraso/Tutore legalaren izen abizenak: 
…………………..…………………………………………………… 
Guraso/Tutore legalaren NAN edoPasaportea: 
……………………………………………….................................. 
 
BAIMENA EMATEN DUT: 
Nire eme-alabaren irudia ager dadin antolatutako ekintzen argazkietan eta horrelakoetan azal 
daitezen: 
•Euskarri digitaletan (sare sozial zein whatsapp bidezko deialdietan, web orrian,) 
•Karteletan, argazkietan eta bideoetan. 
 
 
Data………………………………………………. 
 
Sinadura 
 
 
 
 

 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-


                                                                                                                                         

 


