
 

 

 

COVID-19-A DELA-ETA HAURREN AISIA HEZITZAILEKO JARDUERAK 
EGOKITZEKO PLANA 

 
Dokumentu honek Eskoriatzako Udalak eta Txirikila elkarteak 2020ko udan aisia hezitzaileko jarduerak 
garatzeko egin duen egokitzapen-plana jasotzen du. Dokumentuaren hartzaileak ekintza horietako parte-
hartzaileak (haurrak) eta beren legezko tutoreak dira. Jardueren datuak honako hauek dira:  
 
 
Uda programa 
Lekua: Eskoriatza 
Data: 2020ko uztailaren 6tik 24ra 
Ordutegia: 19:00-13:00 
Hartzaileak: 2008tik 2013ra jaiotako haurrak, bi urteak barne 
Parte-hartzaile kopurua: 103 haur eta 18 begirale.  
 
 
Egoera berezia izanik, aurreko urteetan eskaini den udaleku irekiak programa moldatu da eta Udaleku 
irekiak izeneko programa sortu da. Programak egoera berrira moldatzeko egokitzapen-plan bat diseinatu 
da, jarraian adierazten diren alderdiak kontuan hartu dituena.  
 
NEURRIAK  

1. Kutsapenaren kontrola eta prebentzioa  
 

 Garrantzitsua da COVID-19aren sintomatologia ezagutzea:  

COVID-19 gaitzarekin bateragarriak diren sintomen zerrenda:  
 
sukarra, eztula edo airea falta delako sentsazioa eta eztula, eztarriko mina eta sintoma atipikoak, 
hala nola, usaimen eta dastamen galerak, giharretako minak, beherakoak, bularraldeko mina eta 
buruko mina. 

 
 Hemen ere kontsulta daiteke:  
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/img/COVID19_sintomas.jpg 

  
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 udaleku irekietakoko zuzendariekin harremanetan jarriko dira   

Txirikilla: Maialen Lete/Nekane Atxaga 
                          Tel. 688 601 374 

e-posta: txirikila@gmail.com 

 

 Jardueraren arduradunak udalekuetako zuzendariak) bertako segurtasunaz arduratuko dira. 
Agindutako segurtasun-protokolo eta –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.  
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2. Parte-hartzaile bakoitzaren konpromisoa izatea, egunero osasun-egoera eta ez joateko arrazoia 
jakinarazteko (III. eranskinean jasoa).  

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.  

 

 Jardueraren hasieran parte-hartzaileekin tailerrak eta ekintzak egingo dira segurtasun-portaera eta -
distantzia egokiak, higiene-neurriak eta abar gogorarazteko.  

 Jardueran zehar segurtasun-portaera eta –distantzia egokiak, higiene-neurriak eta abar gogoratuko 
dira. 

 Jarduera talde txiki eta autonomoetan landuko da. Eusko Jaurlaritzako dekretuak gehienez 15 
pertsonako taldeak baimentzen ditu. udaleku programan 15 baino gutxiagoko taldeak izango dira.  

 Talde bakoitzak egunero elkartzeko leku bat izango du izendatua eta elkartu eta jaso egunero leku 
horretan egingo da, modu honetan jende pilaketak eragozten dira.  

 
2. Derrigorrezko higiene- eta prebentzio-neurri pertsonalak betetzea  

 
 Begiraleek gel hidroalkoholikoa eta paperezko zapiak izango dituzte uneoro, eta erabiltzaileen eskura 

jarriko dituzte haiek eskuak garbitzeko. 
 Taldeak erabiliko duen materiala  desinfektatzeko, Osasun Ministerioak baimendutako eta 

erregistratutako birusaren kontrako desinfektatzaileak erabilgarri izango dituzte begiraleak.  
 Pertsonen arteko bi metroak gorde ezin diren lekuetan, nahitaezkoa izango da musukoa erabiltzea.   
 Partaide bakoitzak bere musukoa/maskara eraman behar du etxetik. Hala ere, begiraleek erreserbako 

maskarak eramango dituzte, norberarena galdu, hautsi edo antzeko zerbait gertatuz gero ordeztu ahal 
izateko. Maskara hauek erabilera bat baino gehiagokoak dira, baina erabilera beti indibiduala izango 
da.  
 
Arau hauek betetzen ez direnerako ondorio-neurriak:  

1. Partaideren batek arauren bat ez badu betetzen, ekintzatik atera eta azalpenak emango 
zaizkio.Ekintzara bueltatzeko araua bete beharko du. 

2. Arau haustea gertatzen den aldiro segurtasun arduradunari jakinaraziko zaio eta horrek 
partaidearen tutorearekin hitz egingo du.  

3. Arauak behin eta berriz hausten badira, egoeraren balorazioa egingo da irtenbide bat 
topatzeko, beti ere partaidearen tutorearekin eta Eskoriatzako Gazteria zerbitzuarekin 
batera.  

4. Partaideren bati, ahaleginak-saiakerak egin ostean egoera iraultzeko, ezinezkoa bazaio 
arauak betetzea, eta Covid-19ari dagokionez arrisku-portaerak baditu, udalekuetan 
parte ezin duela adieraziko zaio. 

 
3. Arrisku-taldeen eta sozialki desabantailak dituztenen babesa  

 
✓ 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 galdeketa egin da, beti ere, inskripzio aldian emandako 
informazioarekin.  

✓ Arreta berezia eskaini zaie parte hartzeko aukerak urrituta dituztenei (arrisku-taldeak, gizarte-
desabantailako egoeran daudenak, dibertsitate funtzionala edo intelektuala duten pertsonak), 
horretarako Zerbitzu Sozialekin eta herriko ikastetxeekin elkarlana egin da eta, beharrezkoa den 
kasuetan,  berariazko begiraleak jarriko zaizkie.  
 
 



 

 

4. Jardueretarako izen-ematea  
 

Izen-ematea on line egin da eta amaitua dago dagoneko.  
 

5. Aurrez aurreko jarduerak egokitzea eta berrantolatzea  
 

 Aire zabaleko jarduerak egingo dira; ez da ekipamendu itxirik erabiliko. Erabiliko balitz eguraldi oso 
txarra dagoelako, bertako segurtasun neurriak jarraituko lirateke).  

 Udaleku irekietako programako topalekuak ugaritu egin dira; talde bakoitzak bere erreferentzia 
espazioa izango du. Horrela, pilaketak saihestuko dira eta segurtasun-distantziak mantentzeko 
baldintzak beteko dira. Guztiek ordutegi berdina izango dute: 9:00-13:00. Topalekuak izango dira 
ekintza hasi eta amaitzeko toki finkoak udalekuak iraun bitartean.   

 
Topalekuak:  
 
Udaleku irekiak 
LH1: Gernika Plaza (plaza txiki) 
LH2A: Herriko plaza, porticos del Ayuntamiento 
LH2B: Herriko plaza 
LH3A: Patio de Luis Ezeiza 
LH3B: Bolera 
LH4A: Gorosarri plaza, en la fuente 
LH4B: Gorosarri plaza, en las gradas 
LH6A: Santa Marina plaza, en el Kiosco 
LH6B: Santa Marina plaza, en las gradas 
 
 
 Jarduerak egiteko orduan, lehentasuna eman zaie prebentzioko eta pertsonen arteko gizarte - 

distantziako neurriak betetzea ahalbidetzen duten jarduerei. Etengabeko kontaktu fisikoa eskatzen 
duten jarduerak egitea saihestuko da.  

 Taldeak:  
o Udaleku Irekiak: gehienez 15 partaideko taldeak eta 2 edo 3 begirale taldeko.  
 
    Gainerako taldeekiko autonomoak izango dira. Ez da jarduera bateraturik egingo.  

 
 Haurren 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; musukoak erabiliko dira osasun-agintarien indarreko 
gomendioek ezarritako baldintzetan, eta hau bereziki garrantzitsua izango da, segurtasun-distantzia 
mantendu ezin denean.  

  Jardueraren ardura duten Udaleku irekiak programakoek udalerriko beste agente baliokide batzuekin 
koordinatuko dira, pilaketak saihesteko, bai eta agintari eskudunekin ere, espazio publikoak modu 
ordenatu eta seguruan erabiltzeko.  

 Espazioen erabilera eskaerak Gazteria Zerbitzuan egingo dira eta hauek baimenduko dituzte. 
Espazioen erabileraren berri emango zaio, espazioaren arduradun den udal sailari eta Udaltzaingoari. 

 
6. Begiraleak, jarduera-taldeen arduradun gisa  

 
➢ Talde bakoitzeko begiraleak parte-hartzaileak jasotzeko eta amaieran gurasoekin edo legezko 

tutoreekin uzteko ardura izango dute.  Distantzia-neurriak errespetatzen direla zainduko dute, eta 
pilaketak saihesten saiatuko dira. Osasun-portaerak eta -materialak kontrolatuko ditu eta, lehen esan 
bezala, musukoak banatuko dizkiete halakorik ez duten parte-hartzaileei.  

➢ Begiraleek taldeko materiala desinfektatua mantentzeko ardura izango dute.  
➢ Begiraleek gel hidoralkoholduna, papera, maskarak eta desinfektatzaileak eramango dituzte 

jardueretara.  



 

 

➢ Begiraleak talde partaideen osasun egoeraren berri informatuak mantenduko dira.  
➢ Begiraleek prestakuntza espezifiko eta eguneratua jaso dute COVID-19ari buruz, ezartzen ari diren 

neurri eta protokolo espezifikoei buruz eta laneko arriskuen prebentzioari buruz, dagokion osasun-
agintaritzak ezarritakoarekin bat etorriz. (Eusko Jaurlaritzak  eskainitako ikastaroak egin dute).  
 
7. Parte-hartzaileen joan-etorriak, jasotzea eta entregatzea  

 
 Begiraleek zaindu behar dute parte-hartzaileak jaso eta beren legezko tutoreei entregatzen zaizkiela, 

horretarako zehaztuta dagoen ordutegian.  
 Partaideren batek udalekuetako ordutegia baina lehenago joan edo etorri egin behar badu, aurrez 

adierazia izango du eta zuzendariak antolatuko du nola egingo den joan-etorria.  
 Partaideen joan-etorrian baimendutako heldu arduradunek bakarrik jasoko dute haurra. 
 Partaideren batek medikura joan beharra badu, programaren zuzendaria informatua egongo da Covid-

19arekin loturiko sintomagatik den ala ez.  
 
8. Jarduera garatzeko baldintzak  

 
8.1. Jardueren aurreko informazioa eta komunikazioa  
 
Eskoriatzako Udalak Txirikila elkartearekin batera  informazio hau emango die parte-hartzaileei eta 
gurasoei edo legezko tutoreei:  

o Jarduera egiten den bitartean higiene- eta segurtasun-arloan hartuko diren prebentzio-neurrien 
dokumentu argigarria. Programazio taularekin batera txertatuko dena.  

o Jarduera COVID-19ra egokitzeko dokumentua (dokumentu hau, alegia)  
o Kutsatzeko arriskua edo kutsatze positiboa dagoenerako prebentzioko eta jarduteko protokoloa   
o Parte hartzeko baldintzak, informazioa emateko betebeharra eta baimen informatua onartzeko 

dokumentu bat  
 

8.2. Jarduera egiten den bitartean:  
 Jardueraren arduradunek segurtasuna zainduko dute, jardueren hasieran osasun-adierazpena 

eginez eta ezarritako segurtasun-protokolo eta -arau guztiak behar bezala betez.  
 Parte-hartzaileei dagokien taldea zein den esango zaie, eta beren begiralearekin bilduko dira 

jarduerari hasiera emateko izendatzen zaien topalekuan. Begiraleak bere taldeko parte-
hartzaileak egunero leku berean hasi eta amaituko dute.  

 Begiraleak 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 erabiltzen diren 
kasuan nola erabili ere adieraziko du  

 Begiraleak taldeari jakinaraziko dio nola egingo den jarduera, bisita edo ibilbidea, bai eta 
aplikatzen diren arauak edota izan daitezkeen murrizketak ere.  

 Begirale batek lagunduko dio komunera haurrari gero desinfektatu ahal izateko.  
 Kontaktu fisikoa eskatzen duten agurtzeko moduak saihestuko dira.  
 Diziplina-neurriak aplikatuko dira, arauak betetzen ez badira.  
 Materiala ez da partekatuko beste parte-hartzaileen artean, ezta begiraleekin ere. Talde 

bakoitzak bere materiala izango du eta aldiro desinfektatua mantenduko du.  
 Ez da garraio publiko pribaturik erabiliko, ekintza denak herrian edo inguruan egingo dira.   

 
8.3. Jarduera amaitzean  

▪ Erabilitako babes-materialak (maskarak) behar bezala botako dira edo etxera eramango dira 
berrerabilgarriak badira.  

▪ Harreman pertsonala ahalik eta gehien murriztuko da jardueraren osteko kudeaketetan, 
komunikazio telematikoa sustatuz.  
 

9. Parte-hartzaile, begirale eta profesionalentzako oinarrizko segurtasun- eta higiene-
ekipamenduak  



 

 

 
 
Jardueren ardura duten Txirikila elkarteko udaleku irekiak programakoek , hasi aurretik, behar beste 
oinarrizko higiene-ekipamendu hornitzen direla ziurtatuko dute, erabiltzaileek eta langileek erabil 
ditzaten.  
 
9.1. Norbanakoen higiene-gomendioak jarraitu ahal izateko beharrezkoak diren produktuak:  
 Begiraleentzako eta parte-hartzaileentzako badaezbadako musukoak. Begiraleek 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.  

 Soluzio hidroalkoholikoa jarduera-espazioetan eskuragarri izango dira. 
 Erabili eta botatzeko zapiak eskura izango dira jarduera-guneetan.  
 Beharrezkoa balitz, eguneroko higienizazio indartuko lanei ekin ahal izateko garbiketa-materiala 

(besteak beste, lixiba eta Osasun Ministerioak desinfektatzeko baimendutako produktuak).  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
China/documentos/Listado_virucidas.pdf  
 

9.2. Erreserbako materialak:  
• Antolakuntzak erabilera orokorreko ordezko maskarak izango ditu aurreikusitako parte - hartzaileentzat 
eta haien begiraleentzat.  
• Jardueraren antolatzaileek garbiketa-materialaren hornidura nahikoa izango dute, egunero higienizazio 
indartuko lanak egin ahal izateko.  
 

10. Langileentzako neurri espezifikoak  
 
10.1.  Praktiketan dauden begiraleentzako neurriak  
Praktiketako begiraleek parte hartu ahal izango dute, nahiz eta horrek azpitalde bateko parte - hartzaileen 
kopurua handitzea ekarri, betiere indarrean dagoen araudia betez.  
 
10.2. Osasun-baldintza arriskutsuak dituzten profesionalentzako neurriak  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 
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