
 

 

 

 

PREBENTZIOKO ETA JARDUTEKO PROTOKOLOA, COVID-19 GAITZAREKIN KUTSATZEKO 
ARRISKUA DAGOENEAN EDO KUTSATUTAKOAN 

UDALEKU IREKIAK 

Dokumentu honetan Eskoriatzako Udalak eta Txirikila elkarteak 2020ko udan aisia hezitzaileko 
jardueretan COVID-19ak kutsatzeko arriskua edo kutsatze positiboa dagoenean jarraitzeko protokoloa 
jasotzen da. Dokumentuaren hartzaileak ekintza horietako parte-hartzaileak (haurrak, beren legezko 
tutoreak eta begiraleak dira)  Garatuko diren jardueren datuak honako hauek dira:  

Udaleku Irekiak 
Lekua: Eskoriatza 
Data: uztailaren 6tik 24ra 
 

PREBENTZIO-NEURRIAK 

AUTONOMIA-ERKIDEGOAN COVID-19AKKUTSATUTAKO KASUAK ZABALDUTA EZ DAUDENEAN HARTZEKO 
PREBENTZIO-NEURRIAK 

1.– Udalekuetako ekintzetan parte hartzeko kontrol-neurriak: nork bere burua kanpoan uztea, eta 
sintomen zaintza aktiboa parte-hartzaileen eta profesionalen artean. 

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. 

 
➢ Haurrak/begiraleak ez du bertaratu behar edo ezin du udalekuetan parte hartu COVID-19 

gaitzarekin zerikusia izan dezakeen edozein sintoma sumatzen badu. 
 

➢ Haurrak/begiraleak ez du bertaratu behar edo ezin du jardueran parte hartu gutxienez 14 
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 tartera baino gutxiagora egon diren pertsonak) edo pertsona harekin espazio berean 
pertsonen arteko distantzia gorde gabe egon bada, nahiz eta sintomarik ez eduki. (14 eguneko 
epealdi horretan, jarraipena egin behar da, gaixotasunaren zantzuak agertzen diren zaintzeko.) 

 
➢ Haurrak/begiraleak udalekuetan parte hartu ahal izango du, bere erantzukizunpean, kaltebera 

bada edo kaltebera (ahula) den pertsona batekin bizi bada; kaltebera izan daiteke adinagatik, 
haurdun egoteagatik edo lehendik gaitzen bat edukitzeagatik (hala nola hipertentsio arteriala, 
gaixotasun kardiobaskularrak, diabetesa, biriketako gaixotasun kronikoa, minbizia edo 
immunoeskasia). 

 

 
 
 
 



 

 

2.– Transmisioa prebenitzeko neurriak. 

✓ Begiraleek/haurrek edo haien legezko tutoreek izango dute COVID-19 gaitzarekiko norberaren 
egoeraren erantzukizuna, COVID-19 gaitzarekin zerikusia duen adierazitako sintomaren bat baldin 
badu. Hala, partaideren batek COVID-19arekin lotutako sintomak baditu, ez da jarduerara joango eta 
segurtasun arduradunarekin harremanetan jarriko da. 

 
SEGURTASUN ARDURADUNAK/ UDALEKUETAKO ZUZENDARIAK 
 Udaleku Irekiak: Maialen Lete/ Nekane Atxaga 
                          Tel. 634 452 837 

e-posta: txirikila@gmail.com 
 

o UDALEKUAK HASI AURRETIK. Higiene-jardunbide osasungarriak irakastea, sustatzea txostena- 
banatuko dute honako hauek zehaztuz:  

• Azalpen txostenak 
 

 
o EKINTZA HASI AURRETIK ETA GARATZEN DEN BITARTEAN. Udaleku irekietako zuzendariek 

zainduko dute jarduera segurua dela; horretarako, ezarritako segurtasun-protokolo eta -neurri 
guztiak behar bezala beteko dituzte. 

 

o EKINTZAN ZEHAR. Udalekuetako zuzendariek, garbiketa eta desinfekzioa sakonagoak izatea 
zainduko da. Laneko higiene- eta osasun-gaietan eskumena duten agintarien gomendioei 
jarraituz.  

 

o EKINTZAN ZEHAR. Udalekuetako arduradunek, begiraleen eta haurren artean higiene-praktika 
osasungarriak sustatu eta indartzeko lan egingo dute.   

 
✓ Udalekuetako arduradunek begiraleei eta partaide diren haurrei eskatuko diete, ondoeza edo gaixo 

egoteko sintomarik izanez gero, beren etxean geratzeko.  
 
✓ Udalekuen arduradunek legez onartutako protokoloari jarraituko diote begirale edo parte-hartzaile 

bat edozein unetan gaixotzen bada, bai eta langileek nahiz parte-hartzaileek kutsatzea saihesteko 
jarraitu behar dituzten prebentzio-neurriak indartzeko protokoloari ere.  

 

JARDUERAK EGITEN DIRENEAN, COVID-19 GAITZAREN KASU POSITIBOREN BAT HAUTEMANEZ GERO 
UDALEKUETAN 

Transmisio komunitarioko egoeran gaudenez, oso kontuan hartu behar da COVID-19 kasuak izan 
daitezkeela gaitzarekin bateragarriak diren sintomak dituzten pertsona guztiak.  
 

▪ Norberaren konpromisoa segurtasuneko eta higieneko neurriekiko. Udalekuak hasi aurretik, 
familiek udalekuetan izena emateko eman duten informazioan eta begiraleei eman zaien 
informazioan gogorarazi zaie beren osasun-egoeraren eta higiene- eta prebentzio-arauak 
betetzearen erantzule direla eta inola ere ez dutela joan behar jardueretara sintomekin edo 
ondoezarekin. Sintomak izanez gero lehenbailehen abisatuko da udalekuen arduradunei eta 
anbulatoriora deituko da.  
 

▪ Sarreran arriskua ebaluatzea. Arnas infekzioa, eztula, sukarra (37º), eztarriko mina, arnasa 
hartzeko zailtasuna edo usaimena galduta dituzten pertsona guztiak izan daitezke COVID-19ko 
kasuak. Jarduerara sartzean, berehala identifikatuko dira, eta familiari/tutoreari (izen ematean 



 

 

jarri zen telefono kontaktura) jakinaraziko zaio eta Eskoriatzako Osakidetzako osasun 
zentroara, anbulatorioara, lehenbailehen deitzeko gomendatuko zaie; eta anbulatoriotik 
telefonoz esango diete zer egin.  

 

 
▪ Parte-hartzaileren batek COVID-19 gaitzaren sintomak izan daitezkeenak baldin baditu., 

identifikatzea. 
Haur batek COVID-19arekin bateragarriak diren sintomak dituenean edo jardueran zehar 
begirale batek sintoma horiek detektatzen dituenean,  taldetik alboratuko du. Aurretik 
ezarritako segurtasun- eta distantzia-neurriak zorrotz bete beharko dira. Udalekuetako 
zuzendaria  etorriko da maskara kirurgikoa eta pantaila jarria duela haurraren bila.  
 
Zuzendaria haurrarekin egongo da aire librean, haren arduradunak jasotzera etorri arte. 
Artatzean erabilitako materiala modu egokian desegingo da.  

 
Kasu bakoitzean dagokion familiari, tutoreari edo hurbilekoari jakinaraziko zaio eta 
Eskoriatzako anbulatorioarekin telefonoz harremanetan jartzeko gomendatuko zaio 
kasua ebaluatu ahal izateko.  Ez joan anbulatoriora! 
 

Eskoriatzako osasun-zentroa : 943714 452 

 
COVID-19 pandemiaren trantsizio-fasean diagnostikoa, zaintza eta kontrola egiteko 
estrategiaren arabera, hari dagokion lehen mailako arretako taldeak egin behar dio 
balorazio klinikoa (Eskoriatzako osasun-zentroko langileak) eta eskatu behar du proba 
diagnostikoa egitea, kasua baieztatzeko, jakinarazteko eta jarraipen klinikoa egiteko, bai 
eta haren kontaktuak aztertzen hasteko ere (Osasun Publikoaren Zerbitzuarekin 
elkarlanean, antolaketa-esparruaren arabera).  
 
Begiraleren batek sintomak baditu, hari dagokion Lehen Mailako Arretako taldearekin jarri 
behar da harremanetan, bere herriko erreferentziazko telefonoaren bidez (Eskoriatzako 
osasun-zentroa 943 714 452), eta haiek emandako jarraibideak beteko dira. 
 

▪ COVID-19aren kasu positiboa identifikatu ondoren nola jardun. Eskoriatzako Udala eta Txirikila 
Elkarteko Udalekuetako sortutako protokoloa jarriko da abian, eta une oro beteko dira osasun-
alorreko agintarien gomendioak. 
 

▪ Osasun Publikoaren Zerbitzuari dagokio, Lehen Mailako Arretarekin eta Laneko Arriskuen 
Prebentziorako Zerbitzuarekin elkarlanean, langilea bada, hautemandako kasu positiboen 
kontaktuen azterketa antolatzea. 
 

▪ Kasuen eta haurren 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. Egin 
kontsulta hemen:  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf 
 

▪ Jarduerak bertan behera uzteko erabakia hartzea. Osasun-agintaritzaren jarraibideei jarraituz, 
jarduera bertan behera uzteko agindu ahal izango da. Horretarako, protokolo bat ezarriko da, 
agintaritza eskudunak onartua, erabaki horrek indarrean dagoen legeriaren barruan izango 
dituen ondorioak jasoko dituena.  
 

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

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf


 

 

 


