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 COVID-19 Kasuen kudeaketa eta jarraibideak 

 
1.- HELBURUA 
Dokumentu honen helburua da COVID-19an jarraitu beharreko segurtasun neurri orokorrak laburtzea eta sintoma edo kutsatutako               
kasuen aurrean jarraitu beharreko pausuak adieraztea.  
 
Dokumentu honek, Kontingentzi planak bezala, izaera malgua du eta egokitzen joango da COVID-19 egoeraren eta Osasun eta                 
Hezkuntza sailen jarraibideen arabera. 
 

2.- SEGURTASUN NEURRI OROKORRAK 
 

1. Goizero eskolara bertaratu aurretik tenperatura hartuko dugu. 
2. Sintomaren bat izanez gero, eskolan jakinaraziko dugu (tutoreari, Zuzendaritza taldeari edo idazkaritzan). 
3. 6 urtetik gorako hezkuntza komunitateko kideok higiene neurriak bermatzen dituen musukoa uneoro eraman beharko dugu,               

egoki jantzita. 
4. Beharrezko segurtasun distantziak errespetatuko ditugu. 
5. Eskuak garbi mantenduko ditugu. 
6. Lanerako materiala ezingo dugu partekatu. 
7. Eskolako informazio guneei zein seinaleei kasu egingo diegu. 
8. Doministiku egiterako edo muzkirak kentzerakoan garbitasun neurriak mantenduko ditugu. 
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3.- Ikastetxeko COVID taldea eta COVID arduraduna 

 
Ikastetxeak COVID talde bat du, COVIDarekin zerikusia duten gaietan erreferente izango dena. Talde horrek ikastetxean ezarri                
beharreko prebentzio-neurri guztien berri izango du, eta horiek behar bezala garatzeaz arduratuko da, bai prebentzioaren               
ikuspegitik, bai prestakuntzaren ikuspegitik, gainerako hezkuntza-komunitateari begira. Zuzendaritza taldeak osatzen du taldea. 
 
Zuzendaritza taldeaz gain, COVID-19 delakoarekin zerikusia duten gaietarako, COVID arduraduna izendatu dugu. Antoniano             
Ikastetxean, gerentea izango da. Osasun Publikoaren eta ikastetxearen arteko koordinazioa, kasuen kudeaketan, ikastetxeko             
zuzendaritzarekin eta erreferentziako arduradunarekin egingo da. 
 
Komunikazio zuzena burutuko da ikastetxearen eta hezkuntza-administrazioaren artean, Hezkuntzako lurralde-ordezkariaren eta           
Ikastetxeen eta Plangintzaren zuzendariaren bidez, Hezkuntza Sailaren Jarraipenerako Batzorde Nagusiaren koordinatzaile gisa.            
Batzorde hori izango da arduraduna 2020-2021 ikasturtean zehar ematen diren egoeren berri emateko, zalantzak argitzeko eta                
jarduerak koordinatzeko. 
 
Osasun Erakunde Integratu (ESI) bakoitzak koordinatuko ditu erreferentziako herrietako ikastetxeen laguntza beharrak. Beraz,             
ikastetxeak erreferentziako ESI bat izango du, eta harekin harremanetan jarriko da Osasun Publikoak koordinatuta. 
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4.- Nola jokatu sintomen aurrean: 

ETXEAN 

● Nork Ez du ikastetxera joan behar? 

COVID-19 ereduarekin bateragarriak diren sintomak dituzten pertsonek, ikasleek, irakasleek edo beste langileek, ez eta              
COVID-19 diagnostikoaren bidez isolatuta daudenek edo koarentena-aldian daudenek ere, COVID-19 diagnostikoarekin edo            
diagnostikatuarekin bateragarriak diren sintomak dituen pertsonaren batekin harreman estua izateagatik. 
 
Sintoma nagusiak:  

○ 37 °C-tik gorako tenperatura 
○ Eztul lehorra 
○ Aire falta 
○ Eztarriko mina 
○ Usaimena eta dastamena galtzea 

 

● Etxean sintoma hauek nabarituz gero zer egin? 

Etxeko norbaitek edo ikasle zein langileek sintoma hauek badituzte etxean geratuko dira eta familia bere osasun zentroarekin                 
harremanetan jarriko da bertako aginduak jarraitzeko. 
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● Kasu positiboa balitz nola jokatuko dugu? 
 

○ Positibotzat jotzen den ikaslearen guraso edo tutoreek Zuzendaritza taldeari jakinaraziko diote lehenbailehen,            
ikastetxeari dagokion erreferentziazko ESIarekin harremanetan jar dadin. ESI hau eremuko Osasun Zerbitzuetako            
azpi-zuzendaritzarekin harremanetan jarriko delarik. 

○ COVID-19 diagnostikoa jaso badugu etxean geratu beharko dugu eta eskolan eta eskolaz kanpo kontaktuen inguruko               
ikerketa eta jarraipena jarriko da abian, Osasun Zerbitzuetako Zuzendaritzak dioen bezala. 

 

Kasu honetan: 

 

○ Harreman estuak ez diren irakasle eta ikasleek eskolan jarraituko dute. 

○ Harreman estuak badira, Osasun-agintariek jarraipen aktiboa egingo dute estutzat identifikatutako kontaktuen artean,            
eta etxean egon beharko dute koarentena-aldi bat gordez, Osasun Sailaren COVID-19 Zaintza Epidemiologikoko             
Protokoloan zehazten denaren arabera. PCR probak ere egingo dira, Osasun Publikoko agintariek ezarritako             
protokoloetan jasotakoaren arabera. 

○ Kontaktuak aztertu eta estutzat hartutakoentzako koarentena-neurriak ezarri ondoren, irakaskuntza-jarduerek         
normaltasunez jarraituko dute arreta-neurriak muturreraino eramanez eta zaintza pasiboa eginez. 
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IKASTETXEAN 

Sintomak ikastetxean antzemango balira nola jokatuko dugu? Helburua da infekzio aktiboa izan dezakeen eta, beraz,               
gaixotasuna transmititu dezakeen edozein kasu goiz detektatzea. Beraz hauxe izango da jarduteko protokoloa: 
 
Ikasleen kasuan:  
 

● Talde egonkorrean ematen Ez denean: 
a) Harekin doan pertsonak distantzia-neurriak gorde eta FFP2 musukoa eramango du. 
b) Ikaslea sintomak dituzten kasuak isolatzeko prestatutako gelara joango da musukoa jantzita. Gela honek higiene eta               

aireztapen neurriak betetzen ditu eta kasu susmagarri batekin erabiltzen denean desinfektatu egingo da. 
c) Ikastetxeko Zuzendaritzari edo COVID arduradunari jakinaraziko zaio eta honek Prebentzio Zerbitzuko arlo medikoari             

jakinaraziko dio. 
d) Eskolako COVID taldea edo COVID arduraduna familiarekin jarriko da harremanetan, etxera joateko. Larritasuna duen kasua               

dela emango balu, 112ra deituko da. 
e) Familia bere osasun zentroarekin harremanetan jarriko da bertako aginduak jarraitzeko. 

Kasua positiboa balitz, kontaktuen azterketa egingo da hezkuntza-ingurunean eta handik kanpo, kontaktuak identifikatuz, sailkatuz              
eta haien jarraipena eginez Osasun Publikoko Zuzendaritzak ezarritakoaren arabera. Kasuak etxealdia pasa ondoren sintomarik izan               
ez badu, ikasleak gelara itzuli ahalko du Osasun Sailak hala badio. 

Kasua negatiboa balitz, eskolara itzuli ahal izango dira. Ikasleak medikuaren ziurtagiri bat ekarri beharko du eskolara. 
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● Talde egonkorrean ematen denean: 

Talde egonkorrean dagoen irakasle batek eskola egunean zehar bere ikaslegoarengan COVID-19 sintomekin bat datorren kasuren               
bat antzematen badu, ondorengo protokoloa jarraituko du: 

a) Musuko kirurgiko bat jantziko zaio( 6 urtetik beherakoei). 
b) Sintomak dituzten kasuak isolatzeko prestatutako gelara joango da irakaslearekin batera, musukoa jantzita.  
c) Ikastetxeko zuzendaritzari edo COVID arduradunari jakinaraziko zaio. 
d) Eskola familiarekin jarriko da harremanetan ikaslearen bila etor dadin eta familia bere osasun zentroarekin harremanetan               

jarriko da eta bertan emandako jarraibideei kasu egingo die. 
e) Kasuaren emaitza diagnostikoa lortu arte ez da kontaktu estuen gaineko ekintzarik adieraziko eta irakaslanak modu arruntean                

jarraituko du, higiene-neurriak muturreraino eramanez. 
f) Eskolak kasuaren jarraipen hurbila egingo da eta uneoro Osasun Sailetik emandako jarraibideak beteko ditu. 
g) Gelaren garbiketa eta desinfekzio sakona burutuko da. 

Kasua positiboa balitz: 
a) Ikasle horrek, talde egonkorreko taldekide guztiek eta beraien kontaktu estuek etxean koarentena egin beharko dute Osasun                

Sailak adierazten duen denbora tartean. 
b) Beraiekin kontaktuan jardun den irakaslegoa Osasun Sailaren esanetara jarriko da beraiek esandakoa betetzeko. 
c) Ikasleren batek etxean konfinatuta egon den egun horietan sintomak garatuko balitu, familia bere Osasun zentroarekin               

harremanetan jarriko litzateke eta  COVID taldeari jakinarazi beharko lioke. 
d) Etxealdia pasa ondoren sintomarik izan ez badute, talde egonkorreko ikasleek gelara itzuli ahalko dute, Osasun Sailak hala                 

badio. 

Kasua negatiboa balitz, eskolara itzuli ahal izango da. Ziurtagiri bat ekarri beharko du eskolara. 
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● Langileen kasuan: 

COVID sintomak dituzten irakasleek eta gainerako langileek jarduteko protokolo honi jarraitu beharko diote: 

a) Sintomak dituen kasua isolatzeko prestatutako gelara joango da musukoa jantzita.  
b) Ikastetxeko Zuzendaritzari jakinaraziko zaio eta Prebentzio Zerbitzuko arlo medikoari jakinaraziko zaio. 
c) Langilea etxera joango da. 
d) Kasu susmagarritzat jotzen da pertsona hori, eta bakartuta egon behar du etxean, diagnostiko-proben emaitzak lortu arte,                

Osasun Sailaren COVID-19 Zaintza Epidemiologikoko Protokoloan adierazten den bezala. 
e) Kasuaren emaitza diagnostikoa lortu arte ez da kontaktu estuen gaineko ekintzarik adieraziko eta irakaslanak modu arruntean                

jarraituko du, higiene-neurriak muturreraino eramanez.  
f) Kasua positiboa bada, harremanen azterketa egingo da hezkuntza ingurunean eta ingurunetik kanpo, harremanen             

identifikazioaren, sailkapenaren eta jarraipenaren bidez, jasotakoaren arabera. 
g) Langileek ezingo dute ikastetxera bertaratu, medikuaren alta agiria jaso arte. 
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5.- Nola identifikatuko dira kontaktu estuak? 

Ikastetxean harreman estuak identifikatzeko, honako ohar hauek hartuko dira kontuan: 

a) Positiboa den kasua bizikidetza talde egonkor batekoa bada, taldekide guztiak harreman estutzat hartuko dira. 

b) Positiboa den kasua bizikidetza-talde egonkor batekoa ez bada, ikastetxeko harreman estuak identifikatuko dira,              
ikastetxeko zuzendaritzarekin eta Prebentzio Zerbitzuko koordinatzailearekin lankidetzan. 

 

Osakidetzako Zerbitzuak, laneko arriskuei aurrea hartzeko zerbitzuarekin batera, ikastetxeko irakasleak eta langileak positibo eman              
duen kasuarekin harreman estua duten aztertuko du, hartutako prebentzio-neurrien eta egindako jardueren egokitzapenaren eta              
jarraipenaren arabera.  

 

Beste gela batean, ikastetxean, beste kasuren bat badago, Osasun Publikoaren jarraibideak jarraituko dira. Kasuak erlazionatuta               
egon daitezke edo ez, eta detektatutako kasuen kontaktu estuen analisiaren arabera zehaztuko dira neurriak.  

 

Eskolatze-aldian, COVID-19 kasuak detektatu daitezke ikastetxe batera joaten diren haurretan, baina horrek ez du nahitaez esan                
nahi kutsatzea ikastetxean gertatu denik. Horretarako, eskolaz kanpoko ingurunea ere aztertuko da, ikastetxean harreman estuak               
ikertzeko beharraz gain. 

 
 
 

 
Jarraian hau dena laburbiltzen duten eskemak dituzue, errazago ulertzeko. 
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ETXEAN

ZER EGIN IKASLE BATEK COVID 19 SINTOMAK DITUENEAN?

ESKOLAN

Covid19rekin bateragarriak diren sintomak badaude, KASU 
SUSMAGARRITZAT hartuko da.

Non dago?

- ISOLAMENDU-GELARA bidali:

- Ikaslea eta laguntzailea maskara jartzen dutela ziurtatzea.
- Segurtasun-distantzia gorde.
- Aretoa kanporantz aireztatuta eduki, barruan dauden bitartean. 

- Prebentzioko arduradunak ikastetxeko zuzendaritzari jakinaraziko dio.

- Ikastetxeko zuzendaritzak edo prebentzio-arduradunak familiari jakinaraziko dio.

- FAMILIARI HONAKO NEURRI HAUEN BERRI EMAN:
- Osasun Zentrora deitu behar dute.
- Ikalea isolatuta egon behar da etxean, kalera atera gabe eta bisitarik jaso gabe. 
- Eskuetako higienea, arnas higienea eta etxean infekzioaren transmisioa prebenitzeko neurriak zorroztu 

behar dituzte, Covid19 diagnostikoa berretsi/baztertu arte.
- Sintomen bilakaera zaindu behar dute.
- Ikaslea ez da ikastetxera joango osasun-sistemak egoera baloratu eta egokitzat jo arte.

Zalantzarik izanez gero, deitu osasun-aholkua 900 20 30 50

ZER EGIN 
BEHAR DA?

ZER EGIN 
BEHAR DA?

- Ikaslea ez da ikastetxera joango osasun-sistemak egoera baloratu eta egokitzat jo arte.

- Familiak absentziaren berri emango dio ZENTROKO ZUZENDARITZARI.

- FAMILIARI HONAKO NEURRI HAUEN BERRI EMAN :
- Telefonoz deitu behar dute osasun-zentrora.
- Ikasleak isolatuta egon behar du bere etxean, kalera irten gabe eta bisitarik jaso gabe.
- Eskuetako higienea, arnas higienea eta etxean infekzioaren transmisioa prebenitzeko neurriak zorroztu 

behar dituzte, Covid19 diagnostikoa berretsi/baztertu arte.
- Sintomen bilakaera zaindu behar dute.

Ikaslea ez da ikastetxera joango osasun-sistemak egoera baloratu eta egokitzat jo arte.
- Zalantzarik izanez gero, deitu osasun-aholkua 900 20 30 50

Kasuaren emaitza diagnostikoa lortu arte, ez da kontaktu estuei buruzko ekintzarik 
adieraziko, eta irakaskuntza-jarduerak normaltasunez jarraituko du, higiene-neurriak 

zorroztuz.

COVID19aren SINTOMA NAGUSIAK: 
- Tenperatura >37º
- Eztula
- Arnasa hartzeko zailtasuna
Beste síntoma batzuk:
- Eztarriko mina
- Uzaimena galtzea



ETXEAN

ZER EGIN LANGILE BATEK COVID 19 SINTOMAK DITUENEAN?

ESKOLAN

Covid19rekin bateragarriak diren sintomak badaude, KASU 
SUSMAGARRITZAT hartuko da.

Non dago?

- Ziurtatu maskara behar bezala jarrita daramazula eta higiene-neurriak zorroztu.

- Abisatu IKASTETXEKO ZUZENDARITZARI.

- Joan zaitez etxera. Zirkunstantziaren bat dela-eta une horretan zentroa utzi ezin baduzu, ISOLAMENDU-GELAN isolatu 
behar duzu. Aretoa aireztatuta eduki kanpoalderantz, barruan dagoen bitartean.

- Hezkuntza Saileko langilea bada, ikastetxeko zuzendaritza Lan Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuko Mediku Arloarekin 
harremanetan jarriko da.

- Enpresa bateko edo Administrazio Orokorreko langilea bazara, jakinaraz iezaiozu dagokion prebentzio-zerbitzuari, eta 
zure zentroko zuzendaritza Lan Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuko Mediku Arloarekin harremanetan jarriko da.

- HONAKO NEURRI HAUEK HARTU:

- Isolamenduan egon behar du bere etxean, kalera irten gabe eta bisitarik jaso gabe.
- Eskuetako higienea, arnas higienea eta etxean infekzioaren transmisioa prebenitzeko neurriak zorroztu 

behar dituzu, Covid19 diagnostikoa berretsi/baztertu arte. 
- Sintomen bilakaera zaindu behar du. 
- Zalantzarik izanez gero, deitu osasun-aholkura: 900 20 30 50

Zer egin
behar da?

Zer egin
behar da?

- Ez joan ikastetxera.

- Ikastetxeko zuzendaritzari abisatu. Ikastetxeko zuzendaritzak Prebentzio Zerbitzuari jakinaraziko dio

- HONAKO NEURRI HAUEK HARTU:
- Isolamenduan egon behar du bere etxean, kalera irten gabe eta bisitarik jaso gabe. 
- Eskuetako higienea, arnas higienea eta etxean infekzioaren transmisioa prebenitzeko neurriak zorroztu 

behar dituzu, Covid19 diagnostikoa berretsi/baztertu arte. 
- Sintomen bilakaera zaindu behar du. 
- Zalantzarik izanez gero, deitu osasun-aholkura: 900 20 30 50

COVID19aren SINTOMA NAGUSIAK: 
- Tenperatura >37º
- Eztula
- Arnasa hartzeko zailtasuna
Beste síntoma batzuk:
- Eztarriko mina
- Uzaimena galtzea

Kasuaren emaitza diagnostikoa lortu arte, ez da kontaktu estuei buruzko ekintzarik 
adieraziko, eta irakaskuntza-jarduerak higiene-neurriak zorrozten jarraituko du.



ZER EGIN IKASLEREN BATEK COVID-19arekin KONTAKTUA IZAN DUENEAN?

COVIDa DIAGNOSTIKATUTAKO PERTSONAREKIN 
HARREMAN ESTUA DU IKASLEAK

Ez da ikastetxera joan behar berrogeialdian dagoen 
bitartean. Absentziaren berri emango zaio zentroko 
zuzendaritzari.
Jakinarazpena zentroan dagoen bitartean egiten bada, 
lehenbailehen eraman behar da etxera. 
Zirkunstantziaren batengatik ezin baduzu zentroa utzi, 
ISOLAMENDU-GELARA ERAMAN.

FAMILIA-EREMUAN, COVIDekin BATERAGARRIAK DIREN 
SINTOMAK DITUZTEN PERTSONEKIN BIZI DEN IKASLEA

(PROBA DIAGNOSTIKOAREN ZAIN)

Ikasleak ez du berrogeiladirik egin
behar eta ikastetxera joango da. 

Ez da ikastetxera joan behar proba berretsi arte.

COVID19aren SINTOMA NAGUSIAK: 
- Tenperatura >37º
- Eztula
- Arnasa hartzeko zailtasuna
Beste síntoma batzuk:
- Eztarriko mina
- Uzaimena galtzea

Negativoa
bada,

Positiboa
bada,

Ez dute berrogeialdirik egin behar, eta 
ez dute aparteko neurririk hartu behar.

Harreman estu gisa
identifikatutako

persona sintomekin
hasten bada,

BERE FAMILIA-EREMUAN HARREMAN ESTU GISA 
IDENTIFIKATUTAKO PERTSONEKIN BIZI DEN IKASLEA


