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HAURRENTZAKO ETA NERABEENTZAKO ZERBITZUEN ( LUDOTEKA ETA 

GAZTELEKUA ) KONTINGENTZIA PLANA. 2020/2021 IKASTURTEA 

 

SARRERA 

Dokumentu honek Elgoibarko Udalak 2020-21 ikasturtean Ludoteka eta Gaztelekua 

zerbitzuetan aisia hezitzaileko jarduera garatzeko egin duen egokitzapen-plana jasotzen du. 

Dokumentuaren hartzaileak haur eta nerabeak eta beren legezko tutoreak dira.  
 

Kontingentzia Plan hau egiteko indarrean dagoen Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren 

Abuztuaren 19ko AGINDUA hartu da kontutan. 

 

HELBURUA 

Dokumentu honen helburua da Ludoteka eta Gaztelekuaren zerbitzuak berriz nola martxan 

jarri planifikatzea eta, lokaletan, erabiltzaileen segurtasuna eta higienea bermatzea. 

 

EGOKITZE NEURRIAK 

 
1. Kutsapenaren kontrola eta prebentzioa: 
 

• Parte-hartzaileek eta beren legezko tutoreek beren gain hartuko dute COVID-19aren 

aurrean duten egoeraren erantzukizuna; hala, Ludotekaren/Gaztelekuaren jardueran parte 

hartu duen haur edo neraberen batek COVID-19arekin lotutako sintomak baditu, ez da   

Ludoteka/Gaztelekura joango, eta arduradunarekin harremanetan jarriko da: 

 

-Ludoteka: 943-748883 / ludoteka@elgoibar.org  

-Gaztelekua: 943-743228 / gaztelekua@elgoibar.org 

-Udala: 943-741050 / gazteria@elgoibar.eus 

-Udaltzaingoa: 943-711394 / udaltzaingoa@elgoibar.eus 

 

• Ludoteka /Gaztelekuaren jardueraren arduradunak bertako segurtasunaz arduratuko dira. 

eta agindutako segurtasun-protokolo eta neurri guztiak beteko dituzte, besteak beste: 

 

1. Parte-hartzaile bakoitzaren guraso edo tutore guztien erantzukizunpeko 

adierazpena izatea, arrisku-talde batekoa ez dela eta bere bizikideen artean arrisku-

talde bateko inor ez dagoela ziurtatzen duena. 
2. Parte-hartzaile bakoitzaren guraso edo tutore guztien konpromisoa izatea COVID-

19rekin lotutako sintomatologia badu ez duela Ludoteka/Gaztelekuko jardueran 
parte hartuko, eta arduradunekin harremanetan jarriko dela informatzeko. 

3. Parte-hartzaile bakoitzaren egiaztagiria izatea, derrigorrezko higiene eta prebentzio-

neurri pertsonalak onartuz.  

4. Parte-hartzaile bakoitzak sinatutako baimen informatua izatea. 

 

• Jarduera egiten den lekuan, kartelak eta informazio-orriak egongo dira, segurtasun-

portaera eta distantzia egokiak, higiene-neurriak eta abar gogorarazteko. 
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• Jardueraren hasieran, higieneari eta portaerari buruzko prebentzio-neurriak gogoraraziko 

zaizkie haur eta nerabeei. 

 
2. Derrigorrezko higiene- eta prebentzio-neurri pertsonalak betetzea: 
 
Zerbitzuaren jardueran parte hartu nahi duten haur eta nerabeek tenperatura hartuta etorri 
beharko dute etxetik. 
 
• Eskuak sarri garbituko dira, horretarako haurren eta nerabeen eskura ura, xaboia eta 

eskuak lehortzeko papera edota gel hidroalkoholikoak egongo dira.  

• Maskara nahitaez erabili beharko da. Erabiltzaile bakoitzak bere maskara izan 

beharko badu ere, Ludoteka/Gaztelekuko hezitzaileek maskarak izango dituzte, norberarena 

galdu, hautsi edo antzeko zerbait gertatuz gero ordeztu ahal izateko. 

• Jardueran zehar pertsonen artean 1,5 metroko distantzia gordeko da ahal den 

heinean. 

 
3. Jardueretarako izen-ematea: 

 

Ludotekaren jardueretan izena emateko Ludotekan bertan ala telefonoz egin ahal izango 

da. 

Gaztelekuaren jardueretan izena emateko Gaztelekuan bertan ala on line egin ahal izango 

da. 

Guraso guztiek edo tutoreek haurraren/nerabearen parte hartzea baimendu beharko dute, 

baimen orria sinatuz. 

 
4. Aurrez aurreko jarduerak egokitzea: 

• Aire zabaleko jarduerak lehenetsiko dira. 

• Hezitzaileek jarduera hasi aurretik tenperatura hartuko diete haurrei eta nerabeei. 

• Jarduera gehienez 15 parte-hartzaileko taldeetan egingo da, hezitzaileak barne.  

• Horregatik, ahal den neurrian, pertsonen arteko 1,5 metroko segurtasun-distantzia         

errespetatzea ahalbidetzen duten ekintzak lehenetsiko dira. 

• Jardueraren ardura duen erakundea udalerriko beste agente baliokide batzuekin 

koordinatuko da, pilaketak saihesteko. 

• Hezitzaileak 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. 
 

 
5. Jarduera lokaletan garatzeko baldintzak: 

 

LUDOTEKA  

 

-Haurren arreta lokalean egin ahal izateko, txandakako sistema ezarriko da. 

Haurrak ikastetxeka eta mailaka banatuko dira; HH5-LH1/ LH2-3 /LH4-6 eta talde bakoitzak 

ordu eta erdiko saioak izango ditu tokatzen zaionean. Saiotik saiora lokala desinfektatu egingo 

da.  
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-Lokala irekita dagoen bitartean, atea irekita izango da. 

-Lokalean zehar ibilbidea markatuko da, joan etorriak antolatzeko. 

-Lokalaren garbiketa eta desinfekzioa areagotuko da; Garbiketa enpresak garbiketa 

sakonagoa egingo du, eta hezitzaile taldeak saiotik saiora lokala desinfektatuko du. 

-Lokalean beharrezko materiala besterik ez da izango. 

-Komun bakarra erabiliko da, egokitutakoa, eta erabilera bakoitzean desinfektatuko du 

hezitzaile taldeak. 

-Lokalaren aireztapena: Espainiako Gobernuaren Osasun Sailak argitaratutako 

“Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y 

ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS -COV-2” 

dokumentuan oinarritutako aireztapenerako neurriak aplikatuko dira. 

-Lokalaren gehienezko edukiera, hau da erabiliko den espazioaren gehienezko edukiera, 30 

pertsonakoa da. 

-Haurren batek sintomak agertuz gero isolatu ahal izateko COVID gela egokitu da. 

-Soluzio hidroalkoholikoa eta desinfektatzaileak egongo dira gune bakoitzean. 

-Lokalean ezingo da jan eta janaria partekatu. 

 

GAZTELEKUA: 

 

-Lokala irekita dagoen bitartean atea irekita izango da. 

-Lokalean zehar ibilbidea markatuko da, joan etorriak antolatzeko. 

-Lokalaren garbiketa eta desinfekzioa areagotuko da; Garbiketa enpresak garbiketa 

sakonagoa egingo du 

-Lokalean beharrezko materiala besterik ez da izango. 

-Komun bakarra erabiliko da, egokitutakoa, eta erabilera bakoitzean desinfektatuko du 

hezitzaile taldeak. 

-Lokalaren aireztapena: Espainiako Gobernuaren Osasun Sailak argitaratutako 

“Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y 

ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS -COV-2” 

dokumentuan oinarritutako aireztapenerako neurriak aplikatuko dira. 

-Lokalaren gehienezko edukiera 30 pertsonakoa da eta erabiliko diren guneak eta 

gehienezko edukierak honakoak dira; 

 

• Topagunea: 15 

• Ikusentzunezko gela: 9 

• Tailer gela: 6  

 

-Neraberen batek sintomak agertuz gero isolatu ahal izateko COVID gela egokitu da. 

-Soluzio hidroalkoholikoa eta desinfektatzaileak egongo dira gune bakoitzean. 

-Lokalean ezingo da jan eta janaria partekatu. 

 

 
 

 
 


