FAMILIENTZAT INFORMAZIOA

1. Familia-ikasle eta ikastetxearen arteko harremana eta lankidetza
ezinbestekoa izango da gauden egoera honi ahalik eta hobekien
aurre egin ahal izateko.
2. Ikasleek ezingo dute ikastetxera joan sukarra(>37ºC)badute.
Horrek esan nahi du familiek edo ikasleek beraiek ikastetxera
iritsi aurretik tenperatura hartuko duten konpromisoa hartzen
dutela.
3. Ikasle guztiek izan beharko dute beren maskara, eskolaegunetan erabiltzeko higiene-baldintzak bermatuko dituen.
Badaezpada, beste bat ere eskuragarri izango
dute.
4. Ikasle bakoitzak bere materiala izango
du.
Partekatu beharra dagoenean, ikasle
bakoitzaren ardura izango da materiala erabili
aurretik eta ondoren garbitzea. Horregatik,
oso
komenigarria da ikasle bakoitzak bere
hidrogela izatea edozein momentutan erabili ahal izateko,
ikastetxean eremu askotan eskuragarri izango duten arren.
5. Ikasle batek ikastetxean sintomak baditu, familiari jakinaraziko
zaio eta ikaslearen bila etorriko da ahalik eta lasterren; beraz,
kontakturako beharrezkotzat jotzen diren telefono zenbakiak
eman beharko dira (bat baino gehiago ematea gomendatzen da).
6. Ikasleak sintomak baditu etxean, Osasun Zentroarekin
harremanetan jarriko da eta familiak tutorea jakinaren gainean
jarriko du. Aldaketa esanguratsuak jakinaraziko dizkio,
ikastetxeak beharrezko neurriak har ditzan.
7. Ikasle batek PCR frogetan positiboa emanez gero, ez da
ikastetxera etorriko eta Osasun Agintariek ezarritako
berrogeialdia beteko du. Era berean, Osasun Agintariek
ezarritako berrogeialdian dauden ikasleak ere berau bete artean
ez dira zentrora etorriko.

8. Familiekin harremanak estua behar badu ere, momentuz,
ikastetxera ez bertaratzea aholkatzen da. Harremana telefonoz
eta online izatea bultzatuko da.
9. Gogoraraztekoa da,beharrezkoa dela COVID-19ren bilakaeraren
inguruan informatuta izatea iturri ofizial eguneratuen bidez, bai
sintomatologiari dagokionez, bai transmisioa prebenitzeko moduari
dagokionez.Informazio hori etengabe eguneratuta dago Osasun
Sailaren webgunean:
https://www.euskadi.eus/covid-19-koronabirus-berria(euskaraz)
https://www.euskadi.eus/nuevo-coronavirus-covid-19/(gaztelaniaz)

GARRAIOA
1. Ikasleek, laburbilduz, ikastetxean jarraitu beharreko oinarrizko
neurriak betetzen jarraituko dute: musukoa uneoro, eskuen
garbitasuna eta, ahal denean, pertsonen arteko segurtasun distantzia
(1,5m) autobusa itxaroten, sartu-irteeratan…
2. Autobusean ezin da ez edan, ezta jan ere.
3. Ikasle bakoitzak eserleku jakin bat izango du, ikastetxean jakinarazi
zaiena, eta bidaia guztietan errespetatuko du. Antolakuntzagatik,
ikasle batzuk bi autobus erabiliko dituztenez bi zenbaki izango
dituzte: bata joateko eta bestea itzultzeko.
4. Ikasleak, ahal den neurrian, herrien arabera eseriko dira.

