
 
 
 
 
 
 

COVID-19ARI BURUZKO INFORMAZIOA ETA EZOHIKO NEURRIAK 
2021-2022 IKASTURTERAKO 

 

 

Euroweltek espazio segurua eskaini nahi die ikasleei eta langileei 2021-2022 

ikasturtean. Horretarako, gomendatutako neurri batzuk prestatu ditugu, bai eta 

irakasleek, ikasleek eta haien familiek oro har eta nahitaez bete beharreko beste 

batzuk ere. 

 

Ikasturte berri honetan ere salbuespen egoeran jarraituko dugunez, ikasgelako 

segurtasun-neurriak bermatu nahi ditugu. 

 

Nahitaez bete beharreko neurriak honako hauek izango lirateke, baina kontuan 

izan behar da gertaeren harira aldatu, zabaldu, deuseztatu edo osatu egin 

daitezkeela: 

 

- Funtsezko informazioaren kartelak leku ikusgarri batean, oinarrizko 

higiene-neurriekin, maskarak erabiltzearekin eta pertsonen arteko 1,5 m-

ko distantziarekin. 

 

- 6 urtetik gorako ikasle guztiek maskara nahitaez ekarri eta erabili beharko 

dute eskoletan. 

 

- Sarreran ikasle guztiei tenperatura hartuko zaie. 37,1 ºC-tik gorako sukar 

edo sukar-hamarrenak dituen oro ez da gelan onartuko, familiari jakinarazi 

ondoren. 

 

- Ikasgelan hidrogel-banagailuak egongo dira. 

 



- Klasearen eta klasearen artean etenaldi bat egingo da, aurreko taldeak 

erabilitako gela eta altzariak aireztatzeko eta desinfektatzeko. Gainera, 

nahi izanez gero, espazioa garbitzeko eta desinfektatzeko erabilitako 

produktu homologatuen zerrenda jarriko da zuen eskura. 

 

- Ikasleak garaiz iritsi beharko dira bilketa-gunera, taldeak eta 

aglomerazioak saihesteko eta sarrera mailakatua ziurtatzeko. Gainera, 

ikasgela barruan leku finko bat esleituko zaie. 

 

- Ikasturte honetan, zenbat eta tresna pertsonal gutxiago ekarri, orduan eta 

hobeto (motxilak, kirol-poltsak, kirol-materiala, etab.). 

 

- Akademiak konpromisoa hartzen du, konfinamendu berria izanez gero, 

eskolak online formatuan jarraitzeko Lehen Hezkuntzako 3. mailatik 

aurrerako ikasturteetarako. Online lizentzia duten ikastaro horietarako 

materialak hautatuko ditugu, aurrez aurreko eskolak ematen diren egun 

eta ordu beretan konektatuta lan egin ahal izateko. Konpromiso hori hartu 

ondoren, hileko soldataren zenbatekoa ez da inola ere aldatuko, eta 

kuotak ikasturte amaierara arteko presentziazko eskoletako kuota bera 

izaten jarraituko du. Ordaintzeko betebeharra ezinbesteko kasuetan baino 

ez da salbuetsiko. 

 

- Erabateko konfinamenduaren kasuan, akademiak aukera izango du, ahal 

den guztietan eta irakasleen gainerako jarduera profesionalekin 

bateragarria bada, talde jakin batzuk goizeko ordutegira egokitzeko. 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailetik irakaskuntza arautuko 

ikastetxeetarako ikasturte-hasierari buruzko informazioa iristen den 

heinean zehaztuko da. 

 

Lehen aipatu dizuedan bezala, neurri horiek aldatu egin daitezke gertaeren 

joanean, baina, oro har, guztion konpromisoa eskatzen da, ikaskuntza-giro 

egokia eta segurua ziurtatu ahal izateko. 

 

Edozein iradokizun, ekarpen, zalantza edo galdera ongi etorria baino gehiago da, 

gure normaltasun berriari ekitea erraztuko digulako, guztiok modu kolektiboan 

parte hartuz. 

 



Aldez aurretik eskerrak eman nahi dizkizuegu ikasturte honetan akademian jarri 

duzuen konfiantzagatik eta bizi dugun unearen eraginez sortzen diren eragozpen 

berri hauen aurrean izan duzuen ulermenagatik. 

 

Agur bero bat, 

 

Marta Sanz Ugarte 

Eurowelt 


