
AZTARNA ATERATZEKO 
PROZEDURA 

HEZKUNTZAREN 
ESPARRUAN

Covid-19 Zaintza Epidemiologikoko Sarea, OSI-DONOSTIALDEA



AZTARNAREN DEFINIZIOA

IDENTIFIKATU INFORMAZIOA EMAN

NEURRIAK 
INPLEMENTATU 

(Berrogeialdia egiteko 
balorazioa) 

TRANSMISIO-KATE 
AKTIBOAK ETENJARRAIPENA EGIN



Neurri orokorrak:

 Kontaktuak mugatzea

 Distantzia soziala

 Talde egonkorrak

 Aireztapena eta kanpoko jarduerak

 Musukoa: ahoa eta sudurra era egokian estali

Kasu positiboen identifikazio azkarra:

 Sintomak egotekotan, etxean geratu

 Eskolan sintomak agertzekotan, isolatze arina

 Froga diagnostikoa

Kasu konfirmatua:

 Kasuaren isolatzea

 Kontaktuen aztarnatzea

 Kontaktuen berrogeialdia



KONTAKTU ESTUEN DEFINIZIOA

“Kasu batekin leku berean egon den edonor, baldin 2 metro 
baino gutxiagora egon bada eta 24 ordutan 15 minutu 

metatu baino gehiagoz, maskara beti eta ondo jarrita eduki 
gabe.”

Behaketa epidemiologikoko protokoloa Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza. 2021ko abuztuak 23 



BURBUILA-GELAK edo BIZIKIDETZA 
EGONKORREKO TALDEAK

Bizikidetza Talde
Egonkor (BTE)
bateko kide da

BTE horiek haur-hezkuntzarako dira. Jada eginda dauden taldeak dira, tutorea
barne, eta ikastetxeko beste talde batzuekiko interakzioa saihesten dute.
Haurrak elkarrekin jolasten eta sozializatzen dira, ez da segurtasun-distantziarik
gordetzen eta ez da derrigorrezkoa maskara erabiltzea.
Kontaktu estutzat joko dira BTEa osatzen duten pertsona guztiak.



MASKARA BEHAR BEZALA 
ERABILTZEN DUTEN GELAK

OHIKO GELA 2 METROKO ERRADIOA HARTUKO DUGU BARNE

AUKERAKOAK, BANAKETAKOAK, MINTEGIAK, TAILERRAK BAZTERTUA (maskara modu egokian 

erabili badute)

Ohiko gela,
non ikasleek
pertsonen arteko
distantziak
gordetzen dituzten
eta maskara
erabiltzen duten

Kontaktu estutzat joko dira baloratutako denbora-tartean klasera joan diren eta
ohiko eserlekua kasu positiboaren eserlekuaren < 2 metroko distantzian duten
pertsonak.
Oharra: ohiko gelan eraginpe-denbora luzea denez eta zaila denez haur eta
nerabeek maskara denbora guztian eta modu erabat egokian erabiltzea, 2 metroko
distantziako irizpidea aplikatzen da, maskara erabili arren.

Noizbehinkako gelak,
hautazko
ikasgaietarako,
tailerretarako
laguntza-
saioetarako...

Kontaktu estutzat joko dira < 2 m-ra 15 minutu baino gehiago maskararik* gabe egon
diren pertsonak.
Oharra: gela hauetan, eraginpe-denbora laburragoa izaten da; beraz, maskarak
denbora guztian estaltzen baditu ahoa eta sudurra, transmisio-arriskua minimizatzen
da.



OHIKO IKASGELAN AZTARNA 
ATERATZEA



HAMAIKETAKOA

• >15 'maskararik gabe 
2 metrora baino 
gutxiagora

• Patioa, gainbegiratu 
gabe

JANTOKIA

Mahaitik 2 metroko 
erradioan dauden 

ikasleak edo 
hurbileko 

mahaitakoak, 15 
minutu baino 

gehiago izanez gero

Eskola-garraioa: (>15 '/ egun)
2 metroko erradioan eserita dauden ikasleak kontuan 

hartuko dira, baldin eta
• Maskararik gabe ibili badira 
• Begiralerik gabe ibili badira



JAVIER 10 urte

HAIZEA 7 urte

ARITZ 32 urte

JULIA 72 urte

ALAZNE 61 urte

MARTA 12 urte

PEDRO 50 urte

ENEKO 2 urte

KASU BERRIAK

KASU POSITIBOAK LANTZEKO 

ZIRKUITUA

POSITIBO 
BERRIA

SOZIALA

FAMILIAKOA

ESKOLAKOA

LANEKOA

Aztarna ateratzeko epea: Sintomak hasi baino 48 ordu lehenago. 

Sintomarik gabea izanez gero, proba egin baino 48 ordu lehenago



ESKOLAKO ESKU-HARTZEAREN 
ZIRKUITUA

COVID KASUAK ETA 

KONTAKTUAK 

BEHATZEKO SAREA

IKASTETXEKO COVID 

ERREFERENTEA

BIDALI POSTA HONA: eskola-osasuna.donostialdea@osakidetza.eus



IKASTETXEAK POSITIBO BERRIA IDENTIFIKATZEN BADU …

BEHATZEKO SAREARI 

(BS) JAKINARAZI 

POSTA 

ELEKTRONIKOAREN 

BIDEZ 

• Izena + 2 abizen + Ikastaroa + Kasuaren letra

• Eskolako azken eguna (badakigu sintomarik izan duen?)

• Bada beste positiborik bere gelan?

• Badakigu norekin jaten duen hamaiketakoa? (>15 ‘ baldin 2 

metrotik behera)

• ZERRENDA  IZENA+ 2 ABIZEN + TELEFONOAK

• Jantokian bazkaltzen al du?

• ZERRENDA IZENA + 2 ABIZEN+ TELEFONOAK 2 

metroko erradioa + krokisak

• Norekin esertzen da ohiko gelan?

• ZERRENDA IZENA + 2 ABIZEN+ TELEFONOAK 2 

metroko erradio barruko ikasleak

• Autobusa erabiltzen al du? Behar bezala al darama 

maskara? Gainbegiratuta dago?



INFORMAZIOA HELARAZTEKO EUSKARRIAK



OHIKO IKASGELAKO KROKISA

ZERRENDA ERANTSI:

- Izena + 2 abizen + telefonoak (ohiko 

gelako ikasleak)

* Ez da beharrezkoa hautazko 

ikasgaiei, desdobleei edo ikasgai 

zehatzei buruzko informaziorik 

eranstea



BIZIKIDETZA-TALDE EGONKORREKO/GELA 
BURBUILAKO UMEA IZANEZ GERO

BIDALI IZEN-ZERRENDA + 2 ABIZEN + GELA 
OSOKO TELEFONOAK + TUTOREA



JANTOKIKO PLANOA
Jasotako adibideak

* Diapositibako izen guztiak asmatutakoak dira



JANTOKIKO PLANOAK
Informazio gehiago dakarten jantokiko planoen 

adibidea



IKASTETXEKO 

IRAKASLEAK ETA 

PROFESIONALAK

PREBENTZIO-

ZERBITZUAREKIN 

KOORDINATZEA

* Kasuak eta Kontaktuak Behatzeko Sareak (KKGS) lehen PDIA eskatzen dio tutoreari bizikidetza 

egonkorreko taldeetan (BE)



ZAINTZA SAREAK ESKOLAN ARRASTOA 
ATERATZEKO ERABILITAKO PROZEDURA

HISTORIA KLINIKOA 

BERRIKUSTEA

PROZESU IDATZIKO 

DUGU EBOLUTIBOAN
DIAGNOSTIKO-PROBA 

ESKATZEA (IAPD) 

SENIDE BATI DEITU 

ETA INFORMATU + 

HITZORDUAK EMAN

1. IAPD, 

lehenbailehen

2. IAPD, 

positiboarekin azken 

kontaktua izan eta 8. 

egunean

Berrogeialdia azken 

kontaktua izan 

zenetik 10. egunera 

arte, egun hori barne

* Batzuetan ez du bi probak egiteko denborarik ematen, eta, beraz, 2. proba (PCR) bakarrik egitea lehenetsiko da.

*IAPD: Infekzio aktiboaren proba diagnostikoa



IRIZPIDE ESPEZIFIKOAK KONTAKTU 
ESTUEN KASUAN ERABILTZEKO: 

Txertatu gabeko ikasleak 

• 10 eguneko berrogeialdia

• 2 PDIA

Infekzio-aurrekaririk 
gabeko ikasleak

• 10 eguneko berrogeialdia

• 2 PDIA

Txertaketa-jarraibide osoa 
izan eta asintomatiko 

diren ikasleak

• Berrogeialdirik ez, 
neurriak zorroztu bai

• 2 PDIA

Infekzio-aurrekaririk 
baduten ikasleak

• Duela 90-180 egun: 
berrogeialdirik ez, 
neurriak zorroztu bai, 2 
IAPD

• Duela <90 egun: 
berrogeialdirik ez, 
neurriak zorroztu bai, 
IAPDrik ez

Neurriak zorroztu: saihestu kontaktua pertsona kalteberekin eta 
txertorik hartu ez dutenekin. Adierazi behar zaie interakzio sozialetan 

maskara erabili behar dela, gertakari jendetsuetara ez joatea eta 
sintomak agertzen den begira egon behar dela.

Aurreko bi kasu hauetakoek, baldin ez badute dagokien 
IAPDrik egin nahi, berrogeialdia bete beharko dute.

Ikasle positiboak Hezkuntza Bereziko ikasgela
batekoak badira, egoera zehatz bakoitzari egingo zaio
kasu, betiere gela horretan hartutako prebentzio-
neurriak (maskara erabiltzea, distantzia, aireztapena,
etab.) eta burutu dituzten hezkuntza-jarduerak
kontuan hartuta.



COVID19ko kasu eta 

kontaktuak behatzeko 

sarea

Esku-hartzearen laburpena 

jasotzen duen txostena



Hezkuntza-zentroa

Bidali informazioa PDF formatuan kontaktu estuen familiei (6 hizkuntza 

daude eskura)



IDENTIFIKATUTAKO GORABEHERAK 
ETA HOBETZEKO PROPOSAMENAK



ESKERRIK ASKO 

Covid-19ren Zaintza Epidemiologikoko Sarea, OSI


