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KOMA ERANTZUKIZUNA

Legeak adierazitako
gutxieneko segurtasun
distantzia mantentzea 

 Zentroa egunero garbitu eta
desinfektatzea

Musuko higieneikoaren
erabilera derrigorrezkoa

Eskolen jarraipenerako plana:
presentzioazko modalitatea,

online modalitatatea eta hibridoa 

COVID 19 JARDUTE-PROTOKOLOA

Eskuak gel bidezko 
alkoholarekin garbitu 

eta desinfektatzea

#akademia segurua gara 

Tenperatura neurtzea 

Ikasgelak eta laneko
espazioak egurastea



Gainera, Hizkuntza Zentroen Espainiako Federazioaren
(FECEI) Akademia Seguruaren protokoloarekin bat egin dugu.

KOMA ERANTZUKIZUNA

Irakasle, administrari edo bezeroen presentzia inplikatzen duten jarduerei ekin
aurretik zentroa garbitu eta desinfektatu egingo da, indarrean dauden protokolo
eta neurriak betez.
Zentrora sartzen den orori tenperatura neurtuko zaio.
Musuko higienikoa erabiltzea derrigorrezkoa da zentrora sartzean, eta baita
baterako zonetan, ikasgeletan eta komunetan ere.
Soluzio hidroalkoholdunak ipiniko dira sarreran langile, erabiltzaile eta bisitarien

Legeak pertsonen artean adierazitako distantzia gutxienekoa bermatuko da.        
Ikasgelak gutxienez 5 minutuz egurastu egingo dira eskolatik eskolako tarteetan
eta mahai, aulki, eskutoki, eskubanda, ate, sagu, pantaila, teklatu eta bestelako

Jarduteko protokoloa eta bertako neurriak eskuragarri egongo dira zentroan, eta
ikusgai uneoro.

Hauek izango dira 2020/2021 ikasturte honetan hartuko diren neurriak:
       

      erabilgarri. Derrigorrezkoa izango da soluzio hori erabiltzea.

       gailuak desinfektatu egingo dira, ikasleen aldaketa dagoenean.

Irailaren 14an presentziazko jarduera guztiak berreskuratuko
ditugu Komalingua zentro guztietan. COVID-19 gaixotasunak
eragindako osasun krisiari aurre egiteko prebentzioari dagokionez
beharrezkoak diren neurri guztien gaineko jarduteko protokoloa
betez egingo dugu, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuaren
2020ko abuztuaren 19ko aginduari eta Nafarroako Gobernuak
2020/2021 ikasturte akademikorako eratutako Kontingentzia
Planari jarraituz.

Gainera, jakinarazten dugu edozein gorabehera gertatzen dela
ere, gure zerbitzuen jarraipena bermatzen dugula eskolekin
jarraitzeko planaren bidez, bideokonferentzia baliatuz
presentziazko modalitate batetik modalitate birtual batera
igarotzea aurreikusten duena. Ikasleek aukera izango dute gure
eskoletan parte hartzeko munduko edozein lekutatik online
konektatuz. Zuzeneko eskoletan presentziazko eskoletan izandako
dinamika, kalitate eta berme bera mantenduko da. Gure
irakasleen eskutik, irakaskuntzan esperientzia zabala dutenak. Hor
duzue modalitate mistoan gure eskolak zer-nolakoak diren
erakusten duen bideorako esteka. 

Ikusi bideoa 
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Presentziazko jarduera guztiak berreskuratuko
ditugu Komalingua zentro guztietan

Segurtasun eta jarraipenerako bermea 2020/2021 ikasturtean zehar.

Zuen zain gaude! 
21 urteotan beti gure ezaugarri izan den ilusio guztiarekin.

https://www.youtube.com/watch?v=22MOI9lA-mg
https://www.youtube.com/watch?v=22MOI9lA-mg

