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ABENDAÑO GURASO-ELKARTEAREN ESKOLAKO KIROL-JARDUERARAKO 
EKINTZA-PLANA

1. Erakunde antolatzailea

• Abendaño ikastolako eskola-kiroleko eskolaz kanpoko jardueren antolatzailea 
MALIZHAZEA guraso-elkartea da.
• Eskolaz kanpoko jarduera ikastolako gimnasioan eta frontoian egingo da, 
ikastolaren barruan, 17: 00etatik 18: 00etara astelehen, astearte, ostegun eta 
ostiraletan, eta 16: 00etatik 18: 15etara asteazkenetan

2. COVID arduraduna

• Instalazioan bertan dagoen pertsona Maite Suso Perez de Eulate da saioek 
irauten duten bitartean osasun-segurtasuneko neurriak eta instalazioaren araudia 
betetzen direla egiaztatuko duen arduraduna (NAN: 72841416W).

Protokoloa aplikatzeko ardura duen pertsona arduratuko da bertan jasotako 
neurriak eta arauak betetzen direla ziurtatzeaz.
Erakundean jarduten duten langile guztiei jakinarazi beharko dizkie dagoeneko 
ezarrita dauden prebentzio- eta higiene-neurriak eta jarduerei aplikatzen zaizkien 
arauak eta/edo balizko murrizketak. Neurri horiek jarduerak hasi aurretik 
lekualdatuko dira, edo ondoren, erakundearen protokoloa edo osasun-agintarien 
gomendioak aldatzen badira.

3. Begiraleak

• Begiraleak kirolariei azaldu behar dizkie ezarritako prebentzio- eta higiene-
neurriak eta jarduerari aplikatzen zaizkion arauak eta/edo balizko murrizketak.

• Kirol-jarduera fisikoan zehar, bere ardurapeko kirolariren batek COVID-19rekin 
lotuta izan dezakeen edozein sintoma egiaztatzeaz eta egoera horren berri 
erakundeko protokoloaren arduradunari emateaz arduratuko da..

4. Instalaziorako sarbidea

- Taldeko begirale arduradunak ikastolako sarrerako korridorean itxarongo die jarduera
egingo duten haurrei. 16: 45etik aurrera egongo dira, gelako irteera mailakatua delako. 
Asteazkenetan haurrak BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA kaleko sarreran 
itxarongo dute eta begiralea han itxarongo ditu

- Taldea batera joango da jardueraren lekuraino, inskribatutakoen zerrenda alderatu eta 
dena zuzen dagoela egiaztatu ondoren.
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- Eskuetako desinfekzioa eskolatik irtetean egingo da.

- Sarreran, begiralea arduratuko da haur guztiek maskarak kontrolatzeaz, instalazioaren
sarreran oinetakoak desinfektatuko dizkie, eta gimnasio edo pilotalekuraino lagunduko 
die.

- Tenperatura kontrolatzeko termometro bat egongo da

- Ez da laguntzailerik edota gurasorik sartuko, soilik monitorea eta COVID 
arduraduna, instalazioan egonez gero.

- Jarduerak irauten duen bitartean, ez dira inoiz klase desberdinen artean elkartuko, eta,
beraz, espazio bereizietan banatuko dira.

- Irteera batera izango da, eskolen arteko distantziarekin, eta haurren harrera BEATO 
TOMAS DE ZUMARRAGAko atean izango da, eta ezin izango da inola ere heldu 
bakar bat ere haien bila sartu ikastolan; egarri izango da haurrak irteerako atean 
hartzea.

ORDUTEGIA

5. Ikastolako kirol-instalazioak erabiltzeko baldintzak

Abuztuaren 19ko dekretua aplikatuko da:
Jarduera fisikoa eta kirol-instalazioak: maskararik gabe egin ahal izango da – 
Atsedenaldiak eta desplazamenduak alde batera utzita –, baldin eta elkarrekin bizi ez diren 
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pertsonen artean 1,5 metrotik gorako gutxieneko segurtasun-distantzia bermatzen bada eta 
uneoro instalazio bakoitzaren protokoloetan ezarritakoa betetzen bada. Era berean, taldeko 
kirolaren kasuan, maskara nahitaez erabili beharko da, lehiaketaren unean edo jarduera 
fisiko bizia dagoenean izan ezik, 21/2020 Legegintzako Errege Dekretuaren 6.2 artikuluan 
ezarritako baldintzetan oinarrituta.

Eusko Jaurlaritzaren 2020-2021 ikasturterako (2020ko abuztuaren 24a) COVID-19ren 
aurrean jarduteko arau orokorren arabera:

-- Kirolariek ez dute maskara erabili beharko kirola egiten duten bitartean, jarduera 
fisikoaren intentsitatea mugatua edo intentsitate txikikoa den diziplina edo jardueretan izan
ezik. Hala ere, gure jardueretan maskara erabiltzera behartuko dugu

-- Irakaskuntzako, detekzioko, jolaseko edo kirol- eta kultura-arloko jardueretan, 
entrenamenduetan eta saioetan, gehienez ere hamabost pertsonako taldeetan edo 
azpitaldetan antolatu beharko dira parte-hartzaileak, jarduera gauzatzeko behar diren 
teknikariak barne, salbu eta dagokion foru-organoak, bere ezaugarri bereziak direla-eta, 
salbuespen gisa, kopuru handixeagoa baimentzen duen jardueretan.

Baldintza orokorrak:

 Ikastolaren protokoloak ezarritako jarraibide orokorrak bete beharko dira: 
instalaziora sartzea, zirkulazioaren noranzkoa, aldez aurretik eskuak desinfektatzea,
hidrogela erabiltzea eta abar.

 Guraso Elkartearen ardura izango da, bere monitoreen bidez, higiene-neurriak 
kontrolatzea eta aplikatzea (eskuak desinfektatzea, maskarak, etab.), 
taldekideentzat (kirolariak eta teknikariak) beharrezkoa den materiala emanez.

 Ikastolaren barruan maskara erabiltzea nahitaezkoa da
 Instalazio bakoitzaren edukiera espezifikoa errespetatu beharko da, bai eta 

pandemiaren bilakaeraren une bakoitzerako ezarritako urruntze sozialeko 
baldintzak ere.

 Entrenamenduak ateak itxita egingo dira, ikuslerik gabe.
 Jardueran parte hartzen duten taldeetako kide ez diren pertsonei ezin izango zaie 

kirol-gunera joan. Taldearekin eskola-lizentzia duten kirolariak eta teknikariak, eta 
erakundeetako osasun-arduradunak eta eskola-kiroleko arduradunak bakarrik sartu 
ahal izango dira.

 Kalean erabilitako oinetakoen ordez, kirol-oinetakoak erabiliko dira, sarreran zein 
irteeran. 

 Kaletik kirol-oinetakoekin joanez gero, desinfektatu egin behar da.
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Haurren kontrola eta osasun-egoera.

 Erabiltzaile guztiek (kirolariek eta teknikariek) ez dute COVID-19 sintomarik izan 
behar; aurkeztuz gero, instalaziotik alde egin beharko dute. Era berean, birusen 
kasu positiboen berri eman beharko diote osasun-arduradunari.

 Kirolarien parte-hartzearen/asistentziaren erregistro bat egingo da, prebentzio-
neurri gisa talde egonkor itxiak sortuz eta, ikastolako protokoloa aplikatuz, 
kutsaduragatik miatu beharra sortzen bada, identifikazioa bultzatuz.

 Lantalde bakoitzak arduradun bat izango du, hau da, instalazioan dagoen 
entrenatzailea edo hezitzailea, eta hark egiaztatuko du osasun-segurtasuneko 
neurriak (sarbideak, eskuen aurretiazko desinfekzioa, zirkulazioaren noranzkoak, 
kantxako eta aldageletako edukieraren kontrola, etab.) eta instalazioaren araudia 
betetzen direla saioak egin bitartean.

 Erabiltzen diren espazioak kirola egiteko gutxienekoak eta ezinbestekoak izan 
behar dira. Kasu honetan gimnasioa, frontoia eta, eguraldi ona izanez gero, 
kanpoko espazioa, hau da, jolastokia

 Jantziak eta dutxak: ez da aldagelarik edo dutxarik erabiliko.

 Biltegiak: biltegien erabilera behar den gutxieneko materialera mugatuko da.
Komunak: behar-kasuetara mugatuko da erabilera, osasun-segurtasuneko neurriei 
jarraituz.

Kirol-materialen erabilera

 Erabilitako kirol-materialek kirola egiteko gutxienekoak eta ezinbestekoak izan 
behar dute.

 Erabilitako kirol-material guztia erabili aurretik eta ondoren desinfektatu behar da

 Likidoak birjartzeko botilak erabiltzen badira, behar bezala pertsonalizatuta egon 
beharko dute, eta banaka erabiliko dira.

5. GURASOEN BETE BEHARRAK  

IV. eranskina nahitaez bete eta sinatu behar da jarduera hasi aurretik, eta aldez aurretik 
jarduera-protokoloa irakurri,  Gurasoen Elkartearen web orrian jarrita dagoena, eta 
posta elektronikoz honako helbide honetara bidali edota lehenengo egunean eraman:
kirolak@  abendanogurasoak.com  
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IV. ERANSKINA

2020-2021 IKASTURTEKO ESKOLA-KIROLEKO JARDUERETAN PARTE HARTZEKO BALDINTZAK ETA PREBENTZIO-
NEURRIAK EZAGUTZEKO, ONARTZEKO ETA HAIEKIN KONPROMETITZEKO DOKUMENTUA AITAK/AMAK EDO

TUTOREAK 

jauna/andreak NAN/AIZ zenbakia  duenak,  bere izenean eta

 interesdunaren

(adingabearen) aita/ama/tutore gisa,

HONAKOA ADIERAZTEN DUT:

• Jaso eta irakurri dut jardueraren ardura duen erakundeak COVID-19ari aurre egiteko prestatu duen Prebentzio eta
Jarduketa Protokoloa, eta badakit bertan zer ezartzen den.

•  Hitzematen dut  kirol-erakundearekin  lankidetzan  jardungo  dudala  protokoloan  ezarritako  neurriak,  bereziki  nire
ardurapean  dudan  seme-alaba  edo  adingabea  kontzientziatzearekin  eta  sentsibilizatzearekin  zerikusia  dutenak,
betetzeko, prebentzioeta higiene-neurriak hartzeko bere erantzukizun indibidualari dagokionez.

• Saio, entrenamendu edo lehiaketa bakoitzaren aurretik egiaztatuko dut nire ardurapean dudan seme-alabaren edo
adingabearen osasun-egoera, eta COVID-19ari lotuta egon daitezkeen sintoma ohikoenetako bat badu, adibidez, 37°tik
gorako  sukarra,  hotzikara,  eztula,  airea  falta  denaren  sentsazioa,  usaimena eta  dastamenagaltzea,  eztarriko  mina,
giharretako minak, buruko mina, ahulezia oro har, beherakoa edo gorakoa, ez da jarduerara joango. Horrez gainera,
berehala emango diot egoera horren berri kirolerakundeko osasun-arduradunari eta dagokion osasun-zentroari.

• Era berean, kirol-erakundeko osasun-arduradunari jakitera emango diot familiako bizikidetza-unitateko pertsona bat
(kirola egiten duen adingabea bera edo beste pertsona bat) COVID-19a diagnostikatu diotelako isolatuta badago edo
COVID-19aren  sintomak  dituen  edo  COVID-19a  diagnostikatu  dioten  pertsona  batekin  harreman  estua  izateagatik
etxean berrogeialdia betetzen ari bada.

• Baimena ematen dut, baldin eta COVID-19a diagnostikatutako pertsonen kontaktuak aurkitzeko osasun-agintariek
eskatzen badute, erakundeak nirekin edo tutorea den beste pertsona batekin harremanetan jartzeko erregistratuta
dituen datu pertsonalak emateko.

• Nire ardurapean dudan seme-alaba edo adingabea ez dago osasun-agintariek ezarritako arrisku-talderen batean, edo,
hala balitz, egoera horren berri emango diot kirol erakundeari jarduerei hasiera eman aurretik, eta, kasu horretan, nire
erantzukizunean parte hartuko du jardueran.

• Onartzen ditut kirol-erakundeak jardueretan parte hartzeko ezarritako baldintzak eta, ondorioz, baimena ematen diot
nire ardurapean dudan seme-alabari edo adingabeari 2020-2021 ikasturteko eskola-kiroleko programan parte hartzeko.

  (e)n,  (e)ko  ren (e)an

Izenpetua :
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