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Donostia ezagutu | jarduera-protokoloa 
 

 

Jarraian aurkeztuko dizuegun Protokolo hau, ahal den neurrian, udalekuetako parte-hartzaileen 
segurtasuna babesteko eta COVID-19aren transmisioa saihesteko prestatu dugu. Irakurtzera gonbidatzen 
zaituztegu, eta etxean dagokizuen zatia betetzeko eskatzen dizuegu; gure aldetik, horrela egingo dugu 
udalekuetan. 

Era berean, gogorarazten dizuegu, unean uneko zirkunstantzien arabera eta osasun-agintariek ematen 
dituzten aginduen arabera, neurri hauek aldatu egin daitezkeela. 

 
Topagunea | Kutxa Kultur Tabakaleran: 

 

 Nestor Basterretxea plaza: 6-12 urte artekoentzat. 

 Kutxa Kultur (Tabakalera, 4. solairua): 4-5 urte artekoentzat. 

 
 
 

NOLA JOKATUKO DUGU TALDEAN? 
 

 

Taldeek, gehienez ere, agintari eskudunek ezarritako gehieneko parte-hartzaile kopurua izango dute, 
betiere leku bakoitzaren ezaugarriak eta talde bakoitzaren espezifikotasuna kontuan hartuta. Era berean, 
gutxieneko haur-kopururik ez badago, ikastaroak bertan behera uzteko ahalmena izango du erakundeak.  
Beste urte batzuetan ez bezala, taldeek ez dute harremanik izango elkarrekin, eta horietako bakoitzak, 
aurrerago azalduko dugun bezala, gune finko bat izango du bere jarduerak egiteko. 

 
Parte-hartzaileen adinaren arabera osatuko dira taldeak: 
 
4-5 urtekoak: txikien taldea                     
6-8 artekoak: erdiko taldea                 
9-12 artekoak: nagusien taldea 
 

  
 Talde bakoitzak monitore edo begirale bat izango du esleituta. Begirale hori beti berdina izango da egun 

eta jarduera guztietarako, eta ez du gainerako taldeekin harremanik izango, oso kasu berezietan izan ezik; 
kasu horietan, ordezko pertsona bat esleituko da.

 Laguntzako begiraleak ere egongo dira, besteak beste, COVID-19tik eratorritako segurtasun-, 
higiene- eta osasun-neurriak eta protokoloak betetzeko.

 Halaber, begiraleen lan eta jarduera guztiak koordinatzeko arduradun bat izango da.
 Nola identifikatuko ditugu taldeak? Talde bakoitzak gela bat izango du esleituta, eta hori izango da 

taldeak bereizteko erabiliko dugun erreferentzia.
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 Parte-hartzaileek etxetik ekarri beharko dituzte beren motxilak eta txanoak, behar bezala identifikatuta. 
Aurreko urteetan ez bezala, ez da horrelako materialik banatuko.

 Anai-arrebak edo elkarrekin bizi diren umeak etortzen badira, bakoitzak bere motxila eta materialak ekarri 
behar ditu, elkarrekin partekatzeko aukerarik gabe, taldeek ez baitute elkarren artean harremanik izango, 
eta talde independente gisa funtzionatuko dute maila guztietan.

 Osasun-agintariek nahitaezkotzat jotzen duten kasuetan (sei urtetik gorakoentzat), haur guztiek beren 
maskara ekarri beharko dute (gorde behar dutenerako poltsa edo gutun-azal batekin), eta motxilan gel 
hidroalkoholikoa, paperezko zapiak eta eguzkitako krema (etxean bertan eman beharko dutena) sartu 
beharko dituzte, nork bereak erabiltzeko.

 Zira, jertsea, … ekarriz gero, horiek motxilaren barruan gordeko dira.
 Neska-mutiko bakoitzak bere ura eta hamaiketakoa ekarri behar ditu eta inola ere ez ditu partekatuko 

besteekin.
 Etxetik materialak eta jostailuak ekartzea saihestuko da, aurreko puntuetan aipatutakoak izan ezik.
 Era berean, motxilak, modu ordenatuan (pilatu gabe) eta umeek erraz identifikatzeko moduan, 

gordetzeko gune berezi bat izango da leku bakoitzean. 
 

 
NOLAKOAK IZANGO DIRA GURE JARDUERAK? 

 

 

 COVID-19ak sortutako egoera ikuspegi askotatik (besteak beste, ikuspegi emozionaletik) lantzeko saio 
bereziak sartu ditugu jardueretan. 

 
 Kanpoan egiteko jarduerak sartuko ditugu. Eguraldiak edo bestelako inguruabarrek hala gomendatzen 

dutenean, barruan egingo ditugu.

 Fisikoki bakartutako taldeetan egiteko moduan berrantolatu ditugu jarduerak, dagokion begiralearen 
zaintzapean.

 Egungo egoeraren ondorioz, eta ahal den neurrian, talde bakoitzaren barruan segurtasun-distantziak 
errespetatuko dira, eta etengabeko kontaktuko jarduerak eta ariketak saihestuko dira.

 
 Materiala erabiltzea eskatzen ez duten jarduerak lehenetsiko ditugu. Materiala erabili beharra dagoenean, 

talde bakoitzak lan-material bereizia erabiliko du, pinturak, arkatzak, ordenagailuak eta gainerako 
elementuak partekatzea saihestuz, edo, partekatu behar badira, erabilera bakoitzaren aurretik garbiketa 
eta desinfekzio sakona ziurtatuz.

 
 Leku itxietako jardueretan, talde bakoitzari bere gunea esleituko zaio, eta ez du hori beste talde batzuekin 

partekatuko. Jardueretarako gune itxiak nahiko zabalak dira eta behar bezala aireztatuta egongo dira.
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NOLA INDARTUKO DITUGU HIGIENE- ETA PREBENTZIO-NEURRIAK? 
 

 

 Seinale, mezu eta kartel bereziak jarri ditugu, portaera, segurtasun-tartea, higiene-neurriak eta 
abar gogoraraziz. 

 Garbiketa- eta desinfekzio-lanak areagotu egin ditugu, laneko higiene eta osasunaren arloan 
eskudun diren agintarien gomendioen arabera. 

 COVID-19aren prebentziorako berariazko prestakuntza jaso dute begiraleek, eta uneoro 
azalduko diote taldeari gune itxietan nahiz aire zabalean jarraitu beharreko arreta-neurriak. 

 Era berean, haurrek eskuak maiz garbitzen dituztela ziurtatuko du begiraleak.  Horretarako, gel 
hidroalkoholiko ekologikoak, paperezko zapiak eta erabilitako materiala botatzeko ontzi 
bereziak jarri dira leku estrategikoetan: harrera-lekuan, beste zenbait leku, gela eta abarretako 
sarreretan. 

OHARRA: Udalekuetan parte hartzen dutenen eta, zeharka, familien segurtasunerako landu dugu 
protokolo hau. Horregatik, parte-hartzaile edo beraren laguntzaileren batek behin eta berriz betetzen ez 
badu ezarritako protokoloa, erakundeak eskubidea izango du udalekuetan jarraitzen ez uzteko eta 
inskripzio-dirua ez itzultzeko.  

 

 
UDALEKUETAN PARTE HARTU AURRETIK EGUNERO ETXEAN HARTU BEHARREKO SEGURTASUN-NEURRIAK 

 

 
 Jarduerara joan aurretik, etxean tenperatura neurtuko da, eta parte-hartzaileak inolako 

sintomatologiarik ez duela egiaztatuko da.

 37 gradu edo gehiago baditu, 10 minutu itxaron eta tenperatura-neurketa egingo da berriro, eta 

ondoren beste neurketa bat, 5 minutu geroago. Behin eta berriz 37 gradu gainditzen baditu, parte-

hartzailea ez da udalekura joango, eta dagokion osasun-zentrora deituko du zer egin behar duen esan 

diezaioten.

 Etxetik irten aurretik, eskuak garbitu behar dituzte, protokoloaren arabera, hau da, ura eta xaboia 

erabilita, modu arduratsu eta luzean; baita eguzkitako krema eman ere.

 Lasai egon daitezen, esan umeei begiralearen laguntza eta babesa izango dutela edozertarako eta, bereziki, 

gaizki sentitzen direnean; kasu horretan, begiraleari jakinarazi beharko diote.
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ZER EGIN SINTOMAREN BAT AGERTUZ GERO? 

 

 

 Haurrak COVID-19arekin lotutako sintomatologia (sukarra, eztula, arnasa hartzeko zailtasuna, ondoez 
orokorra, …) badu edo COVID-19 birusak jotako pertsonaren batekin kontaktuan egon bada, ez du 
udalekuetara joan behar. Familiak bere osasun-zentrora deitu beharko du jarraibideak jasotzeko, eta, 
aldi berean, udalekuen arduradunarekin harremanetan jarri beharko du egoera horren berri emateko: 
kutxakulturgelak@kutxa.eus

 Udalekuetako arduradunek eta begiraleek umearen osasun-egoeraz galdetuko dute harrera egiten 
zaion unean. Halaber, goizean zehar sintomatologiaren susmorik txikiena sortuz gero, tenperatura 
hartuko diote.

 COVID-19arekin lotutako sintomak (sukarra, eztula, arnasa hartzeko zailtasuna, ondoez orokorra, …) 
daudela susmatzen bada, familiari jakinaraziko zaio, seme edo alabaren bila etor daitezen. Familia, bere 
aldetik, dagokion osasun-zentroarekin harremanetan jarriko da, eta han egoera baloratuko da eta 
antolatzaileak jakinaren gainean izango dituzte uneoro. Familia iritsi arte, haurra bere taldetik aparte 
egongo da, begirale laguntzaile bat lagun duela.

 
ZER EGIN COVID-19 KASU POSITIBOREN BAT BAIEZTATUZ GERO? 

 

 

 COVID-19a diagnostikatu zaion pertsona batekin kontaktuan egon bada parte-hartzailea, gurasoek edo 
tutoreek udalekuaren antolatzaileei eta osasun-erakundeei ohartarazi behar diete, eta etxean eduki 
behar dute seme edo alaba hori.

 Udalekuko langileen edo umeen artean COVID-19 kasuren bat baieztatzen bada, udalekuko 
arduradunek telefono bidezko arreta-zerbitzuari edo itunpeko osasun-zentroari jakinaraziko diote 
jarraibideak jasotzeko. Adierazitako jarraibideak beteko dira eta modu koordinatuan jardungo da, 
egoeraren berri emanez taldeko familiei edo legezko ordezkariei. Taldearen jarduerak bertan behera 
gera daitezke, eta berrogeialdian sartu, bai haurrak bai begiralea, osasun-zentrotik hala adieraziz gero. 
Talde horrek erabilitako leku itxi guztiak eta materiala sakon desinfektatuko dira. 

 Bereziki zainduko dira kutsatutako pertsonaren pribatutasuna eta konfidentzialtasuna horretarako 
sortutako protokoloei jarraituz, eta datuen babesari buruz indarrean dagoen legeria errespetatuz.

 COVID-19 kasu batengatik jarduera bertan behera geratzen bada, gauzatu ez den zatiaren proportzioan 
dagokiona itzuliko zaio ukituriko parte-hartzaile bakoitzari. Osasun-agintariek ezarritako jarraibideei 
jarraituz, gerta liteke txanda osoaren jarduera baliogabetu behar izatea. Orduan, udalekuen programak 
erabilitako gela eta material guztiak desinfektatu beharko dira.

 KUTXA Fundazioak eskura dituen protokoloak eta neurriak oso zorrotz eta zehatz bete arren, COVID-
19 kasuren bat gertatzen bada, familiek ezingo diote inolako kalte-ordainik eskatu KUTXA Fundazioari.

OHARRA: Udalekuetan parte hartzen dutenen eta, zeharka, familien segurtasunerako landu dugu 
protokolo hau. Horregatik, parte-hartzaile edo beraren laguntzaileren batek behin eta berriz betetzen 
ez badu ezarritako protokoloa, erakundeak eskubidea izango du udalekuetan jarraitzen ez uzteko eta 
inskripzio-dirua ez itzultzeko. 
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