COVID-19a dela eta Zestoako Gaztelekuaren jarduera
Dokumentu honek Zestoako Udalak 2021-2022 ikasturtean Zestoako Gaztelekuaren jarduera
garatzeko hartuko dituen neurriak jasotzen ditu. Dokumentuaren hartzaileak ekintza horietako
parte-hartzaileak eta beren legezko tutoreak dira.

Gaztelekuaren jarduera COVID-19ra egokitzeko plana
1. Kutsapenaren kontrola eta prebentzioa
• Parte-hartzaileek eta beren legezko tutoreek beren gain hartuko dute COVID-19aren aurrean
duten egoeraren erantzukizuna; hala, gaztelekuko erabiltzaile batek COVID-19arekin lotutako
sintomak baditu, ez da gaztelekura joango sintomak dituen bitartean.
• Zestoako Udala arduratuko da gaztelekuko segurtasunaz. Ekipamenduaren sarreran osasunadierazpena jarriko da eta agindutako segurtasun-protokolo eta neurri guztiak beteko dira,
besteak beste:
1. Parte-hartzaile bakoitzaren egiaztagiria izatea, derrigorrezko higiene eta
prebentzio-neurri pertsonalen dokumentua onartuz.
2. Parte-hartzaile bakoitzaren konpromisoa izatea COVID-19rekin lotutako
sintomatologia badu ez duela gaztelekuko jardueran parte hartuko.
3. Parte-hartzaile bakoitzak sinatutako baimen informatua izatea.
• Jarduera egiten den ekipamenduan, kartelak eta informazio-orriak egongo dira, segurtasunportaera eta distantzia egokiak, higiene-neurriak, etab. gogorarazteko.
2. Derrigorrezko higiene- eta prebentzio-neurri pertsonalak betetzea
• Eskuak sarri garbituko dira, horretarako erabiltzaileen eskura ura, xaboia eta eskuak
lehortzeko papera edota gel hidroalkoholikoak egongo dira.
• Musukoa nahitaez erabili beharko da.
• Jardueran zehar pertsonen artean 1,5 metroko distantzia gordeko da ahal den heinean.
3. Jardueretarako izen-ematea
• Gaztelekuko jardueretarako izen-emate orokorra on-line egingo da,
www.zestoagazte.zestoa.eus webgunearen bitartez, eta aparteko kasuetan telefono bidez.
Beharrezkoa den dokumentazioa webgune horretara igoko da, posta elektronikoz bidaliko da
edo, salbuespen gisa, zuzenean gaztelekuan banatuko da.
• Gaztelekuan egun bakoitzean antolatuko diren jarduera konkretuetarako izen-ematea
whatsapp bidez jasoko da, 688 684 029 telefono zenbakian.
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4. Aurrez aurreko jarduerak egokitzea
• Gaztelekuko ordutegia txandatan banatuko da:
3.zikloa

Ostegunak

DBH

Ostiral eta larunbatak

16:45-17:45
16:00-17:00

17:15-18:15

18:00-19:00
18:30-19:30

• Txanda bakoitzean 16 parte-hartzaileko taldea egon ahalko da, bertako arduradunarekin.
• Jarduerak egiteko orduan, pertsonen arteko 1,5 metroko segurtasun-distantzia errespetatzea
ahalbidetzen duten ekintzak lehenetsiko dira.
• Gazteria dinamizatzaileak prestakuntza espezifiko eta eguneratua jaso du COVID-19ari
buruz, ezartzen ari diren neurri eta protokolo espezifikoei buruz eta laneko arriskuen
prebentzioari buruz, dagokion osasun-agintaritzak ezarritakoarekin bat etorriz.
5. Jarduera garatzeko baldintzak
• Txandakako sistema ezarriko da. Txanda batetik besterako tartean espazioa desinfektatu eta
aireztatu egingo da.
• Lokalaren garbiketa eta desinfekzioa areagotuko da.
• Lokalaren barruan ezingo da jan edota edan.

Kutsatzeko arriskua edo kutsatze positiboa dagoenerako prebentzioko eta
jarduteko protokoloa
• Erabiltzaileek ezingo dute gaztelekuko jardueran parte hartu ondorengo egoeraren batean
aurkitzen badira:
- COVID-19arekin lotutako sintomak baditu (sukarra, eztula, giharretako mina,
beherakoa, bularraldeko mina...).
- COVID-19aren diagnostikoa jaso ondoren isolatuta badago.
- COVID-19aren diagnostikoa jaso duen batekin harreman estua izateagatik etxeko
berrogeialdian badago.
• Erabiltzaileren batek sintomak agertuz gero taldetik isolatuko da eta haren guraso edo
tutoreei deituko zaie haren bila etor daitezen.
• Erabiltzaile bati COVID-19a diagnostikatuz gero, Osakidetzako zerbitzuek ezarritako
jarraibideak aplikatuko ditu Gaztelekuak.
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