COVID-19rako PROTOKOLOA

-Skolaren eguneroko desinfekzio eta garbiketa: Batez ere puntu kritikoak
garbituko dira, hala nola sarrerako atea, ateetako heldulekuak, etengailuak,
komunak, etab. birusen kontrako produktu batekin.
-Airea: Ikastetxea eta ikasgelak aireztatuko dira eskolek irauten duten
bitartean eta Skolamusik irekita dagoenean.
-Sarrera, gune komunak eta ikasgelak: Sarreran, zapata-zolak
desinfektatzeko alfonbra bat egongo da, baita gel hidroalkoholikoaren
banagailuak ere, bai eta pertsonen pasabide orokorretan eta ikasgeletan ere.
-Komunak: komunak, beharrezkoa ez bada, ez dira erabiliko, eta erabiliz
gero ikasleak bere irakasleari jakinaraziko dio hauek desinfekta daitezen.
-ZENTRORA SARTZEKO KONTROLA: Ikasleak, irakasleak, idazkaritzako
langileak eta kudeaketaren bat egin behar duten edo informazioa eskatu
behar duten pertsonak bakarrik sartu ahal izango dira ikastetxean.
-TEMPERATURA HARTZEA: Sarreran tenperatura hartuko zaio, termometro
infragorri batekin, Skolan sartuko den pertsona orori (ikaslea edo tutorea).
NORBAITEK 37º GAINDITZEN BADITU, EZINGO DA SKOLAN SARTU. (Adin
txikiko haurren kasuan, tutoreak bertan egon beharko du tenperatura egiaztatu
arte)
-Segurtasun pertsonala: IKASLEEK, IRAKASLEEK ETA KUDEAKETAKO
LANGILEEK BEREN SEGURTASUN-MATERIALA ETA MASKARA ERAMANGO
DUTE.
* ARAUDIAREN ARABERA, 3 ETA 5 URTE BITARTEKO HAURRENTZAT EZ DA
DERRIGORREZKOA MASKARA ERABILTZEA, BAINA BAI GOMENDAGARRIA;
BERAZ, SKOLAMUSIK-EK MASKARA EKARTZEA GOMENDATZEN DU.

-MUSIKA TRESNAK-MATERIALA: hemendik aurrera eta berriro abisatu
arte, BAKOITZAK ESKOLA ETA ENTSEGUETARAKO BEHARREZKO
MATERIALA ERAMAN BEHARKO DU: instrumentuak, jack-ak,
mikrofonoak, baketak, afinagailuak, gitarra-arantzak, metronomoak eta abar,
pianoak izan ezik.

- Ikasgelak garbitzea: gela bakoitza amaitzean, ikasgela desinfektatuko da, eta
horretarako 5 minutu inguru beharko dira.

* Materiala partekatuz gero, desinfektatu egingo da pertsona batetik
bestera pasatzen den bakoitzean.

Nola desinfektatuko dira tresnak?
- Ikastetxeko tresnak garbitzeko erabiliko den produktua eskolak berak
emandako produktu baztangatua izango da.
-BATERIA: Bateria-platerak tresnaren garbiketa-soluzioarekin garbituko dira.
-KANTU ESKOLAK:
IKASLE BAKOITZAK BERE MIKROFONOA ERAMAN BEHARKO DU.
Halakorik ez badago mikrofonorik gabe emango da klasea.
SAIHESTU EGINGO DA AURREZ AURRE ABESTEA ETA 2 METROKO
SEGURTASUN-DISTANTZIA ZORROTZ ERRESPETATZEA. Kantuko gelan
babes-pantailak egongo dira ikase zein irakasleen arteko bereizketarako.
-AHOTS TALDEA: Ahots taldeko entseguak maskarilarekin egingo dira.
Kantatzeak beste jarduera batzuek baino tanta gehiago uzten ditu airean. 10
minutuko atsedenaldi bat egingo da klase erdian gela airezta dadin.
-SOKAK: GITARRA, BAJO ETA UKELELEA: Bakoitzak bere tresna
eramango du Skolara.
-PERKUSIOA: Erabiltzeko kirtena duten tresna guztiak, hala nola güiroa,
güiroaren makila, bateria-baketak, marakak, perkusio-hodiak edo
xilofonoaren makilak, paperarekin, gasarekin edo toallitarekin desinfektatuko
dira produktu desinfektatzailea aplikatuz.
Eskuekin zuzenean ukitzen diren tresnak, hala nola kongak, marakak,
triangelua, tiradera edo danborrak, eskuekin kontaktua izan den oinarritik
desinfektatuko dira.

NOLA DESINFEKTATUKO DIRA TRESNEN OSAGARRIAK?
AFINATZAILEA, CEJILLA, KABLEAK (JACK, CANON, MINJACK),
METRONOMOA, PUAK.
Zentroak lagatako osagarri horietakoren bat erabiltzen den bakoitzean,
gasa edo eskuoihal txiki batekin desinfektatuko da, produktu
desinfektatzailea aplikatuta, itzuli aurretik. Ikasle batek mikrofonoak/kableak
edo beste osagarri batzuk gela berean uzten baditu beste talde batek erabil
ditzan, desinfektatuta utziko dira.

HAUR ETA NERABEEKIN EGITEN DIREN MUSIKA-ESKOLEN
KASUAN, TUTOREEK ZIUR EGON BEHARKO DUTE OSO
GARRANTZITSUA DELA KORONAVIRUSAREN LEHEN SINTOMA
SUSMAGARRIEKIN ESKOLARA EZ BIDALTZEA, NAHIZ ETA
SINTOMA HORIEK OSO ARINAK IZAN. ADINEKO PERTSONEK
EDO IMMUNODEPRIMITUEK KONTU HANDIZ IBILI BEHARKO
LUKETE.

EDOZEIN ZALANTZA IZANEZ GERO, ESATERAKO,
INFEKTATU EDO INFEKTATU POSIBLEEKIN KONTAKTUAN
EGON IZANA EDO SINTOMAK NABARITU IZANA
( Febrícula, eztul lehorra, diarrrea, etab. ) ABISATU ETA EZ
ETORRI SKOLARA.

