Euskara

OPORRETAN EUSKARAZ 2020 - Eguneroko funtzionamendurako arau praktikoak.
Funtzionamendu arau orokorrak izen ematearekin batera onartu dituzte familiek eta indarrean jarraitzen dute.
Hemen jasotzen diren neurriak bat datoz Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Osasun aginteek
ezarritakoarekin. Aldaketa esanguratsurik balego jakinaraziko da.
Telefono garrantzitsuak:
Kiriketan, udalekuko arduraduna: 943 453334 – Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzua: 943483750
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1. Haurrak heldu batekin etorri behar du egunero egokitu zaion sarrera ordutegian, oso puntual etorri
behar du. Izan ere, sarrerak mailakatua izan behar du, eta talde ezberdinetako haurrak ezin dira
nahastu.
2. Musuko garbia ekarri behar du haurrak etxetik, nahitaez. Goizean zehar haurrari musukoa
puskatzen bazaio ordezko ale batzuk izango ditugu eskura, baina goizero etxetik ekarri behar du.
3. Sarreran tenperatura hartuko zaio haurrari, +37º badu, etxera itzuli beharko du. Eta sukarraren
arrazoiak aztertuko dira. Helduak itxarongo du haurrari tenperatura hartu arte.
4. Eskuak gel hidroalkoholikoarekin garbituko ditu, musukoa jantziko du eta bere gelara joango da. Talde
bakoitzak bere gela izango du, beti berbera.
5. Ekintzak aire zabalean egiten saiatuko gara.
6. Oro har, musukoa jantzita edukiko du haurrak 2 metroko distantzia ezin bada gorde. Baina goizean
zehar dinamika batzuk ziurtatuko dira distantzia gordeta haurrak musukorik gabe egoteko.
7. Eskola eremuan geratzen badira, eguraldi txarra egiten duelako adibidez, jarduera batzuk gelan egingo
dituzte. Leihoak irekita egongo dira aireztapen egokia egon dadin.
8. Eskola eremuan geratuta ere, jarduera batzuk patioan eta jolas eremuetan egingo dituzte, aire zabalean.
Eguraldi txarrerako eskola guztiek dituzte patio estaliak.
9. Eskola eremutik kanpo badoaz, distantziaren araua errespetatuko da edo musukoa jantziko da.
10. Udalekuan beste talde batekin soilik izango dituzte harremanak, beti talde berdinarekin.
11. Haurra, gaixorik egon gabe ere, beste edozein arrazoirengatik ez bada joan behar udalekura, udalekuko
arduradunari jakinaraztea eskatzen dizuegu.
12. Haurra gaixorik badago udaleko arduradunari jakinarazi behar zaio. Sintomen arabera, Osasun
aginteen protokoloak ezarritakoa jarraituko da.
13. Haurraren inguru hurbilean Covid19 kasuren bat badago, haurra ezin da joan udalekura, eta
arduradunari jakinarazi behar zaio.
14. Haurren bat udalekuan dagoela gaixotzen bada, familiari deituko zaio berehala bila etortzeko
Osasun aginteen protokoloak jarraitu beharko ditu, eta Udalekuko arduradunari egoeraren
bilakaeraren berri jakinarazi behar zaio.
15. Eskulanetarako haurrek erabiliko duten materiala ez da oro har partekatuko, eta egunero
desinfektatuko da. Materialen bat partekatuz gero, aldiro desinfektatuko da.
16. Haur bakoitzak bere ur botila/kantinploratxoa ekarriko du, baita hamaiketakoa ere. Ezingo ditu
gainerako haurrekin partekatu.
17. Eskuak maiz garbituko dituzte, ahal dela ur eta xaboiarekin, bestela gel hidroalkoholikoarekin.
18. Komunera joan behar duten bakoitzean hezitzaile batek lagunduko ditu, eta haurrak komuna erabili
aurretik eta ondoren hezitzaileak desinfektatu egingo du.
19. Gurasoei eskatzen diegu haurra udalekuan dagoen bitartean adi egoteko telefonoaren deiei.
20. Eguerdian, goizean bezala, haurraren bila oso puntual etortzeko eskatzen dizuegu, pilaketarik
eta talde nahasketarik ez gertatzeko.
21. Ikastetxe bakoitzean talde bakoitzaren hezitzaileaz gain, koordinatzaile orokor bat eta
koordinatzailearen laguntzaile bat egongo dira udalekuaren martxa egokia zaintzeko arlo guztietan.
Arreta berezia jarriko dute osasun neurri guztiak ondo betetzeko.
22. Inongo jarduerak ez duo zero arriskurik. Beraz haurra bera edo ingurukoren bat arrisku talderen
batekoa bada, familiak aztertu beharko luke udalekuan parte hartzea komenigarria den.
23. Udalak eta Kiriketan enpresak eskura dituzten protokoloak eta neurri guztiak ardura handiz jarraituta
ere, Covid19 kasuren bat agertuko balitz, ezingo zaie inolako kalte-ordainik eskatu ez Udalari, ezta
Kiriketani ere. Udalekua itxi beharko balitz, kuotaren zati proportzionala itzuliko litzateke.

