
HEZKUNTZA ESPARRUKO ZAINTZA 
EPIDEMIOLOGIKORAKO 

PROZEDURA
COVID-19 Zaintza Epidemiologikoko Sarea



Sarrera: egungo egoera

• Ikastetxeetan hartutako prebentzio-neurrien helburua aurrez aurreko
hezkuntza bermatzea da. 

• Pandemia kontrolatu ahal izateko ikastetxeen itxiera muturreko
egoeran erabiliko litzatekeen azken baliabidea izango litzateke, ikasle
eta familiengan izan dezakeen eragin kaltegarriarengatik

• Gaur egun Euskadin, komunitate mailan kutsatze altua dago
Ikastetxeetan kasu positiboak antzemateko eta esku-hartzeak
egiteko estrategia aldatzeko beharra



Prebentzio neurriak
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Jarraibideak
• Haurreskolak / Haur-Lehen Hezkuntza

• Hezkuntza Berezia

• DBH/ Batxilergoa / Erdi-mailako Gradua / besteak

*Ohiko gelako egoera baloratuko da soilik, ez jangela, ez autobús edota
bestelako jarduerak.

*Farmaziko testak ontzat hartuko dira eta ez dira Osakidetzan errepikatuko. 
Hortaz, ikaslearen emaitza positiboa jakin bezain laister ahal dituzue hartu
neurriak. 
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Kasu positiboak noiz jakinarazi?

Kasu positiboak jakinarazi aurretik, bi baldintza hauek betetzen direla ziurtatu:

Ikasleak positibo eman du, Osakidetzan, modu pribatuan edota etxean testa egin
ostean.

Zenbaketan ez dira kontuan hartuko:

Sintomak dituzten baina proba oraindik egin ez duten ikasleak

Kontaktu estua izateagatik klasera joan ez diren ikasleak

COVID+ izan den ikaslea azken 7 egunetan ikastetxera joan da. Adibidez:

M-k 2022.01.26an eman du positibo, baina 2022.01.18etik ez da
ikastetxera joan. Ez dugu kontuan hartuko.

M-k 2022.01.26an eman du positibo, baina 2022.01.22an ikastetxera joan
da. Kasu positibo multzoa zenbatekoa den jakiteko kontuan izango dugu.



Osakidetzari nola jakinarazi?
• Hurrengo kasuetan SOILIK:

• Kasu positibo 1 edo gehiago Hezkuntza Berezian (irakasleak barne)
• 4 kasu posibito edo gehiago HHn (ikasleak bakarrik) 
• 5 kasu posibito edo gehiago LHn (ikasleak bakarrik)
• Egoera bereziak edo zalantzak

• Hurrengo informazioa bidali zaintza-sareko emailera:
• Ikastetxea eta gela
• Azken 7 egunetako kasu posibitoen kopurua (epe horretan eskolara joan direnak)
• Gelako ikasle guztien kopurua
• Besteak: garrantzitsua iruditzen zaizuen edozein informazio edota zalantzak
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Komunikazio bidea
• Hezkuntzako tresna  guztiz martxan jartzen denean, posta 

elektronikoz hurrengo egoerak soilik jakinaraztea da asmoa:
• Hezkuntza bereziko kasuak (ikasleak eta irakasleak)

• Asteburu eta jai egunetan ematen diren kasuak (hezkuntzako tresna 
astean zehar bakarrik funtzionatuko du)

• Egoera bereziak edo zalantzak

¿Noiz gertatuko da hori?  Zaintza saretik jakinaraziko dizuegu. 
Momentuz, posta elektronikoa eta hezkuntzak sortutako tresna erabiltzen
jarraituko dugu.



Haurreskola / Haur-Lehen Hezkuntza

Gelako 1.Kasu 
positiboa

Informazio-
gutun orokorra

bidali

HEZKUNTZAra
jakinarazi

Osakidetzari ez
jakinarazi kasu hauetan.

• Sintomak dituzten ikasleak ikastetxera EZ JOAN eta web hitzordua
hartu

• Sintomarik gabeko ikasleakprebentzio-neurriak zorroztu
• EZ proba

• EZ berrogeialdia

• Talde zaurgarritako ikasleak (inmunoeskasia, gaixotasun larriak…)  proba eta 7 eguneko
berrogeialdia

Zeintzuk dira kolektibo kalteberen baldintzak?: 
infekzioei eta beste gaixotasun batzuei aurre egiteko
gaitasuna murriztua izatea. Adibidez, minbizia gaizki
kontrolatutako bilakaera luzeko diabetesa, desnutrizioa, 
giltzurruneko gaixotasun kronikoa, minbiziaren aurkako
sendagaien erabilera, organoen transplantea, etab.



Haurreskola / Haur-Lehen Hezkuntza

4. Kasua (HH)
5.Kasua (LH)

HEZKUNTZAra
jakinarazi

OSAKIDETZAri jakinarazi ESKU-HARTZEA egitea erabakitzen bada
Zaintza-sareak ikastetxeari familiei bidaltzeko

informazio-gutuna helarazi

Egoera aztertu
ondoren, zaintza
sareak eskolan
esku-hartzea

beharrezkoa den 
ala ez erabaki

 Sintomak dituzten ikasleak ikastetxera EZ JOAN eta web hitzordua hartu

 Sintomarik gabeko ikasleak prebentzio-neurriak zorroztu

 BAI froga Web orritik txanda hartu antigeno froga egiteko.  

 EZ berrogeialdia

 Talde zaurgarritako ikasleak (inmunoeskasia, gaixotasun larriak…)  froga eta 7 eguneko
berrogeialdia

IKASTETXEKO COVID19

ARDURADUNA

COVID19

ZAINTZA SAREA



Haurreskola / Haur-Lehen Hezkuntza

Kasu kopuru handia
ematen bada = % 

afektazioa (HH-LH)

HEZKUNTZAra
jakinarazi

OSAKIDETZAri
jakinarazi

Ikasleen
zerrenda bidali

ESKU-HARTZEA egitea erabakitzen bada
Zaintza-sareak ikastetxeari familiei bidaltzeko

informazio-gutuna helarazi

Egoera aztertu
ondoren, zaintza
sareak eskolan
esku-hartzea

beharrezkoa den 
ala ez erabaki

• Sintomak dituzten ikasleak ikastetxera EZ JOAN eta web hitzordua hartu

• Sintomarik gabeko ikasleak
• Inmunizatutakoak (txertaketa osoa / COVID azken 180 egunetan) / talde EZ 

zaurgarritakoak
• BAI proba  Osakidetzatik SMS jasoko dute 3-5.egunean antigeno testa egiteko , azken 90 

egunetan infekzioa pairatu diuten izan ezik
• EZ berrogeialdia

• Inmunizatu gabekoak eta kolektibo kalteberak
• BAI proba  Osakidetzatik SMS jasoko dute 3-5.egunean antigeno testa egiteko
• BAI 7 eguneko berrogeialdia

IKASTETXEKO COVID19

ARDURADUNA

COVID19

ZAINTZA SAREA



Egoera ezberdinen laburpena

• Kasu kopuru
handia ematen

bada = % (HH-LH)

Egoera aztertu
ondoren, 

zaintza sareak
eskolan esku-

hartzea
beharrezkoa

den ala ez
erabaki

ESKU-HARTZEA egitea erabakitzen bada
Zaintza-sareak ikastetxeari familiei
bidaltzeko informazio-gutuna helarazi

Argibideak: 
ZEIN IKASLEK EZ DU BERROGEIALDIRIK EGIN BEHARKO?
• Txertaketa osoa duten ikasleek eta azken 90-180 egunetan COVID-19

infekzioa igaro duten ikasleek. Hauek eskolara joan daitezke sintoma gabe 
baldin badaude eta prebentzio-neurriak zorroztuz.

ZEIN IKASLEK EZ DU BERROGEIALDIRIK EZ FROGARIK EGIN BEHARKO?
• Azken 90 egunetan COVID-19 infekzioa igaro duten ikasleek

ZEIN IKASLEK EZ DU FROGARIK EGIN BEHAR?
• Froga positibo bat duten ikasleak. Isolamendua bukatzen dutenean eskolara

itzul daitezke.

IKASTETXEKO COVID19

ARDURADUNA
COVID19 ZAINTZA SAREA



Hezkuntza Berezia
Gelako 1.Kasu 

positiboa
(irakasalea edo

ikaslea)

Informazio-
gutun

espezifikoa
bidali

HEZKUNTZAra
jakinarazi

OSAKIDETZAri 
jakinarazi

• Sintomak dituzten ikasleak ikastetxera EZ JOAN eta web hitzordua
hartu

• Sintomarik gabeko ikasleakprebentzio-neurriak zorroztu
• BAI proba  Osakidetzatik SMS jasoko dute 3-5.egunean PCRa egiteko
• EZ berrogeialdia

• Talde zaurgarritako ikasleak (inmunoeskasia, gaixotasun larriak…)  proba eta 7 eguneko berrogeialdia

IKASTETXEKO COVID19

ARDURADUNA

COVID19

ZAINTZA SAREA



Hezkuntza Berezia

IKASTETXEKO COVID19

ARDURADUNA

COVID19

ZAINTZA SAREA

Kasu kopuru handia
ematen bada = % 

afektazioa (HH-LH)

HEZKUNTZAra
jakinarazi

OSAKIDETZAri
jakinarazi

Ikasleen
zerrenda bidali

Zaintza-saretik jasotako informazio-gutuna
bidali familiei

• Sintomak dituzten ikasleak ikastetxera EZ JOAN eta web hitzordua hartu

• Sintomarik gabeko ikasleak
• Inmunizatutakoak (txertaketa osoa / COVID azken 180 egunetan) / talde EZ

zaurgarritakoak
• BAI proba  Osakidetzatik SMS jasoko dute 3-5.egunean PCRa egiteko
• EZ berrogeialdia

• Inmunizatu gabekoak eta talde zaurgarritakoak
• BAI proba  Osakidetzatik SMS jasoko dute 3-5.egunean PCRa egiteko
• BAI 7 eguneko berrogeialdia



DBH / Batx / Gradruak / besteak

Gelan 5 kasu edo
gehiago

Informazio-
gutun

orokorra bidali

HEZKUNTZAra
jakinarazi

OSAKIDETZAri
jakinarazi

• Sintomak dituzten ikasleak ikastetxera EZ JOAN eta web 
hitzordua hartu

• Sintomarik gabeko ikasleakprebentzio-neurriak zorroztu
• EZ proba

• EZ berrogeialdia

• Talde zaurgarritako ikasleak (inmunoeskasia, gaixotasun larriak…)  proba eta 7 eguneko
berrogeialdia

IKASTETXEKO COVID19

ARDURADUNA

COVID19

ZAINTZA SAREA



Informazio orokorra (gizarte mailan)

• TXERTAKETA OSOA. Pertsona bat egoki txertatuta dago hurrengo
kasuetan:

• Pfizerreko 2.dositik 7 egun pasa ostean

• Modernako 2.dositik 14 egun pasa ostean

• COVID infekzioa izan ondoren Pfizer dosi bat jaso eta 7 egun igaro
ostean

• COVID infekzioa izan ondoren Moderna dosi bat jaso eta 14 egun
igaro ostean



Informazio orokorra (gizarte mailan)

• Ikasleak/irakasleak ikastetxetik kanpo harreman estua dutenean, gainerako biztanleek frogei eta 
berrogeialdiari buruz emandako jarraibide berberak beteko dituzte.

• Txertatu gabe dauden eta familia-eremuan kontaktu estua duten ikasleek dagokion berrogeialdia
egin beharko dute. Bizikideen arteko isolamendua bete ezin denean, birusarekin etengabeko
kontaktuan daudela aipatzekoa da. Egoera horretan, hurrengo inprimakian izena eman beharko
dute: https://inkestagune.osakidetza.eus/index.php/951917?lang=es
Bertan,"kontaktua izan da" atalean “familia/zaintzaileakasu positiboarekin kontaktu etengabean” 

aukeratu. 

• Informazio gehiago eskuratzeko hurrengo estekan sartu: https://www.euskadi.eus/como-
actuo/web01-a2korona/es/

https://inkestagune.osakidetza.eus/index.php/951917?lang=es
https://www.euskadi.eus/como-actuo/web01-a2korona/es/


ESKERRIK ASKO
COVID-19 Zaintza Epidemiologikoko Sarea


