
NOLA JOKATU BEHAR DA PERTSONA 
BATEK, ZENTROAN DAGOELA, 

COVID-19REKIN BATERAGARRIA DEN 
SINTOMATOLOGIA DUENEAN 

COVID-19AREKIN 
BATERAGARRIA DEN 

SINTOMATOLOGIAREN BAT 
AGERTZEN DUENA IKASLEA DA

Berehala, gelan dagoen irakasleari 
jakinarazi, edo ikastetxeko 

Zuzendaritzari beste kasuetan.

COVID-19REKIN BATERAGARRIA 
DEN SINTOMATOLOGIAREN
BAT DUENA, IRAKASLEA

EDO AZP DA

Kasu horietarako berariazko maskara 
emango zaie (FFP2, balbularik gabe), eta 
etxera joango dira, edo, egoerak hala 
eskatzen badu, horretarako prestatutako 
isolamendu-gelara, eta han jarraibideen 
zain egongo dira.

Ikastetxea familiarekin edo legezko 
tutoreekin harremanetan jarri beharko da, 
ikaslea etxera eramateko.

Ikasle adingabearen familia edo legezko tutoreak 
osasun-zentroarekin harremanetan jarriko 
dira jarraibideak jarraitzeko.

Ikastetxeko Zuzendaritza 
erreferentziako OSI-rekin 
jarriko da kontaktuan.

Eraginpeko pertsona AZP da, eta dagokion 
prebentzio-zerbitzuari jakinarazi beharko dio.

Ikastetxeko zuzendaritzak Hezkuntza Saileko 
Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzuari 
jakinaraziko dio.

Berarekin doan pertsonak 
ezarritako distantzia-neurriak 

gordeko ditu, eta dagokion 
maskara espezifikoa eta aurpegiko 

pantaila bat eramango ditu.

Adinez nagusia den ikaslea, 
bere etxebizitzara joango da 
eta bere osasun zentroarekin 
jarriko da harremanetan 
honen argibideak jarraitzeko.
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¿Adingabea da? ¿Irakasle bat da?

Berehala, ikastetxeko 
Zuzendaritzari jakinarazi.

Berehala, ikastetxeko 
Zuzendaritzari jakinarazi.
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Ikastetxeko zuzendaritzak, 
ikastetxeari dagokion Lan 

Arriskuen Prebentziorako 
Zerbitzuko arlo medikoari 

jakinaraziko dio.

Eraginpeko pertsona harremanetan jarriko da 
bere enpresarekin eta enpresa bera, dagokion 
prebentzio zerbitzuarekin.

Enpresaren bateko profesionala da?

Eraginpeko pertsona 
dagokion 

osasun-zentroarekin 
harremanetan jarriko da.
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Ikastetxeko zuzendaritzak kasu guztien berri eman beharko dio Lanbide Heziketako Sailburuordetzako Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzari.
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ZENTROTIK KANPOKO 
PERTSONA DA (HORNITZAILEAK, 

MANTENTZE-LANAK, 
KONPONKETAK,...

Kasu horietarako berariazko maskara 
emango zaie (FFP2, balbularik gabe), eta 
etxera joango dira, edo, egoerak hala 
eskatzen badu, horretarako prestatutako 
isolamendu-gelara, eta han jarraibideen 
zain egongo dira.

Kasu horietarako berariazko maskara 
emango zaie (FFP2, balbularik gabe), eta 
etxera joango dira, edo, egoerak hala 
eskatzen badu, horretarako prestatutako 
isolamendu-gelara, eta han jarraibideen 
zain egongo dira.

Berarekin doan pertsonak ezarritako 
distantzia-neurriak gordeko ditu, eta 

dagokion maskara espezifikoa eta 
aurpegiko pantaila bat eramango ditu.

Berarekin doan pertsonak 
ezarritako distantzia-neurriak 

gordeko ditu, eta dagokion 
maskara espezifikoa eta aurpegiko 

pantaila bat eramango ditu.



Berehala, gelan dagoen irakasleari jakinarazi, 
edo ikastetxeko Zuzendaritzari beste kasuetan.

Kasu horietarako berariazko maskara emango 
zaie (FFP2, balbularik gabe), eta etxera 
joango dira, edo, egoerak hala eskatzen badu, 
horretarako prestatutako isolamendu-gelara, 
eta han jarraibideen zain egongo dira.

Ikastetxea familiarekin edo legezko tutoreekin 
harremanetan jarri beharko da, ikaslea etxera eramateko.

Ikasle adingabearen familia edo legezko tutoreak 
osasun-zentroarekin harremanetan jarriko dira 
jarraibideak jarraitzeko.

Ikastetxeko Zuzendaritza 
erreferentziako OSI-rekin 
jarriko da kontaktuan.

Berarekin doan pertsonak ezarritako 
distantzia-neurriak gordeko ditu, eta 

dagokion maskara espezifikoa eta aurpegiko 
pantaila bat eramango ditu.

Adinez nagusia den ikaslea, bere 
etxebizitzara joango da eta bere 
osasun zentroarekin jarriko da 
harremanetan honen argibideak 
jarraitzeko.
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¿Adingabea da?

2 M

BAIEZ

Ikastetxeko zuzendaritzak kasu guztien berri eman beharko dio Lanbide Heziketako 
Sailburuordetzako Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzari.

COVID-19AREKIN 
BATERAGARRIA DEN 

SINTOMATOLOGIAREN BAT 
AGERTZEN DUENA IKASLEA DA

NOLA JOKATU BEHAR DA IKASLE 
BATEK, ZENTROAN DAGOELA, 

COVID-19REKIN BATERAGARRIA DEN 
SINTOMATOLOGIA DUENEAN 



Eraginpeko pertsona AZP da, eta dagokion 
prebentzio-zerbitzuari jakinarazi beharko dio.

Ikastetxeko zuzendaritzak Hezkuntza Saileko Laneko 
Arriskuen Prebentzio Zerbitzuari jakinaraziko dio.

Ikastetxeko zuzendaritzak, ikastetxeari 
dagokion Lan Arriskuen 

Prebentziorako Zerbitzuko arlo 
medikoari jakinaraziko dio.

¿Irakasle bat da?
3

EZBAI

Berehala, ikastetxeko Zuzendaritzari 
jakinarazi.
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NOLA JOKATU BEHAR DA IRAKASLE 
BATEK, ZENTROAN DAGOELA, 

COVID-19REKIN BATERAGARRIA DEN 
SINTOMATOLOGIA DUENEAN 

COVID-19REKIN BATERAGARRIA 
DEN SINTOMATOLOGIAREN
BAT DUENA, IRAKASLEA

EDO AZP DA

Ikastetxeko zuzendaritzak kasu guztien berri eman beharko dio Lanbide Heziketako 
Sailburuordetzako Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzari.

Kasu horietarako berariazko maskara 
emango zaie (FFP2, balbularik gabe), eta 
etxera joango dira, edo, egoerak hala 
eskatzen badu, horretarako prestatutako 
isolamendu-gelara, eta han jarraibideen 
zain egongo dira.

Berarekin doan pertsonak ezarritako 
distantzia-neurriak gordeko ditu, eta 

dagokion maskara espezifikoa eta aurpegiko 
pantaila bat eramango ditu.



Eraginpeko pertsona harremanetan jarriko da bere 
enpresarekin eta enpresa bera, dagokion prebentzio 

zerbitzuarekin.

Eraginpeko pertsona dagokion 
osasun-zentroarekin 
harremanetan jarriko da.

Enpresaren bateko profesionala da?
3

BAIEZ

Berehala, ikastetxeko Zuzendaritzari 
jakinarazi.

1

2

2 M

NOLA JOKATU BEHAR DA ZENTROTIK 
KANPOKO PERTSONA BATEK, 

ZENTROAN DAGOELA, COVID-19REKIN 
BATERAGARRIA DEN 

SINTOMATOLOGIA DUENEAN 

ZENTROTIK KANPOKO 
PERTSONA DA (HORNITZAILEAK, 

MANTENTZE-LANAK, 
KONPONKETAK,...

Ikastetxeko zuzendaritzak kasu guztien berri eman beharko dio Lanbide Heziketako 
Sailburuordetzako Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzari.

Kasu horietarako berariazko maskara 
emango zaie (FFP2, balbularik gabe), eta 
etxera joango dira, edo, egoerak hala 
eskatzen badu, horretarako prestatutako 
isolamendu-gelara, eta han jarraibideen 
zain egongo dira.

Berarekin doan pertsonak ezarritako 
distantzia-neurriak gordeko ditu, eta 

dagokion maskara espezifikoa eta aurpegiko 
pantaila bat eramango ditu.


