IKASGELA
ZERBITZUA
COVID
COVID-19-AK
ERABILTZEKO JARRAIBIDEAK

DIRAUEN

BITARTEAN

1.- Segurtasun eta higiene neurriak
Talde lanak egiteko gela: EDUKIERA 3 LAGUN.
Eskuak garbitu gelara sartu aurretik eta irtetean.
Bilera gela erabili ostean mahaia, aulkiak eta ateko eskutokia desinfekzio sprayarekin
sprayarekin garbitu.
Aulkiak eta mahaia ez mugitu (2 metroko distantzia errespetatzeko jarriak daude).
Maskara erabili uneoro.
Edukiera: gehienez 3 pertsonakoa.
Ezin da jan edo edan.
Zaborra eraikinetik kanpora bota (batez ere maskarak,
maskar mukizapiak…).
Balioanitzeko gela: EDUKIERA
ERA MAHAI BAKOITZEN GEHIENEZ 2 PERTSONA.
PE
Eskuak garbitu gelara sartu aurretik eta irtetean.
Gela erabili osteann mahaia, aulkiak eta ateko eskutokia desinfekzio sprayarekin garbitu.
Mahai bakoitzean gehienez bi pertsona eseri daitezke, eta mahaiburuetan kokatuko dira.
Maskara erabili uneoro.
Ezin da jan edo edan.
Beharrezkoa bada, gela aireztatu.
Zaborra eraikinetik kanpo botako da. (batez ere maskarak, mukizapiak…).
muki
Edukiera: gehienez mahai bakoitzeko bi pertsonakoa. Ohikoa 7 mahai egotea da, beraz, 14
pertsonako edukiera.
Beste espazio partekatuetan eraikineko arautegi bera jarraituko da.

2.-Prebentzio neurriak
•
Erabiltzaileak ezin du zerbitzua erabili COVID-19arekin
COVID
lotuta
ta egon daitekeen edozein
sintomatologia badu (eztula, sukarra, arnasa hartzeko zailtasuna, etab.).
•
Erabiltzaileak ezin du zerbitzua erabili baldin eta COVID-19ak
COVID 19ak kutsatutako pertsona batekin
kontaktu estuan egon bada (bizikideak, senideak eta sintomak zituen
zi
kasu positiboren batekin leku berean
gutxienez 15 minutuz eta 2 metro baino gutxiagoko distantzian) edo COVID-19ak
COVID 19ak kutsatutako pertsona
batekin, sintomarik ez badago
ago ere, pertsonen arteko distantzia gorde gabe leku berean egon bada,
gutxienez 14 eguneko tartean.
•
Erabiltzaileak etxetik tenperatura hartuta eta eskuak garbituta etorri beharko du. 37 gradu baino
gehiagoko tenperatura badu ez da bertaratuko.
•
Erabiltzaileak pertsonen arteko 2 metro inguruko distantzia gordeko du instalazioaren sarrerasarrera
irteeretan.
•

Erabiltzaileak maskara erabiliko du sartzen denetik ateratzen denera arte.

•

Kontaktu fisikoarekin agurtzea saihestuko da, eskua ematea barne.

Ikasgela Zerbitzuaren arduradunekin harremanetan jartzeko:
gazteria@hernani.eus
943 33 70 04 edo 943 57 54 35
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