
COVID- 19 PROTOKOLOA - KUADRILLATEGI

Parte  hartzaile  zein  begiraleek  ondorengo  neurriak  bete  beharko  dituzte.  Begiraleak

arduratuko dira gazteek horiek betetzen dituztela ziurtatzeaz.

Saiora etorri aurretik edo astean zehar kontuan hartu beharrekoak:

1. Sintomak:  ondoeza sentituz gero edo sintomarik izanez gero, saiora ez etorri eta

gurekin harremanetan jarri.

2. Covid 19-arekin kontaktua: Covid-19aren sintomak dituen edo PCR proban positibo

eman duen pertsonaren batekin kontaktuan egon izanez gero, saiora etorri aurretik

gurekin harremanetan jarri.

3. PCR  emaitzak: etxeko  edo  kontaktu  zuzeneko  pertsonaren  bat  PCR  probaren

emaitzaren zain egonez gero, saiora etorri aurretik gurekin harremanetan jarri. 

Saioa hastear dagoenean hartu beharreko neurriak: 

4. Eskuen garbiketa: sartu bezain laster, eskuak garbitu beharko dituzte.

5. Tenperatura: jarraian,  sarreran  bertan,  bakoitzari  tenperatura  neurtuko  zaio.

Tenperatura eskumuturrean neurtuko da. 37°tik gorako tenperatura adieraziz gero,

ezin izango du parte hartu.

Saioan zehar:

6. Maskararen erabilera: derrigorrezkoa izango da uneoro.

7. Segurtasun distantzia: pertsonen arteko segurtasun distantzia mantentzea (1,5m-

koa gutxienez). 



8. Gazteen taldekatzeak eta ratioak: 20 gaztek parte hartu ahal  izango dute.  Parte

hartzaileekin bi talde edo burbuila osatuko dira. Burbuila horiek ez dute kontakturik

izango  haien  artean.  Burbuila  bakoitzean  begirale  bat  egongo da  10  gazterekin.

Gazteek  kuadrillaka  edo  lagun  taldeetan  izena  ematen  badute,  talde  horiek

mantentzen saiatuko da burbuiletan banatzerakoan. 

9. Instalazioak  eta  espazioak: ahal  den  neurrian  kanpoko  eremuak  erabiltzen

ahaleginduko  gara.  Barruko  edo  eremu  itxiak  erabiltzerakoan  aireztatze  egokia

bermatuko da (leihoak irekita mantenduko dira).  Burbuila bakoitzak bere eremua

erabiliko du, ez dute espazioa partekatuko. 

10. Materialaren  erabilera:  materialaren  erabilera  mugatua  izango  da.  Material

suntsigarria  lehenetsiko  da.  Bestelako  materiala  erabiltzerakoan  aurretik  eta

ondoren  desinfektatu  egingo  da.  Gazteei  haien  materiala  ekartzeko  gomendioa

emango zaie. Saioaren tartean materiala partekatu edo ukitu badute eskuak garbitu

beharko dituzte. Horretarako komunak zein gel hidroalkoholikoak erabilgarri egongo

dira.

11. Jarduera  motak: gazteek  maskara  eramango  dutela  kontuan  izanik,  joko-jolasen

intentsitatea jaisten ahaleginduko gara. Kontakturik gabeko jarduerak proposatuko

dira. Ahalik eta material gutxien behar duten jarduerak lehenetsiko dira.

12. Isolamendu  gela:  saioan  zehar  neraberen  batek  sintomaren  bat  pairatuz  gero,

isolamendu gela egongo da eskuragarri. Pertsona hori gainerako taldekideengandik

urrundu eta kontaktua ahal den neurrian murrizteko asmoz.

* Zehaztutako neurriak egoeraren baitan eta osasun agintarien irizpideen baitan aldakorrak izan

daitezke. 


