
C.N. JUDIZMENDIKO IGERIKETA ESKOLAKO IKASLEEK
ALDAGELETAN ETA IGERILEKUAN SARTU ETA ERABILTZEKO

PROTOKOLOA.

HASTAPEN-MAILAK (1, 2,  3 ETA 4), MATRONATAZIOA, 2-3 URTE ETA
TXIKIAK ETA 4 URTE (IRAKASKUNTZA-IGERILEKUA)
8. MAILA (25 M-KO IGERILEKUA)

• Behin S.D estadioan sartu eta eskuak hidrogelez garbitu ondoren, eskuineko
bidetik tranpolinen igerilekurantz joango dira, lurzoruaren geziei jarraituz eta
haren eskuinetik estalitako igerilekuaren eraikinerantz.
•  Eskailerara  sartzeko  atetik  sartuko  dira  eraikinera,  igerileku  estaliko
aldageletara igotzeko. Aldagela horiek nahitaez erabili behar dituzte igerileku
estaliko jardueren erabiltzaile guztiek.
• Aldagelen barruan segurtasun-tartea mantenduko da, eta ahalik eta denbora
gutxien eta ahalik eta pertsona gutxienekin egongo da.
•  Igerilekuan  sartu  aurretik,  eskuak  xaboiarekin  garbituko  dira  (beti
xaboiarekin).
•  Igerilekuan  sartu  eta  jarduera  hastean,  hormari  itsatsita  jarriko  dira  bi
igerilekuak banatzen dituen korridoreraino, eta itxaroteko gune batean jarriko
dira.  Gune  hori  seinaleztatuta  egongo  da,  irakaskuntzako  igerilekuaren
aurrean, beiratean.
•  Aurreko  txandako  ikasleak  igerilekutik  irten  ondoren,  begiraleen  eta
sorosleen aginduei jarraituz, sartzen diren txandako ikasleak beste gune batera
igaroko dira. Gune hori ere seinaleztatuta egongo da, eta bertan beren gauzak
utziko dituzte (toalla, txankletak, plastikozko poltsa baten barruko maskara edo
identifikatuta behar duten maskara, etab.), eta ikastaroari ekingo diote.
•  Maskara  derrigorrezkoa  izango  da  uretara  sartu  arte,  eta  berriz  ere
aldagelara joateko.
•  8.  mailako  ikasleek  25  metroko  igerilekuaren  alboan  izango  dute
itxarongunea, harmailen aurrean. Halaber, behar bezala seinaleztatuta egongo
da dagozkion gauzak uzteko (eskuoihala, txankletak, plastikozko poltsa baten
barruko maskara edo identifikatuta behar izatea, etab.).
•  Igerilekua  husteko  orduan,  mutilek,  berdin  dio  zein  mailatakoak  diren,
beirateari itsatsita egingo dute, irakaskuntzako igerilekua aldagelako ateraino
inguratuz. Neskek igerileku handia inguratuz egingo dute, beirateari itsatsitako
korridorea aldagelako ateraino erabiliz.
•  Aldagelatik  irten  aurretik,  eskuak  berriro  garbituko  dira  urarekin  eta
xaboiarekin.
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C.N. JUDIZMENDIKO IGERIKETA ESKOLAKO IKASLEEK
ALDAGELETAN ETA IGERILEKUAN SARTU ETA ERABILTZEKO

PROTOKOLOA.

HOBEKUNTZA-MAILAK (5, 6 ETA 7)
GAZTE ERAIKINEKO IGERILEKUA

• Behin  S.D estadioan  sartu  eta  eskuak  hidrogelez  garbitu  ondoren,  gazte-
eraikinera joango dira, bizikleten aparkalekua zeharkatzen duen ezkerraldeko
korridoretik, eta saskibaloi-kantxa eskuinean utziko dute.
• Aldagelen barruan segurtasun-tartea mantenduko da, eta ahalik eta denbora
gutxien eta ahalik eta pertsona gutxienekin egongo da.
•  Igerilekuan  sartu  aurretik,  eskuak  xaboiarekin  garbituko  dira  (beti
xaboiarekin).
•  Begiraleen  eta  sorosleen  jarraibideei  jarraituz,  beren  objektu  pertsonalak
(toalla, txankletak, maskara plastikozko poltsa baten barruan edo identifikatuta
behar  izatea,  etab.)  bankuan  utziko  dituzte,  behar  bezala  seinaleztatuta
egongo diren marken pean.
•  Maskara  derrigorrezkoa  izango  da  uretara  sartu  arte,  eta  berriz  ere
aldagelara joateko.
• Ikastaroa amaitu ondoren, ikastaro-egile bakoitzak bere gauzak hartuko ditu
eta aldageletara joango da, oinez, zutabeetatik hurbil, igerilekuan sartzen diren
ikastaro-egileekiko segurtasun-distantziari eusteko.
•  Aldagelatik  irten  aurretik,  eskuak  berriro  garbituko  dira  urarekin  eta
xaboiarekin.
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