
COVID-19 AURREAN OSASUN NEURRIAK

Ikastaro eta tailerrak

1. SARRERA 

Protokolo honen helburua aurrez aurreko ikastaro eta tailerren jarduera garatzea

da, erabiltzaileen eta  langileen segurtasuna eta  osasun baldintzak zainduz eta

higiene eta teknika neurri batzuk errespetatuz.  

Hala  ere,  dokumentu  hau  dinamikoa  da,  eta  uneoro  osasun-agintariek

ezarritako jarraibideen arabera eguneratuko da.

2. HIGIENE ETA PREBENTZIO NEURRIAK

Tailer  eta  ikastaroetan  parte  hartzen  duten  pertsonen  artean  birusaren

transmisioa  saihesteko,  honako  neurri  hauek  hartu  dira  museoan:

• Osasun-agintariek  gomendatutako  segurtasun-distantzia  sozialari

eutsi behar zaio.

• Erabiltzaile,  irakasle  eta  zentroko  gainerako  langile  guztiek  maskara

erabili beharko dute uneoro museoko instalazioetan. 

• Eskua  garbitzea  edo  desinfektatzea  areagotu behar  da,  betiere

ukitutako  objektuak  eta  gainazalak  ukitzen  badira.  Eskuak  aurpegira

eramatea saihestuko da (ahoa, sudurra, begiak).

� Horretarako  gel  hidroalkoholikoa,  paperezko  zapiak  eta  erabilitako

materiala botatzeko ontziak instalatuko dira.

• Jarduerak  amaitu  ondoren  museoak  izendatutako  langileek  gelak  eta

materiala desinfektatuko dituzte.

• Edukierak osasun-aginteriek unean-unean ezarritako araudi eta postuen

arteko distantzia soziala errespetatuko dituzte.

� Postu bakoitza finkoa  izango da gelan eta parte-hartzaileek ezingo

dute materialik partekatu.

• Lokalen aireztapen naturala eta mekanikoa  areagotuko da itxirik

dauden espazioetan. 

• Museora  etorri  aurretik,  parte-hartzaileak egiaztatuko  du  ez  duela

inolako sintomarik. Zalantzarik izanez gero, ez da saiora joango.

� Gelara sartu baino lehen derrigorrezkoa da eskuen garbiketa edo gel 

hidroalkoholikoaren bidezko desinfekzioa.



OHARRA: neurri hauek guztiak segurtasunerako dira; horregatik, erabiltzaileren

batek ezarritako jarraibideak behin eta berriz betetzen ez baditu, erakundeak

eskubidea  izango  du  ikasgeletan  jarraitzeko  baimenik  ez  emateko  eta

inskripzioko dirua ez itzultzeko.

Zer  egin  COVID-19  kasu  positibo  bat  baieztatuz  gero?

• COVID-19 kasu positibo bat baieztatzen bada, parte-hartzaileak SAN TELMO

MUSEOari eta osasun-erakundeei jakinaraziko die.

• Bereziki  zainduko dira  COVID-19k eragindako pertsonaren pribatutasuna eta

konfidentzialtasuna,  horretarako  sortutako  protokoloei  jarraituz  eta  datuen

babesari  buruz  indarrean  dagoen  legeria  errespetatuz.

•  COVID-19ren  ondorioz  jarduera  baliogabetzen  bada,  egiten  ez  diren  saioak

errekuperatuko dira. Ezingo balira errekuperatu, zati proportzionala itzuliko zaio

egoera  horretan  dagoen  parte-hartzaile  bakoitzari.

•  Aktibatutako protokoloak  gorabehera,  COVID-19 kasuren  bat  gertatuz  gero,

programan  parte  hartzen  duten  pertsonek  ezin  izango  diote  SAN  TELMO

MUSEOAri kalte-ordainik eskatu.


