
 

1 

 

 
EUREKA! FUNTZIONAMENDUA ZIENTZIA MUSEOA –  2022KO LARUNBATETAKO TAILER TEKNOLOGIKOAK 

 
Gure larunbatetako tailer teknologikoak Covid-19a dela eta, eta haurren beharretara egokitu ditugu. 
Irakurtzera eta betetzera eskatzen dizuegu; gure aldetik, tailer teknologikoetan zehar egingo dugu. 
 
Era berean, gogorarazten dizuegu, une bakoitzeko inguruabarren arabera eta osasun-agintariek horri buruz 
emandako aginduen arabera, neurri horiek alda daitezkeela. 
 

Topagunea 
 

 Familiak Eureka! -ren sarrera nagusira lagunduko diete adingabeei, Einsteinen eskulturaren ondora, 
eta bertan lurrean marken berri emango dute, errenkadaren kokapena mugatuz. Entregatzeko eta 
biltzeko gunea behar bezala seinaleztatuta egongo da, eta mailaka egingo dira. Haurrak 10:30etan 
sartuko dira. Familiek eta adingabeek maskara eraman beharko dute, eta jardueraren begiraleek 
esandakoari jarraituko diote uneoro. 

 Ondoren, adingabeak banan-banan sartuko dira, eskuak gel hidroalkoholikoarekin garbituko dituzte, 
eta taldeko gainerako kideei itxarotera joango dira, begiralearekin batera, ondoren ikasgeletara 
taldean joateko. 

 
Nola jokatuko dugu taldean? 
 

 Taldeak gutxieneko eta gehieneko parte-hartzaile kopuru bat izango du, agintari eskudunek 
ezarritako muga, betiere espazio bakoitzaren ezaugarriak eta taldearen espezifikotasuna kontuan 
hartuta. Gutxieneko parte-hartzaile kopurua ez badago, antolakuntzak ikastaroa baliogabetzeko 
ahalmena izango du, baina, nolanahi ere, taldearen parte-hartzaile kopurua egokitzen saiatuko da, 
ahal den neurrian, ikastaroen baliogabetzea saihesteko. 

 Talde bat baino gehiago egongo balitz, ez dute elkarren artean harremanik izango, eta bakoitzak, 
aurrerago azalduko dugun bezala, begirale bat izango du, taldearentzat bakarrik definitua, eta 
jarduerak garatzeko espazio finko bat. 

 Taldea parte-hartzaileen jarduera-motaren eta/edo adinaren arabera osatuko da (Robotika, 
programazioa, bideo-jokoak, droneak, 3D inprimaketa, etab...) eta indarreko araudiak ezarritako 
gehieneko parte-hartzaile kopurua + begirale 1 izango dute. 

 Taldeak monitore bat izango du, eta bera izango da beti egun eta jarduera guztietarako, oso 
salbuespenezko kasuetan izan ezik; kasu horretan, ordezko bat esleituko da. Era berean, talde bat 
baino gehiago egongo balitz talde bakoitzak ez du harremanik izango gainerako taldeekin. 

 Arduradun bat izango da begiraleen lan eta jarduera guztiak koordinatzeko, baita COVID-19tik 
eratorritako segurtasun, higiene eta osasun neurri eta protokoloak betetzeko ere. 

 
Nola identifikatuko ditugu taldea? 
 

 

 Taldea zenbakien bidez identifikatuko da, eta partaideek ez dute inolako kontaktu hurbilik izango 
elkarren artean. 

 

 Taldeak gune bat izango du museoaren barruan, parte-hartzaileak jaso eta hartzeko, bakoitzari 
dagokion zenbakiarekin identifikatuta. Horrela, aglomerazioa eta museora etortzen diren bisitarien 
arteko kontaktua saihestuko ditugu. 
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 Adingabe guztiek beren musukoa (poltsa batekin edo gorde behar denerako gutun-azal batekin) eta 
ordezko musuko bat ekarri beharko dituzte, eta motxilan gel hidroalkoholiko bat eta erabilera 
pertsonalerako paperezko zapiak jarri beharko dituzte. 

 Adingabe bakoitzak bere ura eta hamaiketakoa ekarriko ditu, baina ezin izango da inolaz ere 
partekatu. 
 

 Hamaiketako atsedenaldia txanda batean egingo da, eta taldeak gune bat izango du, museoaren 
kanpoaldean, gainerako museoko bisitarietatik urrun. Horrela, aglomerazioa eta museoko bisitarien 
arteko kontaktua saihestuko ditugu. Eguraldiak kanpora irtetea eragotziko balu, hamaiketakoa 
ikasgelan egingo litzateke. 
 

Parte-hartzaileen irteera (13:30) 
 

 Arduradunek museoaren kanpoaldean itxarongo dute eta haurrak banan-banan entregatuko dira. 

 

 Arduradunak NANa erakutsi beharko du, eta zerrendan egiaztatuko dugu adingabea jasotzeko 
baimena duen pertsona bat dela. 

 

Nolakoak izango dira gure jarduerak? 
 

 Jarduerak fisikoki isolatuta dagoen taldean egiteko moduan berrantolatu dugu, dagokion 
begiralearen zaintzapean. Talde bakoitzak familia-unitate gisa jardungo du. 

 Gaur egungo inguruabarrak direla eta, eta ahal den neurrian, segurtasun-tarteak errespetatuko dira 
partaide bakoitzaren barruan, eta kontaktu estuko eta etengabeko jarduerak saihestuko dira. 

 Lan-material bereizia erabiliko da talderako, ordenagailuak eta gainerako elementuak partekatzea 
saihestuz, edo, partaideen artean partekatu behar izanez gero, erabilera bakoitzaren aurretik 
garbiketa eta desinfekzio sakona ziurtatuz. 

 

 Gune itxietako jardueretarako, taldeari bere eremua esleituko zaio. Jardueretarako espazio itxiak 
nahikoa zabalak dira eta behar bezala aireztatuta egongo dira. 

 
Nola indartuko ditugu higiene- eta prebentzio-neurriak? 

 

 Seinaletika, mezu eta kartel espezifikoak gehitu ditugu, portaera, segurtasun-distantzia, higiene-
neurriak eta abar gogorarazteko. 

 Garbiketa- eta desinfekzio-lanak areagotu ditugu, laneko higienearen eta osasunaren arloko agintari 
eskudunen gomendioetan oinarrituta. 

 Monitoreek COVID-19 prebentziorako prestakuntza espezifikoa jaso dute, eta une oro azalduko die 
taldeari espazio itxietan zein aire zabalean jarraitu beharko dituzten arreta-neurriak.  

 Era berean, begiraleak ziurtatu beharko du haurrek eskuak maiz garbitzen dituztela. 

 Horretarako, gela hidroalkoholiko ekologikoak, paperezko mukizapiak eta berariazko ontziak jarri 
ditugu, leku estrategikoetan erabiltzen den materiala kentzeko, hala nola harreran, hainbat gunetako 
sarreretan, ikasgelatan eta abarretan. 
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Tailer teknologikoetan parte hartu aurretik egunero etxean hartu beharreko segurtasun-neurriak 
 

 Jarduerara joan aurretik etxean tenperatura neurtuko da, eta parte-hartzaileak inolako 
sintomatologiarik ez duela egiaztatuko da. 

 Parte-hartzailearen tenpertatura 37 gradutik gorakoa bada, ez da tailer teknologikoetara joango, eta 
dagokion osasun-zentrora deituko da, dagozkion jarduerak adieraz diezazkioten. 

 Etxetik irten aurretik, eskuak garbitu behar dituzte, protokoloaren arabera, hau da, ura eta xaboia 
erabiliz eta modu kontzientean eta luzean. 

 

 Adierazi haurrei, lasai egon daitezen, edozein gauzatarako eta, bereziki, gaizki sentitzen direnean, 
begiralearen laguntza izan dezaketela uneoro; kasu horretan, horren berri eman beharko diote. 

Zer egin sintomaren bat agertuz gero? 
 

 Adingabeak COVID-19arekin lotutako sintomatologia badu (sukarra, eztula, arnasa hartzeko 
zailtasuna, ondoez orokorra) edo COVID-19 birusa duen pertsonaren batekin kontaktuan egon bada, 
ez du tailer teknologikoetara joan behar. Familiak bere osasun-zentrora deitu beharko du jarraibideak 
jasotzeko, eta tailer teknologikoen arduradunarekin harremanetan jarri beharko du egoera horren 
berri emateko erreserbak@eurekamuseoa.eus helbidean edo 943 012 917 telefonoan. 

 Tailer teknologietako arduradunek eta begiraleek adingabearen osasun-egoerari buruz galdetuko 
dute harrera-unean. Halaber, goizean zehar tenperatura hartuko dizute sintomatologia-susmo 
txikienari ere. 

 COVID-19arekin lotutako sintomen susmoaren aurrean (sukarra, eztula, arnasa hartzeko zailtasuna, 
ondoez orokorra) familiari jakinaraziko zaio adingabea har dezaten. Familia, aldi berean, bere osasun-
zentroarekin harremanetan jarriko da, eta bertan egoera baloratuko da eta une oro erakundea 
jakinaren gainean edukiko du. Familia iritsi arte, adingabea taldetik aldenduta egongo da monitore 
laguntzaile batekin. 

 
Zer egin COVID-19 kasu positibo bat baieztatuz gero? 
 

 Gurasoek edo tutoreek tailer teknologikoen berri eman behar diote erakundeari eta osasun-
erakundeei, baldin eta parte-hartzailea harremanetan egon bada COVID-19a diagnostikatu zaion 
pertsona batekin, adingabea etxean edukita. 

 Tailer teknologiko langileen artean edo adingabeen artean COVID-19 kasu bat baieztatuko balitz, 
tailer teknologikoko arduradunek telefono bidezko arreta-zerbitzuari edo hitzartutako osasun-
zentroari jakinaraziko diote argibideak jasotzeko. Markatutako adierazpenei jarraituko zaie, eta modu 
koordinatuan jardungo da; era berean, egoeraren berri emango zaie familiei edo taldeko legezko 
ordezkariei. Taldearen jarduerak bertan behera utz daitezke, berrogeialdian sartuz, bai adingabeak, 
bai monitorea, osasun-zentrotik hala adierazten badute. Gune itxi guztiak eta taldeak erabilitako 
materiala sakonki desinfektatuko dira. 

 Bereziki zainduko da infektatutako pertsonaren pribatutasuna eta konfidentzialtasuna, horretarako 
sortutako protokoloei jarraituz eta datuen babesari buruz indarrean dagoen legedia errespetatuz. 

 COVID-19 kasu batengatik jarduera baliogabetuz gero, baliatu ez den zati proportzionala itzuliko zaie 
kaltetutako parte-hartzaile bakoitzari. 
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 Osasun-agintariek ezarritako jarraibideei jarraituz, gerta liteke txanda osoaren jarduera baliogabetu 
behar izatea. Orduan, tailer teknologikoetako programan erabilitako gela eta material guztiak 
desinfektatuko dira. 

 Kutxagestion Zerbitzuak SLU enpresak eskura dituen protokoloak eta neurriak zorrotz errespetatzen 
badira ere, Covid-19 kasuren bat gertatuz gero, familiek ezin izango diote kalte-ordainik eskatu 
Kutxagestion Zerbitzuak SLUri. 

 

Oharra: tailer teknologikoetan parte hartzen dutenen segurtasunerako eta zeharka familien segurtasunerako 
protokolo hau landu dugu. Hori dela eta, parte-hartzaileren batek edo laguntzaileren batek behin eta berriz 
ezarritako protokoloak betetzen ez baditu, antolatzaileek tailer teknologikoetan ez jarraitzeko eta izena 
emateko dirua ez itzultzeko eskubidea izango dute. 

 


