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IRAKASLEENTZAKO ORIENTAZIO-ARGIBIDEAK 


   


 


NORMALTASUN ALDIAN 


  


   Sute-posibilitateak prebenitu . 


   Ikasleei ebakuazio baten xehetasunak eta helburuak azaldu eta baita 


beharreko argibideak.Bideoa: Zu, prest zaude? 


   Ebakuazio bideak, elkargunea eta ebakuazioaren ordena ezagutu. 


   Tutore bakoitzak, bere gelan, taldearen  ebakuazioa antolatzeko aukera du 


ikaslerik arduratsuenak izendatuz eginkizun zehatz hauek betetzeko (leihoak itxi, 


ateak itxi, etab). 


  


LARRIALDI EGOERAN 


 


 


ISTRIPU EDO BAPATEKO GAIXOTASUN KASUAN 


 


IKASLE BAT DENEAN:    Zaurituari lagunduko dio. 


  Larrialdietarako Buruari jakinarazi (Zuzendaria) 


LANGILE BAT DENEAN: Prozedura: “Nola jokatu istripu baten aurrean?” 


  


   SUA DETEKTATZEN DUENEAN: GELETAN AURKITZEN DIREN 
IRAKASLEAK 


  


   Lasaitasuna mantendu eta saiatu ikasleei urduritasuna eragin diezazkiekeen 


jarrerarik ez izaten . 


   Irakasleek, euren menpe dauden ikasleen mugimenduak kontrolatu beharko 


dituzte.Larrialdietarako buruaren eta solairuko koordinatzaileen jarraibideen 


arabera. 


    Ikasleak egiten daudena geldiarazi,  aldez aurretik erabakitako ordenean 


mantenu ateratzeko prestatu , ikasleen kopurua ezagutu. 


   Ebakuazio txanda itxaron ikasleen jarrerak kontrolatuz (gauzak ez bildu, ez 


egin atzera...) eta taldea elkartuta mantenu baita kanpoan ere.  


   Ikasle guztiek gelatik atera ondoren, irakasle bakoitzak egiaztatuko du bere 


gela hutsik dagoela, ateak eta leihoak itxi  eta aparailu elektrikoak deskonektatuz. 
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   Bere taldekoekin Elkargunera abiatu, eta ikasleak zenbatu denak daudela 


egiaztatzeko. 


   Uneoro Larrialdi-Burua balizko gertakariez informatu. 


  


SUTEA DETEKTATZEN DA: IKASLEEKIN EZ DAUDEN IRAKASLEAK  


  


   Alerta Kontrol Taldeari jakinarazten dio, Larrialdi-Burua jakinaren gainean egon 


dadin.  


   Larrialdietarako Buruaren eskueran jartzen dira . 


   Larrialdi-Buruak horrela erabakitzen badu, larrialdia gertatu den tokira doaz eta 


kontrolatzen saiatzen dira, gehienez su-itzalgailu eramangarriak erabiliz eta beti 


bikoteka. 


   Larrialdiaren ondorioz lesionaturik balego, lehen sorospenetan lagundu. 


   Ebakuazioan lagundu:  


   


  Geletan daudenak abisatu irakaslea ohartu ez denean. 


 Gune guztiak hutsik geratu direla egiaztatu (komunak, etab.), ebakuazioaren 


noranzkoan begiratuz. 


  Solairu bakoitzean, eskailera ondoan, geletako irteera ordena kontrolatu . 


  Atzerantz itzuli nahi duten ikasleei sarrera galerazi. 


  Pertsona ezinduei eta euren ardurapean haur oso txikiak dituzten irakasleei 


lagundu. 


  Uneoro, bere ikasle taldea ebakuatzeko zereginean, eskatzen duen irakasleari 


lagundu eta baita laguntza eman ikasleak Elkargunean lasai mantentzeko.  


 


Oharra: Larrialdi unean   elbarri edo mugitzeko arazoak dituzten pertsonen ardura 


duten irakasleei ebakuazioa dagokie.(Guardiako irakasleen laguntzaz).  


 
 


 


 


Irakasle bakoitzari kopia bana eman 


  


 





