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Covid-19 prebentzio-fitxa teknikoak  

 

Adinekoen egoitzak eta zentro soziosanitarioak 
 

 

Informazioa orokorra 

Printzipio  

orokorra 

Egin beharreko ekintza guztiak enpresako Prebentzio Zerbitzuaren 

laguntzarekin definitu beharko dira.  

 

Farmaziako langile edo bezero guztiek bete beharko dituzte alarma-

egoeraren ondorioz  dauden portaera sozialari buruzko jarraibideak. 

 

Prebentziorako  

kudeaketa 

 Koronabirusaren (COVID-19) aurrean jarduteko prozedura ezarri. 

 Prozedura langileen ordezkariekin kontsultatuko da eta, hala 

badagokio, akordio batera helduko dira, LSOko batzordean. 

 Prozedura zabaldu enpresan bertan eta lantokian jarduerak egiten 

dituzten beste enpresa batzuetan, koordinazio egokia lortzeko. 

 Eguneratu, osasun-agintariek unean-unean ematen dituzten 

jarraibideen arabera. 

 Prebentzio-plangintza eguneratuta izan. 

 Hartutako ekintzak erregistratu, data, ordua, arduradunak eta abar 

zehaztuta, eta sor daitekeen dokumentazio guztia gorde. 

 Eman langile guztiei koronabirusaren (COVID-19) aurrean jarduteko 

Kutsaduraren aurkako oinarrizko alderdiei buruzko informazio-

material ulergarria eta iturri fidagarria duena: 

-    Neurri higieniko pertsonalak eta kolektiboak 

- Osasun-agintaritzak ezarritako irizpideak, pertsona batek 

gaixotasuna izan dezakeela ondorioztatu ahal izateko. 

-    Kasu susmagarri baten aurrean jarduteko jarraibideak. 

 Erakundeko pertsona guztiek ahalik eta lankidetza handiena izan 

behar dute, prebentzio-neurriak hartzeko eta egindako gomendioen 

jarraipena egiteko. 

 Aurreikusi ordezkapen-poltsa izatea, langileak behar izatea gerta 

baitaiteke. 
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Berariazko neurriak 

Gomendio  

orokorrak 
 Sintoma arinak dituzten langile soziosanitarioei laneko arriskuen 

prebentzio-zerbitzuarekin harremanetan jartzeko esango zaie. 

 SRAS-CoV-2 (COVID-19) gaixotasunaren aurrean jarduteko prozeduran 

jarduteko langile soziosanitarioak, posible, probable edo baieztatutzat 

sailkatutakoak, lan-jardueratik erretiratu beharko dira eta beren etxean 

isolatuta egon beharko dute. 

 Zentroetan jarri leku estrategikoetan ikusizko informazioa (kartelak, 

liburuxkak, etab.), eskuen higieneari eta arnas higieneari buruzko 

argibideak emateko bisitei eta langileei.   

 Erraztu eskuak urarekin eta xaboiarekin maiz garbitu ahal izatea eta 

erabili eta botatzeko paperezko eskuoihalekin lehortzea.  

 Egoiliarren, bisitarien eta langileen eskura jarri disoluzio 

hidroalkoholikoa duten banagailuak. 

 Hondakinak botatzeko edukiontziak izan, pedaldunak.  

 2 m-ko distantziari eutsi. 

 Ez egin kontaktu fisikoa dakarren edukazio- edo afektuadierazpenik. 

 Arnas sintomaren bat edo sukarra duten pertsonek ezin izango dute 

bisitarik egin. 

Antolamendu  

neurriak  Egoiliarren ezaugarriak zehatz-mehatz aztertu:   

- Sintomarik gabeko pertsonak eta kontaktu esturik ez dutenak 

Covid-19ren kasu posible edo baieztatuekin.  

-  Sintomarik gabeko pertsonak, prebentziozko isolamenduan, 

Covid-19ren kasu posible edo baieztatuekin kontaktu estua 

izateagatik.  

- Covid-19rekin bateragarriak diren sintomak dituzten pertsonak. 

-   Covid-19 kasu baieztatuak. 

 Familiei eta bisitariei zentrora sartzeko baldintza berriei buruzko 

informazioa eman, sarbideetako kartelen, mezuen, zirkularren eta abarren 

bidez. 
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 Espazioa: 

 

 Aztertu espazioaren banaketa eta antolaketa, bai eta lanprozesuak 

ere, segurtasun-distantziak bermatzeko. 

 Jakinarazi zentroko langile guztiei bereizitako eremuak edo 

isolamendu-eremuak daudela, eta haietan COVID-19 susmoa duten 

egoiliarrak artatuko direla. 

 Itxi egoitzako eremu komunak, egoiliarren arteko harremana ahalik 

eta gehien murrizteko; alternatiba gisa, pertsonen arteko distantziari 

eustea ahalbidetuko duten txandak antolatzea planteatu ahal izango 

da. Bestalde, komeni da instalazioak garbitzea txandak bukatu edo 

egoiliarrak egon ondoren, sartu aurretik eta irtetean eskuak garbitzeaz 

gain. 

 Antolatu zentroko baldintzek ahalbidetzen badute eta beharrezkoa 

bada, isolamendu bertikala edo solairukakoa, egoiliar-talde 

bakoitzerako multzokatze-irizpide gisa. 

 Egoiliarrak hezteko eskuetako higieneari eta arnasketako higieneari 

buruzko prestakuntza-jarduerak egin. 

 Jarri zentroetako komun publiko eta pribatu guztietan eskuak 

garbitzeko xaboia eta paperezko eskuoihalak. 

 Jarri eskuen higienerako soluzio hidroalkoholikoa duten banagailuak 

(gela barruan zein kanpoan), eta arnas higienerako jarri erabili eta 

botatzeko zapiak eta hondakinen edukiontziak, pedaldunak. 

 Arnas sintomatologia duten egoiliarrek honako hauek egin beharko 

dituzte: 

- Maskara kirurgikoa izango dute jarrita edo bestela, eman egingo zaie 

langileek artatu aurretik. 

- Ahal dela, ez da logelatik mugituko. 

 

Antolakuntza:  

 

 Txandak ezartzeko, etenaldiak egiteko, zereginak txandakatzeko eta 

abarrerako beharra baloratu, bizi dugun egoerak dakartzan karga 

fisikoak eta mentalak minimizatzeko eta, aldi berean, eskuak 

garbitzeko. 

 Ez partekatu lantokian dauden leku komunak, atsedenlekuak, 

officeak, aldagelak eta abar. Instalazioek neurri horiek bermatzen ez 

badituzte, erabilera-txandak programatuko dira, betiere 

segurtasun-distantziak mantenduz. 

 Laneko balizko estres-egoerei buruzko jarraibideak eman. 
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 Eman langileei arriskuei, hartutako neurriei, NBE erabiltzeari eta 

abarri buruzko informazio/prestakuntza espezifikoa eta 

eguneratua, Prebentzio Zerbitzuarekin bat etorriz. 

 Enpresa-jarduerak koordinatu: garbiketa, hondakinen kudeaketa, 

mantentze-lanak, etab. Adibidez: 

- Kanpoko langileek beren lana behar bezala egiteko 

beharrezko baliabideak dituztela egiaztatu. Adibidez, 

garbiketaren kasuan: erabili eta botatzeko materiala, ahal 

dela, eta garbiketaproduktu egokiak, eremuetarako 

zehaztutako NBE, hondakinen edukiontziak, etab. 

- Lanerako behar den informazio guztia eman: arriskuak, 

jarduera-protokoloak, etab. 

-   

Sanitarioentzako eta ez-sanitarioentzako kontsiderazioak, egoiliarrarekin 

harremanetan daudenak edo haien ingurukoekin, SARS-CoV2k jotako 

posible, probable edo baieztatutzat sailkatutakoak direnean:   

 

 Zentro soziosanitarioko zuzendaritzak bermatuko du langileek 

nahikoa prestakuntza dutela NBE behar bezala erabiltzeko eta eskuak 

garbitzeko.  

 Laguntzaz arduratzen diren langileek (osasun-arlokoak eta 

osasunarlokoak ez direnak) zorrotz bete behar dituzte koronabirusaren 

transmisioa kontrolatzeko eta murrizteko babes-neurriak. 

Prebentziozerbitzuak norbera babesteko ekipamenduen erabilerari 

buruz emandako jarraibideen arabera erabiliko dira. 

 Ahalik eta gehien murriztu COVID-19ko kasu posible edo positibo 

batekin zuzeneko kontaktuan dauden langileen kopurua, bai eta 

pertsona horien esposizio-denbora ere. Helburu hori lortzeko, langileei 

egoiliar-taldeak esleitu behar zaizkie, eta bermatu behar da pertsona 

berak izango direla talde horien bakoitzaren zaintzan esku hartuko 

dutenak. Langileak ezin dira isolamendu-eremu desberdinetan 

txandakatu.    

 Arreta orokorreko arau gisa, arnas sintomatologia duen 

egoiliarrarekin edo erabiltzailearekin kontaktuz eta tanten bidez 

transmititzeko neurri orokorrak bete beharko dira. 

 Eskuak garbitu (infekzioa prebenitzeko eta kontrolatzeko neurri 

nagusia), oro har, urarekin eta xaboiarekin, eta, eskura badago eta 

eskuak itxuraz zikin ez badaude, oinarri alkoholikoko produktuak erabil 

daitezke: 

- Egoiliar bakoitzarekin harremanetan jarri aurretik eta ondoren. 

- Kutsatuta egon daitezkeen gainazalekin edo ekipoekin kontaktua 

izan ondoren.  
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- Norbera babesteko ekipamendua (NBE) jarri aurretik eta kendu 

ondoren. 

- Eskularruak erabili aurretik eta ondoren. 

 

 Aldatu beti eskularruak egoiliarrarekin egon ondoren.   

 Gela bakoitzetik kanpo ikusgai egongo diren kartelak jarri, behar 

diren arreta-neurriak eta norbera babesteko ekipamendua argi eta 

garbi deskribatuta. 

 Gelaren barruan estalkia eta pedala duen zabor-ontzi bat jarri, 

langileek NBE erraz bota dezaten. 

  

Egoiliarren artean COVID-19 kasuren bat dagoenean, baldin eta kasu 

posiblearen, probablearen edo baieztatuaren definizioak betetzen 

badituzte, eta zentroan artatu badaitezke, edo ospitalean alta emanda 

daudenak eta gaixondoaren jarraipena behar duten kasu probableak edo 

baieztatuak:  

 

Norbera babesteko ekipamendua erabili, isolamendu-eremura sartzeko 

  

• Jarri gelako sarbidean bertan sartzeko beharrezkoak diren norbera 

babesteko ekipamenduak (NBE), arrisku biologikoko edukiontzi bat behar 

bezala erabilitako NBEak botatzeko, eta soluzio hidroalkoholiko 

banagailua, barruan eta kanpoan, norbera babesteko ekipamendua kendu 

ondoren eskuak garbitzeko. 

 

• Egoiliar bat isolamendu-eremura eramaten denean, zentroko langileek 

prebentzio-zerbitzuaren jarraibideak bete behar dituzte NBE erabiltzeari 

dagokionez. 

 

• Sarrera- eta irteera-ordua jasotzen duen erregistro bat ezarri, 

izendatutako eremura edo gelara sartzen diren pertsona guztiak 

identifikatzeko, bai eta sarrera bakoitzean egindako jardueren eta horietan 

esku hartu duten pertsonekin izandako gorabeheren erregistroa ere. 

 

• Erabiltzailearen arropa eta gelako arropa gomendioen arabera kenduko 

dira, gelatik atera gabe sartuko da poltsa batean eta itxi. Arropa ez da 

astindu behar, eta ziklo oso batekin garbitzea gomendatzen da, 60 eta 90 

gradu bitarteko tenperaturan. 

 

 



 
 

Covid 19 prebenitzeko fitxa teknikoa.Adinekoen egoitzak.. 
orria 6a 9tik                                                                                                        
2020/04/03 

• Nahasmendu neurokognitiboa duten pertsona ibiltariei edo alderraiei 

dagokien isolamendu-eremua mantendu, batetik bestera ibiltzeko aukera 

izan dezaten, isolamendu-eremu horretatik irten gabe, eta saihestu geldirik 

mantentzeko bide mekanikoak edo kimikoak erabiltzea. 

  

• Jarri kontsultatzeko moduan infekzioa prebenitzeko eta kontrolatzeko 

gomendio gehigarriak dagokion dokumentu teknikoa. 

 

Prebentziorako  

neurriak 

 Airearen berrikuntza areagotu, modu naturalean edo behartuan. 

 

 Klimatizazio-sistemaren kasuan, birzirkulazioa murriztu, airea berritzeko 

aldiak areagotu, eta iragazkiak garbitzeko eta/edo ordezteko 

maiztasuna handitu. 

 

Erreferentziazko ospitalera eramatea 

 

 Zentroan artatu ezin diren kasuetan, pazienteak garraiatzeko fisikoki 

bereizitako eroanbide-kabina duen anbulantzia erabili behar da. 

 Esku hartzen duten langileei lekualdaketaren berri eman. 

 Erabili NBE egokia tantaz eta kontaktuz transmititutako 

mikroorganismoek eragindako infekzioa prebenitzeko, pazienteen 

eremua banatuta ez badago. 

 

Garbiketa 

 

 Posiblea den kasu batek ukitu dituen gainazalak garbitzeko, erabili 

desinfektatzaile egoki bat edo 5000 ppm-ko kloro aktiboa duen 

hipoklorito sodikoko soluzio bat (adibidez, 40-50 gr/litroko 

kontzentrazioan hipokloritoa duen produktu bat, 1:10 diluzioa egingo da 

erabili behar den unean prestatua. 

 Zentroan garbitasuna areagotzeko programak ezarri, arreta berezia 

jarriz pertsona gehien ibili daitezkeen eremuetan eta maiz ukitzen diren 

azaleretan (barandak eta eskudelak, botoiak, ateetako heldulekuak, 

mahaiak, etab.  

 Handitu gainazal guztiak, ateen heldulekuak, mostradoreak, ekipo 

informatikoak, teklatuak, saguak, etab. garbitzeko maiztasuna, eta, oro 
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har, eskuez ukitu daitekeen edozein gainazal garbitu, horretarako 

ezarritako garbiketa-protokoloei jarraituz.  

 Hondakinak maizago bota. Jarduera honetan arreta berezia jarri beharko 

da, horiek eskuez ez ukitzeko eta poltsak ixtean aerosolik sor ez dadin. 

  

Hondakinen kudeaketa 

  

 Bete beharko dira adinekoen egoitzetan eta egoitza-izaerako 

gizartezerbitzuetako beste zentroetan COVID19ren aurkako prebentzio- 

eta kontrol-gidako jarraibideak. 

 

Langileentzako  

neurriak 

 Eskuak maiz garbitu, teknika egokia erabiliz.  

 Lanean, ez ukitu aurpegia eta begiak. 

 Azazkalak motzak izatea gomendatu. 

 Aholkatu eskuak eta eskumuturrak garbitzea zailtzen duten eraztunak, 

eskumuturrekoak, erlojuak edo bestelako apaingarriak ez erabiltzea. 

 Gogorarazi langileei janaria, objektuak eta tresnak ez direla partekatu 

behar aldez aurretik garbitu gabe. 

 Eztul edo doministiku egitean, erabili eta botatzeko paperezko zapi bat 

erabilita estali behar da ahoa eta zakarrontzira bota. Bestela, 

ukondoaren barruko aldea erabilita edo eskua; azken kasu horretan, 

garbitu egin behar da, eta, bitartean, aurpegia, sudurra edo begiak ez 

ukitu. 

 Eztul edo doministiku egitean, erabili eta botatzeko paperezko zapi bat 

erabilita estali behar da ahoa eta zakarrontzira bota. Bestela, 

ukondoaren barruko aldea erabilita edo eskua; azken kasu horretan, 

garbitu egin behar da, eta, bitartean, aurpegia, sudurra edo begiak ez 

ukitu). 

Erakundean  

lagungarriak  

izan daitezkeen  

beste neurri  

batzuk 

 Inbentarioa eguneratuta izan, hornidura-arazoak saihesteko, eta 

hornitzaileei eskuragarri dituzten produktuen informazioa eskatu. 

 Ibilgailuan segurtasun-sailaren agiria eraman, jarduketa justifikatzeko. 

Garraioa partekatu behar izanez gero, errespetatu distantziak: pertsona 

bat lerro bakoitzeko, ahalik eta distantzia mantenduz. 
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Araudia  AGINDUA, 2020ko martxoaren 13koa, Segurtasuneko sailburuarena, 

zeinaren bidez formalki aktibatzen baita Euskadiko Babes Zibileko Plana, 

Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi izeneko plana, Covid-19 delakoaren 

hedapenaren ondoriozko osasun-alertak eragindako egoera dela eta. 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001578e.pdf 

 AGINDUA, 2020ko martxoaren 13koa, Osasuneko sailburuarena, 

zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira 

Euskal Autonomia Erkidegoan, Covid-19 / koronabirusaren egoera eta 

bilakaera dela eta). 

https://www.euskadi.eus/y22- 

bopv/eu/bopv2/datos/2020/03/2001575e.pdf 

 AGINDUA, 2020ko martxoaren 14koa, Osasuneko sailburuarena, 

zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira 

Euskal Autonomia Erkidegoan, Covid-19 koronabirusaren egoera eta 

bilakaera dela eta). 

https://www.euskadi.eus/y22- 

bopv/eu/bopv2/datos/2020/03/2001577e.pdf 

 463/2020 Errege. Dekretua, martxoaren 14koa, COVID-19k eragindako 

osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duena. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

 Orden SND/265/2020 de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas 

a las residencias de personas mayores y centros sociosanitarios, ante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/snd265/dof/spa/pdf 

  

 Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen 

medidas complementarias de carácter organizativo, así como de 

suministro de información en el ámbito de los centros de servicios 

sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf 

 TMA/278/2020 Agindua, martxoaren 24koa, pertsonak, ondasunak eta 

tokiak babesteko mugikortasun-zerbitzuei zenbait baldintza ezartzen 

dizkiena. 

       https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf 

 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001578e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-%20bopv/eu/bopv2/datos/2020/03/2001575e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-%20bopv/eu/bopv2/datos/2020/03/2001575e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-%20bopv/eu/bopv2/datos/2020/03/2001577e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-%20bopv/eu/bopv2/datos/2020/03/2001577e.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/snd265/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf
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Erreferentziak  Koronabirus (SARS-COV-2) berriarekiko esposizioaren aurrean laneko 

arriskuen prebentziorako zerbitzuetarako jarduteko prozedura 

 COVID-19ren aurkako prebentzio- eta kontrol-gida adinekoen 

egoitzetan eta egoitza-izaerako gizarte-zerbitzuetako beste zentro 

batzuetan (2020.03.24). 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alert

asActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf 

 Osasun Ministerioa: infekzioa prebenitzea eta kontrolatzea COVID-19 

duten pazienteen maneiuan (24.03.2020) 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alert

asActual/nCovChina/documentos/Residencias_y_centros_sociosanit

arios_COVID-19.pdf  

 Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza. SARS-CoV-2 koronabirusa zaintzeko 

protokoloa. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protoc

olo s/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-es.pdf 

 Osasun Ministerioa: SARS-CoV-2rekiko esposizioaren aurrean 

laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuek jarduteko prozedura. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alert

asA ctual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 

 

Eranskinak  Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza. Koroabirusa prebenitzeko 

gomendioak. Kartela. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavir

us/es_def/adjuntos/cartel_infecc_coronavirus_es.pdf 

 Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza. Koronabirusa. Zer egin dezaket neure 

burua babesteko? Kartela. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavir

us/es_def/adjuntos/coronavirus-proteccion.pdf 

 Bideoa. Eskuak nola garbitu. OSAKIDETZA. Eusko Jaurlaritza. 

https://www.youtube.com/watch?v=SILFnwZtjqo&feature=youtu.be 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf
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