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Covid-19 prebentzio-fitxa teknikoak  

 
Banatzaileak 

Informazio orokorra 

Printzipio  

orokorrak 

Egin beharreko ekintza guztiak enpresako Prebentzio Zerbitzuaren 

laguntzarekin definitu beharko dira. 

Denek bete beharko dituzte alarma-egoeraren ondorioz  dauden 

portaera sozialari buruzko jarraibideak. 

Bezeroen lankidetza Bizi dugun egoera honetan bezeroen lankidetza beharrezkoa dugu. 

Pertsona horientzako gomendioak honako hauek dira: 

 2 metroko distantzia mantendu. 

 Koronabirusaren sintomarik baduzu, ez izan interakziorik 

banatzailearekin eta ez jaso paketerik. 

 Mugatu banatzailea artatuko duten pertsona kopurua eta 

denbora gutxien egon. 

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. 
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Berariazko neurriak 

Saihestu  

hurbileko  

kontaktua 

2 metroko distantzia mantendu. 

 

 Etxez etxeko entregak hartzailearekin harremanetan jarri gabe 

egingo dira. 

 Bidalketak gutxienez 2 metroko segurtasun-tartea errespetatuz 

entregatuko dira. Langileak, hartzailearen informazioa jasotzen 

duenean (izena, abizenak eta NAN), bidalketa hartzailearen 

eskura dagoen puntu batean utziko du (felpudoa, zorua, 

mostradorea), eta handik kenduko da. 

 Onarpen eta entrega guztiak bezeroak sinadura-tabletarekin 

interakziorik izan gabe egingo dira. 

 Establezimendu barruan nahiz kanpoan aglomerazioak sortzea 

saihestea. Bezeroei gutxienez 2 metroko segurtasun-tartea 

mantentzeko gonbita egingo zaie. Distantzia hori ikusteko, 

segurtasun-lerro bat jarriko da lurrean, enbalaje-zinta erabiliz, 

erakusmahaitik 2 metrora, bezeroak kokatu ahal izan daitezen. 

 Ez egin kontaktu fisikoa dakarren edukazio- edo afektu-

adierazpenik.  

Honako hau ere gomendatzen da: 

- Kartelen bidez, osasun-agintaritzaren gomendioak 

jakinaraztea, zabaltzea eta kutsatzea saihesteko. 

- Arnas patologiak dituztenei sarbidea mugatzea. 

- Ordainketa bitarteko elektronikoen bidez sustatu 

(datafonoa garbitu erabilera bakoitzaren ondoren). 

- kobratzean eskularruak edo gelak erabili eta, ezin bada, 

segurtasun-neurriak eta eskuak garbitzeko maiztasuna 

zorroztu. 

Higiene 

neurriak 

 Eskuak garbitu bezeroarekin egon aurretik eta ondoren. 

 Bezeroaren azala edo mukosak ukitzeko arriskua badago, erabili 

eskularruak. Egin beharreko jarduera dela-eta ezin bada erabili, 

eskuak garbitu aurretik eta ondoren. 

 Erraztu eskuak urarekin eta xaboiarekin maiz garbitu ahal izatea, 

bai eta erabili eta botatzeko paperezko eskuoihaltxoekin 

lehortzekoak egotea ere. 
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 Eskuak garbitu, ibilgailuan sartu aurretik eta bidalketa bat 

entregatu ondoren. 

 Azazkalak motzak izatea gomendatzen da. 

 Ez da gomendatzen eskuak eta eskumuturrak garbitzea zailtzen 

duen eraztunik, eskumuturrekorik, erlojurik edo bestelako 

apaingarririk erabiltzea. 

 Gainazal guztiak, laneko ekipoak, makinak eta erremintak etab. 

garbitzeko maiztasuna handitu, baita heldulekuak, saskiei 

heltzeko elementuak, orgak eta abar ere (gutxienez, txanda 

bakoitzaren ondoren). 

 Eskularruak maiz aldatu (erabilera egokitzat jotzen bada), eta 

eskuak garbitu behar direla gogorarazi, jarri aurretik eta kendu 

ondoren. 

 EZ da beharrezkoa maskarak erabiltzea. Kasu zehatzetan 

bakarrik, hau da, egin beharreko jardueran ezinbestekoa bada 

eta langilearen babesa bermatu ezin bada, prebentzio-zerbitzuak 

norbera babesteko ekipamenduen erabilerari buruz emandako 

jarraibideen arabera. 

 Lanean, ez ukitu aurpegia eta begiak. 

 

Era berean, langileei gogorarazi janaria, objektuak eta tresnak ez 

dira partekatu behar aldez aurretik garbitu gabe. 
 

Garrantzitsua da gogoratzea eztul edo doministiku egitean, erabili 

eta botatzeko paperezko zapi bat erabilita estali behar dela ahoa, 

eta zakarrontzira bota. Bestela, ukondoaren barrualdea erabilita edo 

eskua; azken kasu horretan, garbitu egin behar da, eta, bitartean, 

aurpegia, sudurra edo begiak ez ukitu. 

 

Antolamendu 

neurriak 

 Kasu baieztatua edo susmagarria den langilea (ikertua) ez da 

lanera joango negatiboa baieztatu arte edo hura berreskuratu 

dela baieztatu arte. 

 Mugatu bezeroekin harremanetan jartzeko probabilitate handia 

duten zereginak, bereziki sentibera gisa identifikatutako 

langileen kasuan.  

 Ez egon aldi berean aldageletan. 

 Lanean gerta daitezkeen estres-egoerei buruzko jarraibideak 

eman. 

 Arriskuei, abian jarritako neurriei, NBEen erabilerari eta abarri 

buruzko informazioa eman. 
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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 

 - 8/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 17koa, COVID-19ren 

inpaktu ekonomiko eta sozialari aurre egiteko premiazko ezohiko 

neurriei buruzkoa. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824 

 

Erreferentziak  koronabirus (SARS-COV-2) berriarekiko esposizioaren aurrean 

laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuetarako jarduteko 

prozedura 

 Merkataritza sektorean covid-19 birusaren transmisioa 

minimizatzeko jarduera protokoloa. Eusko Jaurlaritza, Turismo, 

Merkataritza eta Kontsumo Saila. 2020/03/12 

 Merkataritza-sektoreko establezimenduetarako praktika onen 

gida. Osasun Ministerioa 

 

 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001578e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/03/2001575e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/03/2001575e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/03/2001577e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/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/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
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_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Documents/2020/190320-BuenasPracticasSectorComercial.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Documents/2020/190320-BuenasPracticasSectorComercial.pdf
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Prozedurak  Lokalak garbitzeko eta desinfektatzeko prozedura 

 Lokalak garbitzeko eta desinfektatzeko prozedura, kasu 

posibleren bat erregistratzen bada. 

 Arropa garbitzeko prozedura, kasu posibleren bat erregistratzen 

bada 

 

Ikusi erreferentziazko dokumentuak 

 

Eranskinak  Posterra. Koronabirusa prebenitzeko aholkuak.  OSAKIDETZA 

 

 Bideoa. Eskuak nola garbitu. OSAKIDETZA. Eusko Jaurlaritza. 

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

u.be 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/eu_def/adjuntos/cartel_infecc_coronavirus_eu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SILFnwZtjqo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SILFnwZtjqo&feature=youtu.be

