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Covid-19 prebentzio-fitxa teknikoak  

 

Baso-lanak  

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. 

 

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 da. 

 Aurreikusi ordezkapen-poltsa izatea, langileak behar izatea gerta 

baitaiteke. 
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Berariazko neurriak 

Saihestu  

hurbileko  

kontaktua 

  Etxetik irten aurretik sintomak agertzen badira, ez joan 

lanpostura eta jakinarazi enpresari, Prebentzio Zerbitzuari eta 

Euskal Osasun Zerbitzuari (Osakidetza).  

 2 metroko segurtasun-distantzia une oro mantendu. 

 Ez egin kontaktu fisikoa dakarren edukazio- edo afektu-

adierazpenik. 

Higiene  

neurriak 

 Maiz garbitu eskuak ur eta xaboiarekin eta erabili eta botatzeko 

paperezko zapi edo zapiekin lehortu, edo eskura izan ditzatela 

paperezko zapiak eta desinfektatzeko gel/soluzioa (soluzio 

hidroalkoholikoak) mendian, garraio-ibilgailuetan eta baso-

makinerian. 

 Handitu ibilgailuak desinfektatzeko maiztasuna. 

 Erabili eskularruak dokumentuak manipulatzean (albaranak, 

adibidez), eta, ezin bada, zorroztu segurtasun-neurriak, eta 

eskuak urez eta xaboiz edo gel hidroalkoholikoz garbitzeko 

maiztasuna, eta erabili eta botatzeko paperezko 

eskuoihaltxoekin lehortu. Eskularruak erabili aurretik eta 

ondoren eskuak garbitu edo desinfektatu behar dira. 

 Lanean, ez ukitu aurpegia eta begiak. 

 Era berean, langileei gogoraraziko zaie ez dela janaria, objektuak 

eta tresnak aldez aurretik garbitu gabe partekatu behar. 

 Ibilgailu/makina bakoitzean poltsa bat jarriko da, eskuak 

garbitzeko edo eztul edo doministikuetatik babesteko erabilitako 

paperezko zapiak botatzeko, bai eta erabili eta berehala 

gainazala garbitzeko erabiltzen direnak ere. Poltsa horiek itxita 

eduki eta horiek jasotzeko maiztasuna handitu. 

 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. 

 Zorroztu higiene pertsonaleko neurriak: dutxatu lanetik irten 

aurretik, edo, ezin bada, lanetik itzultzean, eremu pertsonaleko 

jarduerak (etxekoak edo familiakoak) egin aurretik. 
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Antolamendu  

neurriak 

 Txandak ezartzeko, etenaldiak egiteko, zereginak txandakatzeko 

eta abarrerako beharra baloratu, bizi dugun egoerak dakartzan 

karga fisikoak eta mentalak minimizatzeko eta, aldi berean, 

eskuak garbitzeko. 

 Aztertu espazioa banatzea eta antolatzea, bai eta lan-prozesuak 

ere, segurtasun-distantziak bermatzeko. Segurtasun-distantzia 

mantentzea ezinezkoa den zereginik ez da egin behar. 

Salbuespenez, egin beharreko jarduera ezinbestekoa bada, 

maskarak erabiliko dira, prebentzio-zerbitzuak norbera babesteko 

ekipamenduen erabilerari buruz emandako jarraibideei jarraituz. 

 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, adibidez, mahaiak bereiziz. 

Txanda aldatzeko ordutegiak aldatu (halakorik badago), leku 

berean langile gutxiago egon ez daitezen. 

 Antolatu lan, erabilitako makinak eta eskuko erremintak 

norberaren erabilerarako izan daitezen, eta, ezin bada, horiek 

garbitu (heldulekuak, amarratzeak, bolanteak, palankak, 

erreminta txikiak, erregai-bidoiak, lubrifikatzaileak, etab.), beste 

pertsona batzuen eskutan jartzeko. 

 Baso-makineriaren kabinaren barruan egin beharrekoa egiteko 

ahalik eta persona gutxien egon behar da. 

 Laneko balizko estres-egoerei buruzko jarraibideak eman. 

 Eman langileei arriskuei, hartutako neurriei, NBE erabiltzeari eta 

abarri buruzko informazio/prestakuntza espezifikoa eta 

eguneratua, Prebentzio Zerbitzuarekin bat etorriz. 

 

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. 

https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/30/news_61178/Formulari

o_DECLARACION_RESPONSABLE.pdf 

 Pertsonak garraiatzean, bai baso-ustiategira joan-etorriak egiteko 

(lantokia), bai beste edozein desplazamendutan, ibilgailuan 

pertsona batek baino gehiagok bidaiatu behar duenean, 

segurtasun-tartea bermatu behar da, eta, gehienez ere, pertsona 

bat egongo da eserleku-lerro bakoitzeko. 

https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/30/news_61178/Formulario_DECLARACION_RESPONSABLE.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/30/news_61178/Formulario_DECLARACION_RESPONSABLE.pdf
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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 

 

 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 

 

Erreferentziak 

 

 Osasun Ministerioa 

koronabirus (SARS-COV-2) berriarekiko esposizioaren aurrean 

laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuetarako jarduteko 

prozedura 

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

zaintzeko protokoloa.  

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

ocolos/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-

es.pdf 

 

 

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/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-%204028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-%204028.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.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-es.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-es.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-es.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 
 Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza. Koroabirusa prebenitzeko 

gomendioak. Kartela. 

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

onavirus/es_def/adjuntos/cartel_infecc_coronavirus_eu.pdf 

 

 Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza. Koronabirusa. Zer egin dezaket 

neure burua babesteko? Kartela. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_co

ronavirus/eu_def/adjuntos/koronabirusa-babestu.pdf 

 Bideoa. Eskuak nola garbitu. OSAKIDETZA. Eusko Jaurlaritza. 

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

tu.be 

 

 

 

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

