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Covid-19 prebentzio-fitxa teknikoak  

 

Eraikuntza obrak 
 

Informazio orokorra 

Printzipio  

orokorrak 

COVID-19ri aurre egiteko osasun-gomendioak aplikatzearen 

ondorioz egin beharreko ekintza guztiak enpresako Prebentzio 

Zerbitzuaren lankidetzarekin definitu beharko dira, eta segurtasun- 

eta osasun-planean (SOP) edo obraren prebentziozko 

kudeaketadokumentuan (OPKD) sartuko 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. 

• 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 

Sintomei buruzko  

informazioa  

eta kontrola 

• Langileei sintomei buruzko informazioa eman (oro har, sukarra, 

eztula eta aire-faltaren sentsazioa, nahiz eta kasu batzuetan 

digestio-sintomak ere egon daitezkeen, hala nola, beherakoa 

eta sabelaldeko mina). 

• Protokolo bat izan eta langileei jakinarazi nola jokatu behar 

duten sintoma horietakoren bat sentitzen badute: dagokion 

prebentziozerbitzuko osasun-zaintzako unitateari edo osasun-

zerbitzuari (Osakidetza) jakinarazi. 

• COVID-19ren aurrean jarduteko eta eskuak nola garbitu behar 

diren jakiteko kartelak jarri. 

Saihestu  

hurbileko  

kontaktua 

• Etxetik irten aurretik sintomarik agertzen bada, ez joan 

lanpostura eta jakinarazi enpresari, prebentzio-zerbitzuari 

eta/edo osasunzerbitzuari (Osakidetza).  

• Obrarako sarrera mailakatu.  

• Atsedenaldietarako txandak ezarri.  

• 2 metroko distantzia mantendu.  

• Ahal den guztietan, lana guneetan banatu, segurtasun-tarteak 

mantendu ahal izateko.  

• Aglomerazioak saihestu.  

• Jarduerak, ahal bada, telematikoki eta/edo telefonoz egin. 

• Aztertu hurbilago lan egin ahal izatea, norbera babesteko 

ekipamendua erabilita. 

• Materialak lekualdatu, segurtasun-distantziak mantentzeko 

moduan.  

• Igarobideak murriztu.  

• Ez egin kontaktu fisikoa dakarren edukazio- edo afektu-

adierazpenik.  

• Obrara bisitak debekatu, ezinbestekoak ez badira. 
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Higiene  

neurriak 

• Eskuak maiz garbitu urarekin, xaboiarekin edo alkohol-

soluzioekin.  

• Eskuak garbitzeko guneak izan eta ura, xaboia edo gela dagoela 

ziurtatu. Era berean, ekipoak, erremintak eta abar partekatzea 

beharrezkoa bada, garbitzeko guneak jarri. 

• Ahal dela, ekipoak, erremintak eta abar partekatzea saihestu.  

• Eztul edo doministiku egitean, estali ahoa eta sudurra ukondoa 

tolestuta edo erabili eta botatzeko zapia erabilita. 

• Erabili eta botatzeko zapiak erabili, eta ondoren bota.  

• Zapi erabiliak botatzeko tapadun paperontziak izan, pedala 

emanda irekitzen diren horietarikoak. 

• Ura banatzeko sistema indibidualak izan.  

• Ez ukitu eskuez begiak, sudurra eta ahoa, transmisioa errazten 

baitute, eskularruak eraman arren.  

• Ez partekatu edalontziak, botilak eta mahai-tresnak lankideekin.  

• Komunak eta partekatzen diren eremuak garbi eduki, ohi baino 

maizago garbituz, txandaka, goizez eta arratsaldez. 

• Arreta berezia eskaini ingurune konfinatuetan egiten diren lanei, 

aireztapen-baldintza gutxiegi edo bereziak dituzte. 

• Etxoletan eta obra-esparruetan airea berritzen lagundu. 

Beharrezkoa bada, aireztapena gaitu.  

• Bulegoetan, ez partekatu aurretik garbitu gabeko objekturik 

(grapagailuak, guraizeak …). 

 

Antolamendu  

neurriak  

• Aztertu Langileak obretara heltzeko modua. Pertsonen joan-

etorriak antolatzeko orduan, kontuan hartu honako hau:  

- Bederatzi plaza arteko ibilgailuetan, gidatzen duen pertsona 

barne, garraio publikoa, pribatua, osagarria eta partikularra 

erabiltzen denean, pertsona batek baino gehiagok joan behar 

duenean ibilgailuan, eserleku-lerro bakoitzeko pertsona bat joango 

da gehienez, eta bidaiarien artean ahalik eta distantzia handiena 

egongo da.  

- Zerbitzu profesionalak egiteko joan-etorrietan ibilgailu jakin 

batzuk erabiltzeko baldintzei buruz, zehazki, furgonetak, furgoiak 

eta turismotik eratorritako ibilgailuak, eserleku-ilara bakarra 
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dutenak, eta gainerako espazioa herritarrentzako zerbitzurako 

azpiegiturak eta instalazioak mantentzeko eta konpontzeko behar 

diren material eta tresnetara bideratzen dutenak, karga-

furgoneten garraioa "merkantziarako garraio pribatu " gisa uler 

daiteke, beraz, kabinan bi pertsona joatea baimenduta dago. 

* Identifikatu COVID-19rekiko arrisku-kolektiborik edo kaltebera 

den langilerik dagoen, babesteko behar diren berariazko neurriak 

hartzeko. Osasun Ministerioak argitaratutako SARS-CoV-2rekiko 

esposizioaren aurrean Laneko Arriskuen Prebentzio 

Zerbitzuetarako jarduera-prozeduran zerrendatuta dauden COVID-

19rekiko arriskukolektiboak edo talde kalteberak honako hauek 

dira: 

▪ 60 urte baino gehiago.  

▪ Gaixotasun kardiobaskularrak, hipertentsioa barne . 

▪ Diabetesa. 

▪ Biriketako gaixotasun kronikoak.  

▪ Minbizia tratamendu aktiboaren fasean.  

▪ Immunoeskasia.  

▪ Haurdunaldia. 

- Ezaugarri hori identifikatu eta zehaztu ondoren, 

lanpostuan eta dagozkion jardueretan jarrai 

dezakeen baloratu beharko da.  

- Jarraitu ezin badu, lanpostua egokitu beharko du 

beharrezko alderdietan, beste lanpostu batean 

jarri beharko du edo arrisku hori ez dakarten 

beste eginkizun batzuk bete beharko ditu.  

- - Aurreko guztia ezinezkoa bada, lanpostutik 

prebentzioz urrundu, hargatik eragotzi gabe bere 

jarduerarekin jarraitzea ahalbidetzen duten 

antolaketa-neurriak hartzea, adibidez, telelana. 

• Lanaren antolaketa eta banaketa aztertu, segurtasun-distantziak 

eta higiene-neurriak mantendu ahal izateko. Horretarako, ordu-

tarteak, txandak, guneak eta abar baloratu. Eremuak mugatu eta 

seinaleztatu.  

• Leku komunen erabilera zehaztu: aldagelak, jantokiak, etab.  

• Egoera honi aurre egiteko sortu diren prozedura berriak jakinarazi 

Prebentzio Baliabideari. 
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Jendea bizi edo dagoen etxebizitzetako edo higiezinetako obrak  

• Langileen eta higiezinean bizi diren edo bertan lan egiten duten 

pertsonen arteko kontaktua saihestu, nahiz eta kasu batzuetan 

jendea bizi den etxebizitzara edo jendea dagoen lekura sartu ahal 

izan premiazko konponketak eta matxurak egiteko, 

• 2 metroko distantzia mantendu. 

 - Ahal dela, sarrera independenteak erabili: bertakoek erabiltzen 

ez duten sarbidea edo - Langileen eta obrakoak ez direnen artean 

sektorizazio berezia eta/edo  

- Denbora banaketa egin; hau da, langileek erabiliko duten 

espazioa ez dute besteek erabiliko, lana egiten den bitartean 

edota langileek erabili bitartean besteek ez dute erabiliko. 

 • Jarduerak koordinatu eraikineko pertsonen (gehienetan obraren 

"promotorea" izango da) eta obra egiten ari diren enpresen artean, 

Segurtasun eta Osasuneko koordinatzailearen bidez, halakorik 

badago, edo zuzenean "promotorearen" eta kontratatzailearen edo 

lanak egiten dituen autonomoaren artean.  

Jarraian, sakontzeko asmorik gabe, zenbait jarduketa deskribatzen 

dira:  

•  Lanak antolatu ahalik eta pertsona-kopuru txikienari eta ahalik 

eta denbora laburrenari eragiteko moduan, kontuan hartu une 

honetan biztanle asko konfinatuta daudela: adibidez, lana 

fatxaden edo fatxada-eremuen artean banatu, egunez pertsona 

berberak izan ez daitezen kaltetuak.  

• Lanaldia zehaztean, kontuan hartu eskura dauden baliabide 

higieniko-sanitarioak eta otorduetarako bitartekoak, eta sor 

daitezkeen eragozpenak.  

• Obraren promotorearekin koordinatu gai guztiak: fatxadarako 

irekieren itxiera, eremu komunen erabileraordutegiak, etab.  

• Prebentzio-jarduera eta -neurri guztiak zehaztu, Prebentzio 

Zerbitzuarekin batera.  

• Langileen higiezinerako sarrera eta irteera lanaldiaren sarrera 

eta irteerekin bateratu.  

• Materialak, erremintak eta abar sartu, eta egunean behin 

bakarrik kendu, langileen sartu eta irtenekin bat eginda. Gai 

horrek lanaren antolaketa ona eskatzen du, argi izan behar baita 

zer egingo den eta zer behar den.  

• Sarreraren eta irteeraren ondoren, garbitu kontaktuan egon 
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diren eremu komunak eta elementuak, kaletik lanera sartzean eta 

kontrako noranzkoan irtetean. Sartzean ez litzateke beharrezkoa 

izango egitea, baldin eta ura edo elektrizitatea konektatzeko 

bakarrik sartzen bada eta berehala ateratzen bada; irtetean bai 

garbitu beharko da.  

• Garbitu lan-eremuak eta, ahal bada, desinfektatu, batez ere 

higiezinekoek erabiltzen dituztenen hurbileko edo "erabilerako" 

eremuak badira, bai eta erabilitako ekipo eta erreminta guztiak 

ere.  

• Espaloiak kontrolatu, beharrezkoa bada.  

Eragozpenak sortzen dituzten jarduerei dagokienez, hala nola zarata 

eta/edo hautsa, konfinatuta egoteak berekin dakarrenez, kasu 

askotan, bertan lan egitea edo ikastea, eragozpenak sortzen dituzten 

zereginak desatseginak ez diren beste zeregin batzuekin txandakatuko 

dira edo hain deserosoak ez diren beste batzuekin. Hori ezinezkoa 

bada, goizeko edo arratsaldeko lanaldi bat zehaztu behar da, 

promotorearekin hitzartuta, eragozpen horiek ahalik eta txikienak izan 

daitezen eta/edo higiezinak aireztatu daitezen, bai eta langileek jan 

dezaten ere. 

 

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 

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
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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 

 

• 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 

Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden 

determinadas actividades relacionadas con obras de 

intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de 

contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con 

dicha actividad.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4424 

 

 

Erreferentziak  • Instrucción 20/TV-112 Asunto: COVID-19 Estado de alarma. 

Desplazamientos en furgonetas, furgones y vehículos derivados 

de turismo que disponen de una única fila de asientos 

• COGITI. COVID-19 osasun-larrialdia. ITIen Lanbide-jardunetarako 

gomendioak jarduketetan .  

• Koronabirus (SARS-COV-2) berriarekiko esposizioaren aurrean 

laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuetarako jarduteko 

prozedura  

• Exekutatzen ari diren obren zuzendaritza fakultatiboaren 

jardunjarraibideak Covid-19k sortutako osasun-larrialdiko 

egoeraren aurrean. Espainiako Arkitektoen Kontseilu Gorenak 

egindako komunikatua 

Prozedurak  
• Lokalak garbitzeko eta desinfektatzeko prozedura.  

• Lokalak garbitzeko eta desinfektatzeko prozedura, kasu 

posibleren bat erregistratzen bada.  

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.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
http://www.dgt.es/Galerias/covid-19/20200416_Instruccion-COVID-19.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/covid-19/20200416_Instruccion-COVID-19.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/covid-19/20200416_Instruccion-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.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf
https://www.coam.org/es/actualidad/noticias/pautas-actuacion-direccion-facultativa-obras-curso-ejecucion
https://www.coam.org/es/actualidad/noticias/pautas-actuacion-direccion-facultativa-obras-curso-ejecucion
https://www.coam.org/es/actualidad/noticias/pautas-actuacion-direccion-facultativa-obras-curso-ejecucion
https://www.coam.org/es/actualidad/noticias/pautas-actuacion-direccion-facultativa-obras-curso-ejecucion
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• Arropa garbitzeko prozedura, kasu posibleren bat erregistratzen 

bada Ikusi erreferentziazko dokumentuak. 

Ikusi erreferentziazko dokumentuak. 

Eranskinak 
• Posterra. Koronabirusa prebenitzeko aholkuak  Osakidetza. 

• Bideoa. Eskuak nola garbitu. Osakidetza. 

 

 

 

 

 

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

