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Covid-19 prebentzio-fitxa teknikoak  
 

Etxeko langileak 

Informazio orokorra 

Printzipio  

orokorrak 

• Etxez etxeko laguntza enpresa baten bidez kontratatu 

daiteke edo zuzenean zerbitzua emango duen pertsona kontratatu. 

• Langilea zuzenean kontratatu bada, lana osasun agintaritzak 

zehaztutako neurriei jarraituz egin behar du, ahal den guztietan, 

batez ere kontaktua, neurri higienikoak eta informazioa edukitzeari 

dagokionez. 

Neurri horiek Osasun Ministerioaren, Eusko Jaurlaritzako Osasun 

Sailaren edota Osalanen webguneetan kontsulta daitezke. 

• Besteren konturako langileen kasuan, enpresan egin 

beharreko ekintza guztiak Prebentzio Zerbitzuaren laguntzarekin 

definitu beharko dira. 

 

Lan-harremana edozein dela ere, denek bete beharko dituzte 

alarma-egoeraren ondorioz  dauden portaera sozialari buruzko 

jarraibideak. 

Lan-egoerak  A egoera: etxebizitzan COVID-19 kasurik ez dagoenean 

 B egoera: etxebizitzan COVID-19 kasu posible, probable edo 

baieztatuak daudenean: 

- Ospitaleratzeko irizpiderik gabe 

- Ospitaleratzea behar izan dutenak eta, ospitaleko alta 

jaso ondoren, jarraipena eta etxean isolatzeko 

neurriak behar dituztenak 

Erabiltzailearen eta/edo haren 

familiaren lankidetza 

Langileak egunero jakin behar du erabiltzaileak sintomarik duen ala 

ez. Horretarako, haren edo haren familiaren laguntza behar da, 

egoera horren berri lehenbailehen eman dezan; horrela, langileak 

etxera joan aurretik jakin ahal izango du bere jarduera zein 

egoeratan egin behar duen, eta dagozkion prebentzio-neurriak 

hartu ahal izango ditu. 

Egoera batzuetan, komunikazioa ezin izango da egin etxebizitzara 

iritsi aurretik, eta, beraz, bertara iristen denean jakingo da zer 

eszenatoki dagoen. 
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Prebentziorako kudeaketa Zuzenean kontratatutako langileak: 

 Koronabirusaren aurrean jarduteko prozedura eguneratuei 

buruz informatzea eta horiek aplikatzea (COVID-19). 

 Informatzea koronabirusaren (COVID-19) aurrean jarduteko 

kutsaduraren aurkako oinarrizko alderdiei buruzko 

informazio-material ulergarriez eta iturri fidagarriez: 

- Neurri higieniko pertsonalak eta kolektiboak 

- Osasun-agintaritzak ezarritako irizpideak, pertsona 

batek gaixotasuna izan dezakeela ondorioztatu ahal 

izateko. 

- Kasu susmagarri baten aurrean jarduteko 

jarraibideak. 

 Etxebizitzan bizi direnek ahalik eta lankidetza handiena izan 

behar dute, prebentzio-neurriak hartzeko eta agintariek 

egindako gomendioen jarraipena egiteko.  

 Sintomak dituzten langileek EZ dute lanera joan behar. 

Besteren konturako langileak: 

Enpresak egin beharrekoak: 

 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. 
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 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. 

 

Berariazko neurriak 

Saihestu  

hurbileko  

kontaktua 

Etxeko langileek etxeko lanak egitea dute zeregin nagusi. 

Edozein egoeratan 

  Etxeko lanetan 2 metroko distantzia mantendu 

erabiltzailearekin edo etxean bizi diren beste pertsonekin. 

  Ez egin kontaktu fisikoa dakarren edukazio- edo afektu-

adierazpenik.  

Egoera B motakoa bada, aurrekoez gain, honako hauek egin 

beharko dira: 

  Etxeko pertsonaren batek arnas sintomarik badu, maskara 

kirurgiko bat erabili behar du. 

  Pertsona sintomatiko bati arreta ematen lagundu behar bada, 

Osalanek argitaratutako "etxez etxeko laguntza" fitxan 

jasotako neurriak aplikatuko dira. 

 

Higiene 

neurriak 

Edozein agertokitan 

 Etxebizitzarako garbitasun- eta higiene-material nahikoa 

eduki.  

 Eskuak urez eta xaboiz garbitu, eta erabili eta botatzeko 

paperezko eskuoihaltxoekin lehortu. Baita eskularruak erabili 

aurretik eta ondoren ere. 

 Etxeko gela guztiak ondo aireztatuta daudela ziurtatu, 

gutxienez bost minutuz. 

 Egunero garbitu, urez eta xaboiz maiz ukitzen diren azalerak. 

 Gainazal guztiak, ateen heldulekuak, aulkiak, mahaiak eta abar 

garbitzeko maiztasuna handitu, eta, oro har, eskuekin ukitu 

daitekeen edozein gainazal garbitu, horretarako ezarritako 

garbiketa-protokoloei jarraituz. 

 Azazkalak motzak izatea gomendatzen da. 

 Ez da gomendatzen eskuak eta eskumuturrak garbitzea 

zailtzen duen eraztunik, eskumuturrekorik, erlojurik edo 

bestelako apaingarririk erabiltzea. 
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 Hondakinak botatzeko maiztasuna handitu. Arreta berezia 

jarri beharko da jarduera honetan, haiek eskuez ukitu ez 

ditzagun.  

 Ez partekatu janaria, objektuak eta tresnak aldez aurretik 

garbitu gabe. 

 Erabili eta botatzeko zapiak eta alkoholdun 

soluzioak/eskuoihalak eskura eduki, eskuak maiz garbitzeko 

arazoak izanez gero. 

 Higiene pertsonaleko neurriak zorroztu: dutxatu lanetik 

itzultzean, etxeko lanak egiten hasi edo familiakoekin egon 

aurretik. 

 Kasu posible, probable edo baieztatu batek sortutako 

zaborrak garbitu edo bota behar badira, Eusko Jaurlaritzako 

Osasun Sailak argitaratutako etxean isolatuta dauden covid-19 

kasuetan etxebizitzan hondakinak garbitzeko eta maneiatzeko 

prozeduraren arabera egingo da. 

Egoera B bada, aurreko neurriez gain: 

 Ko tsultatu Do u e to Ma ejo do i iliario de asos : 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes

/alertasActual/nCov-

China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf 

eta Protokoloa, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailarena, 

hondakinak garbitu eta erabiltzekoa, etxebizitzan isolatuta 

dauden covid-19 kasuak 

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

/material_coronavirus/es_def/adjuntos/limpieza-aislamiento-

domiciliario.pdf 

 Etxeko gelak ondo aireztatuta daudela ziurtatu (egunean 5-10 

minutu gutxienez). 

 Garbitu, lehenik eta behin, ura eta xaboia erabiliz maiz ukitzen 

diren gainazalak; izan ere, garbiketak germenak, lohikeria eta 

zikinkeriak ezabatzen ditu, eta, ondoren, desinfektatu, 

adibidez, ateetako heldulekuak, bainugelako gainazalak, 

mahaiak, gaueko mahaitxoak, urrutiko aginteak, etengailuak, 

bainugelako eta sukaldeko txorrotak, komunak, telefonoak, 

teklatuak, tabletak. Desinfektatzeko, honako hau erabil 

dezakezu: 

 Supermerkatuetan aurkituko dituzun 

desinfektatzaileak (ikus jendeak oro har erabiltzeko 

baimenduta dauden produktu biruziden zerrenda). 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/es_def/adjuntos/limpieza-aislamiento-domiciliario.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/es_def/adjuntos/limpieza-aislamiento-domiciliario.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/es_def/adjuntos/limpieza-aislamiento-domiciliario.pdf
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 Lixiba diluitua: 

- Erabili beti diluzio prestatu berria, 

gomendatutako kontzentrazioak lortzeko lixiba 

komertzialetatik abiatuta  

 50 g/l-ko lixiba komertziala: gehitu 25 ml lixiba 

litro batean. 

 L-ko 40g/l-ko lixiba komertziala: gehitu 30 ml 

lixiba litro batean. 

* "zopa koilara" bat 15ml da. 

 Sarrerako atetik urrutien dagoen zatitik hasiko da garbiketa. 

 Eguneroko garbiketa egitean, erabilera bakarreko eskularruak 

erabili beharko dira. Jantzi aurretik eskuak garbitu. Garbiketa 

amaitu ondoren, eskularruak kendu eta poltsa batean utzi. 

Poltsa hori behar bezala itxiko da, eta etxeko gainerako 

hondakinekin batera botako da. Ondoren, eskuen higiene 

osoa egin behar da, urez eta xaboiaz, gutxienez 40-60 

segundotan. 

 Ontziteria, mahai-tresnak eta sukaldeko beste tresnak ur 

beroarekin eta xaboiarekin garbituko dira. Ontzi-garbigailuan 

garbitzea nahikoa da. 

 Arropa garbitzeko, arropa arrunteko detergente bat erabiliko 

da. Jarri programa gutxienez 60º-ko tenperaturan. 

Zereginen artean, gainera, sintomak dituen pertsona isolatua 

zaintzea badago, etxeko kasuen maneiua dokumentua erabili 

behar duzu. 

Antolamendu 

neurriak 

 Prebentzio-zerbitzuko osasun-arloak arrisku horrekiko bereziki 

sentikorrak diren langileak identifikatzea, babesteko behar 

diren berariazko neurriak hartzeko. Hori prebentzio-zerbitzu bat 

duten besteren kontura kontratatutako pertsonen kasuan 

gertatuko da. Osasun Ministerioak argitaratutako SARS-CoV-

2rekiko esposizioaren aurrean Laneko Arriskuen Prebentzio 

Zerbitzuetarako jarduera-prozeduran zerrendatuta dauden 

COVID-19rekiko arrisku-kolektiboak edo talde kalteberak. Talde 

horiek honako hauek dira: 

- 60 urte baino gehiago. 

- gaixotasun kardiobaskularrak, hipertentsioa barne 

- diabetesa 

- biriketako gaixotasun kronikoak 

- minbizia tratamendu aktiboaren fasean 

- immunoeskasia 

- haurdunaldia 
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 Ezaugarri hori identifikatu eta zehaztu ondoren, lanpostuan eta 

dagozkion jardueretan jarrai dezaketen baloratu beharko da. 

 Jarraitu ezin badu, lanpostua egokitu beharko du beharrezko 

alderdietan, beste lanpostu bati atxiki beharko dio edo arrisku 

hori ez dakarten beste eginkizun batzuk bete beharko ditu. 

 Aurreko guztia ezinezkoa bada, lanpostutik prebentzioz 

urruntzea, hargatik eragotzi gabe bere jarduerarekin jarraitzea 

ahalbidetzen duten antolaketa-neurriak hartzea, 

harremanetarako probabilitate handiena duten zereginak 

mugatzeko.  

 Laguntza gisa, Pro edi ie to para los servi ios de preve ió  
de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-Cov-2 (Covid-

, del / 4/  IV. edo V. era ski a era il daiteke. 
 Kalteberatasuna gertatuz gero, haren mailaren eta lanean izan 

dezakeen arrisku-mailaren arabera, ebaluatu prebentzio-

zerbitzuaren bidez langilearen sentsibilitate berezia, eta kasu 

bakoitzari dagozkion prebentzio-, egokitzapen- eta babes-

neurriak hartu. Lana egin ahal izateko baldintzak mantentzea 

ezinezkoa bada, egoera hori egiaztatu egingo da, langileak aldi 

baterako ezintasuna eska dezan.  

 Baliteke pertsona autonomoak edo etxebizitzaren jabeek 

zuzenean kontratatzen duten pertsonak prebentzio-zerbitzurik 

ez izatea. Lehen mailako arretako zure medikuaren 

laguntzarekin, kontuan hartu beharko duzu jarduera egiten 

jarraitzea egokia den ala ez, baldin eta COVID-19rekiko 

arriskuko kolektiboen edo kalteberak diren taldeen artean 

egongo bazara. 

 Sintomak dituen edo kasu baieztatua edo susmagarria den 

pertsona orok (ikertua) ezin izango du lanera joan negatiboa 

baieztatu edo sendatu arte. 

 Beharrezko osasun-produktuak eta babes-ekipoak izan. 

 Iturri fidagarriei buruzko informazio ona lortu: pertsonak etxean 

bizitzea, konfinamendu-neurriak, garbiketa, higiene pertsonala, 

osasun-produktuen erabilera edo NBE. 

 Joan-etorria banaka egiten saiatu. Posible ez bada, kontuan 

hartu garraio publikoa, pribatua, osagarria eta partikularra, 

ederatzi plazako i ilgailuak gidaria ar e … zei  este 
garraiobide bat erabili, pertsona batek baino gehiago joan 

behar badu, errespetatu egingo dela pertsona bat eserleku-

lerro bakoitzeko, gehienez ere, eta okupatzaileen artean ahalik 

eta distantzia handiena. 
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 Aparkalekuak aurreikusi. 

 Etxeko espazioaren banaketa eta antolamendua aztertu, baita 

lan-prozesuena ere, segurtasun-distantziak bermatzeko. 

 Laneko estresa eragin dezaketen egoerak ezagutu eta horiei 

buruz informatu. 

Besteren konturako langileak: 

Aurreko neurriez gain, enpresak honako hau bermatu beharko du: 

 Arrisku honekiko bereziki sentikorrak diren langileak 

identifikatu (kontuan hartutako kolektiboak atal honen hasieran 

agertzen dira), babesteko behar diren berariazko neurriak 

hartzeko. 

- Ezaugarri hori identifikatu eta zehaztu ondoren, 

lanpostuan eta dagozkion jardueretan jarrai dezaketen 

baloratu beharko da. 

- Jarraitu ezin badu, lanpostua egokitu beharko du 

beharrezko alderdietan, beste lanpostu bati atxiki beharko 

dio edo arrisku hori ez dakarten beste eginkizun batzuk 

bete beharko ditu. 

- Aurreko guztia ezinezkoa bada, lanpostutik prebentzioz 

urruntzea, hargatik eragotzi gabe bere jarduerarekin 

jarraitzea ahalbidetzen duten antolaketa-neurriak. 

 Baloratu etxeen, txanden, ordutegien, zereginen eta abarren 

banaketa, karga fisikoak eta mentalak egoera horretan duen 

eragina minimizatzeko. 

 Hornitu beharrezko osasun-produktuez eta babes-

ekipamenduez. 

 Beharrezko prestakuntza eman: erabiltzaileak nola maneiatu, 

konfinamendu-neurriak, garbiketa, higiene pertsonala, osasun-

produktuen edo NBE-en maneiua eta erabilera. 

 PZan kontaktu bat izatea, langileak bere zalantzak galdetzeko 

edo bere beharren berri emateko. 

 Sustatu eta lagundu langileak joan-etorriak bakarrik egin ditzan. 

Aparkatzeko guneak aurreikusi. 

 Eman prestakuntza langileei, erabiltzailearen etxean 

espazioaren banaketa eta antolaketa aztertu ahal dezaten, bai 

eta lan-prozesuena ere, segurtasun-distantziak bermatzeko. 

 Eman laneko balizko estres-egoerei buruzko jarraibideak. 

Eman arriskuei, abian jarritako neurriei, norbera babesteko 

ekipamenduen erabilerari eta abarri buruzko informazioa. 

 



 
 

Covid 19 prebenitzeko fitxa teknikoa. Etxeko langileak 
orria 8a 9tik                                                                                                        
2020/04/08 

 

Erakundean 

Lagungarriak 

izan daitezkeen  

beste neurri batzuk 

 Garbiketako agenteak ordeztu, hala badagokio, eraginkortasun 

handiagoko beste agente batzuekin. 

 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, distantziak 

errespetatu: pertsona bat lerro bakoitzeko, ahalik eta distantzia 

handienean. 

 

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 

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
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Erreferentziak 

 

 Limpieza y manejo de residuos en la vivienda de casos de 

covid-19 en aislamiento domiciliario 

Hemen eskuragarri: 

https://www.euskadi.eus/protocolos-relacionados-con-el-nuevo-
coronavirus-covid-19/web01-a2korona/es/  Procedimiento de Actuación frente a la enfermedad por SARS-

Cov-2 

 Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevencion 

de Riesgos Laborales frente a la Exposición al Nuevo 

Coronavirus (SARS-COV-2) 

 Medidas higiénicas para la prevención de contagios por 

COVID-19 (SARS-COV-2 

 Manejo domiciliario del COVID-19 Ministerio de Sanidad 

 Recomendaciones del Departamento de Salud y OSAKIDETZA. 

Servicio de ayuda a domicilio COVID-19 

Hemen eskuragarri: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasA
ctual/nCov-China/documentos.htm 

 

Eranskinak 
 Posterra. Koronabirusa prebenitzeko aholkuak.  OSAKIDETZA 

 

 Bideoa. Eskuak nola garbitu. OSAKIDETZA. Eusko Jaurlaritza. 

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

be 

  

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/protocolos-relacionados-con-el-nuevo-coronavirus-covid-19/web01-a2korona/es/
https://www.euskadi.eus/protocolos-relacionados-con-el-nuevo-coronavirus-covid-19/web01-a2korona/es/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
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

