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Covid-19 prebentzio-fitxa teknikoak  
 

Etxez etxeko laguntza 
 

Informazio orokorra 

Printzipio  

orokorrak 

• Etxez etxeko laguntza enpresa baten bidez kontratatu 

daiteke edo zuzenean zerbitzua emango duen pertsona kontratatu. 

• Enpresen kasuan, egin beharreko ekintza guztiak Prebentzio 

Zerbitzuaren laguntzarekin zehaztuko dira. 

• Autonomoen kasuan, fitxa honetan haiei aplikatzekoak ez 

diren gaiak daude, baina lana zehaztutako neurriei jarraituz egin 

behar du, ahal den guztietan, batez ere kontaktua, neurri 

higienikoak eta informazioa edukitzeari dagokionez. 

• 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. 

Prebentziorako kudeaketa  Koronabirusaren (COVID-19) aurrean jarduteko prozedura 

ezarri. 

 Prozedura langileen ordezkariekin kontsultatuko da eta, hala 

badagokio, akordio batera helduko dira, LSOko batzordean. 
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 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. 

 Sintomak dituzten langileek EZ dute lanera joan behar. 

Berariazko neurriak 

Saihestu  

hurbileko  

kontaktua 

Etxez etxeko laguntzan diharduten langileek bi zeregin nagusi 

dituzte: 

- erabiltzailea zaintzea 

- etxeko lanak 

Edozein egoeratan 

 Etxeko lanetan 2 metroko distantzia mantendu 

erabiltzailearekin edo etxean bizi diren beste pertsonekin. 

 Erabiltzailearen zaintza-lanetan ezin izango da beti distantzia 

hori mantendu, garbitasuna, higienea, mobilizazioa eta abar 

moduko zereginetan. Kasu horietan ahalik eta distantzia 

handiena mantendu, eta babesteko hartu oinarritzat PZk 

erabiltzaileak behar duen zaintza mota kontuan hartuta 

ebaluatutako egoera.  

 Erabiltzaileak arnas sintomak baditu, maskara kirurgiko bat 

erabili behar duela adierazi. 
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 Ez egin kontaktu fisikoa dakarren edukazio- edo afektu-

adierazpenik.  

 Langileak erabiltzailea prestatzen eta informatzen laguntzea 

gomendatzen da. Horretarako, eskuen higieneari eta arnas 

higieneari buruzko informazio- eta dibulgazio-dokumentuak 

erabili. 

Egoera B motakoa bada, aurrekoez gain, honako hauek egin 

beharko dira: 

  Prebentzio Zerbitzuak egoera honetarako definitutako NBEak 

edo Osasun Ministerioak "Manejo domiciliario de COVID-19" 

izeneko prozeduran gomendatutakoak erabiltzea, kontratu-

modalitatearen arabera. Erabili beharko liratekeen NBEetako 

batzuk hauek dira: bata, maskara, betaurrekoak edo babes-

pantaila, erabili eta botatzeko eskularruak, etab. 

 Erabiltzaileak maskara kirurgikoa erabiltzea. 

Higiene 

neurriak 

Edozein agertokitan 

 Etxebizitzarako garbitasun- eta higiene-material nahikoa 

eduki. 

 Eskuak garbitu eta erraztu erabiltzaileak eskuak maiz garbitu 

ahal izatea ura eta xaboia erabiliz, eta erabili eta botatzeko 

paperezko eskuoihaltxoekin lehortzea. 

 Eskularruak erabili aurretik eta erabili ondoren eskuak 

garbitu, bai etxeko lanetan, bai erabiltzailea zaintzeko 

lanetan. 

 Azazkalak motzak izatea gomendatzen da. 

 Ez da gomendatzen eskuak eta eskumuturrak garbitzea 

zailtzen duen eraztunik, eskumuturrekorik, erlojurik edo 

bestelako apaingarririk erabiltzea. 

 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. 

 Hondakinak botatzeko maiztasuna handitu. Arreta berezia 

jarri beharko da jarduera honetan, haiek eskuez ukitu ez 

ditzagun. 

 Etxea ondo aireztatu. Airearen berrikuntza areagotu, modu 

naturalean edo behartuan. 

 Ez partekatu janaria, objektuak eta tresnak aldez aurretik 

garbitu gabe. 
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 Erabili eta botatzeko zapiak eta alkoholdun 

soluzioak/eskuoihalak eskura eduki, erabiltzaileak eskuak 

maiz garbitzeko arazoak baditu. 

 Higiene pertsonaleko neurriak zorroztu: dutxatu lanetik 

itzultzean, etxeko lanak egiten hasi edo familiakoekin egon 

aurretik. 

 

Egoera B bada, aurreko neurriez gain: 

  Hondakinak botatzeko, jarraitu " Manejo domiciliario de 

COVID-19" prozedurari. Arreta berezia jarri beharko da 

jarduera honetan, haiekin eskuez kontakturik egon ez dadin. 

 Zaindu erabiltzailearen etxeko isolamendua. 

 Gomendatu bisitarik ez izatea. 

 Etxea garbitzeko, erabili produktu desinfektatzaileak, hala 

nola lixiba diluitua edo 95º-ko etanola. 

 Erabiltzailearen osasun-egoeragatik zainketa bereziren bat 

behar badu, prebentzio-zerbitzuak egoera ebaluatu eta 

beharrezko neurriak proposatuko ditu. 

 Egunero garbitu laneko arropa, ur berotan, 60 eta 90º 

artean. 

 

Antolamendu 

neurriak 

 Kasu baieztatua edo susmagarria den langileak (ikertua) ez du 

lanik egingo negatiboa baieztatu arte edo hura berreskuratu dela 

baieztatu arte.  Horrelakoetarako ezarri abisu eta ordezkapen 

prozedura bat zerbitzuari eusteko. 

 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. 

 Lana antolatu langilearen eta erabiltzailearen arteko harremana 

(B egoeran) erraza eta arina izan dadin. 

 Sustatu eta lagundu langileak joan-etorriak bakarrik egin ditzan. 

Aparkatzeko guneak aurreikusi. 
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 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 langileari (B egoeran) arriskuei, abian jarritako neurriei, 

norbera babesteko ekipamenduen erabilerari eta abarri buruzko 

informazioa, eta jakinarazi kontaktu estutzat har daitekeela, 

erabiltzailearen zaintza-beharren arabera. 

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 

 

 koronabirus (SARS-COV-2) berriarekiko esposizioaren 

aurrean laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuetarako 

jarduteko prozedura 

 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccay

es/alertasActual/nCov-

China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf 

 Osasun sailaren eta osakidetzaren gomendioak. Etxez etxeko 

laguntza zerbitzua (eelz). Covid-19 

 

Prozedurak  Lokalak garbitzeko eta desinfektatzeko prozedura, kasu 

posibleren bat erregistratzen bada.  

 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. Eusko Jaurlaritza. 

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

u.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_servicios_prevencion_riesgos_laborales_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.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
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

