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Covid-19 prebentzio-fitxa teknikoak 

Farmaziak 
 

Orokorrean 

Printzipio  

orokorra 

Egin beharreko ekintza guztiak enpresako Prebentzio Zerbitzuaren 

laguntzarekin definitu beharko dira.  

 

Farmaziako langile edo bezero guztiek 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: 

 

• EZ joan erostera arnas sintomarik baduzu. 

• Segurtasun-distantzia errespetatu, eta aglomerazioak sortzea 

saihestu. 

• Bakarrik joan (nahiz eta orain adingabeekin joateko aukera dagoen, 

ez dago aholkatuta). 

• Farmazian ahalik 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. 
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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  

Gomendio  

orokorrak 

• Jarri kartelak, liburuxkak… farmazietan, leku estrategikoetan, 

herritarrak esku-higieneari eta arnasketa-higieneari buruzko 

jarraibideen jakinaren gainean egon daitezen. 

• Erraztu eskuak urarekin eta xaboiarekin maiz garbitu ahal izatea, bai 

eta erabili eta botatzeko paperezko eskuoihaltxoekin lehortzekoak 

egotea ere. 

• Jarri herritarren eta langileen eskura soluzio hidroalkoholikoa duten 

banagailuak.   

• Hondakinak botatzeko edukiontziak egon daitezela, irekitzeko 

pedala duten horietakoa.  

• Mantendu 2 metroko segurtasun-distantzia. 

• Ez egin kontaktu fisikoa dakarren edukazio- edo afektu-adierazpenik.  

 

Lekua 

 

• Aztertu espazioaren banaketa eta antolaketa, baita lan-prozesuena 

ere, segurtasun-distantziak bermatzeko. 

• Kendu mostradoreko elementu guztiak (erakusmahaiak, kartelak, 

laginak). 

• Autozerbitzu-eremuak minimizatu. 

• Plastikozko manparak edo antzekoak erabiltzea gomendatzen da, 

erraz garbitzeko eta desinfektatzeko modukoak, behin instalatuta 

lan-eremua babestuta gera dadin. 

• Lokalaren ezaugarrien arabera, aurreikusi lekuren bat gaixoren bat 

badoa, osasun-zerbitzuek jardun arte, hantxe egon dadin. 

- Zentroko langile guztiei jakinarazi COVID-19 susmoa duten 

pazienteak artatuko diren lekua eta kokapena. 

- Mugatu gune horretarako sarrera gaixoa artatzeko eta zaintzeko 

funtsezkoak diren langileei. 
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- Eskura jarri gunearen sarbidean edo atean maskara kirurgikoak, 

eskularruak, horiek behar bezala botatzeko edukiontzi bat eta 

soluzio hidroalkoholikoko banagailu bat, erabilitakoa kendu 

ondoren eskuak garbitzeko. 

Saihestu  

hurbileko  

kontaktua 

• 2 metroko distantzia mantendu: 

- Establezimendu barruan nahiz kanpoan aglomerazioak sortzea 

saihestu.  Horretarako, edukiera mugatu, artatutako pertsona 

bat eta beste bat zain eduki (mostradore bakoitzeko izan 

daiteke, 2 metroko distantzia mantenduz gero). 

- Zaindu ilaran dauden bezeroek segurtasun-distantzia 

mantentzen dutela. Kolektibo ahulenek lehentasuna dutela 

jakin dezaten, ilaran kartel bat jarri eta informazioa eman, 

gatazkak saihesteko. 

- Uneoro mantendu bezeroen eta langileen arteko 2 m-ko 

segurtasun-tartea.  Horretarako, erabili zintak, pegatinak, 

hesiak, seinale bertikalak eta/edo horizontalak, guneak 

mugatu… 

 

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. Prebentzio-zerbitzuak baloratuko du pertsona horiek lanera 

joaterik duten, baldin eta ez kutsatzeko mugak eta egokitzapenak 

ezin badaitezke ezarri. 

• Farmaziako langileak mostradorearen atzean egon daitezela, 

jendearen arretarako gunera atera gabe. 

• Txandak ezartzeko, etenaldiak egiteko, zereginak txandakatzeko eta 

abarrerako beharra baloratu, bizi dugun egoerak dakartzan karga 

fisikoak eta mentalak minimizatzeko eta, aldi berean, eskuak 

garbitzeko. 

• Saihetsi sendagaien banatzailearekin kontaktua, 2 metroko 

distantzia mantendu. Farmaziara iristen diren edukiontziak kanpotik 

desinfektatu. 

• Saihetsi saltzaileen bisitak, harreman telematikoa erabili. 
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• Ez partekatu lantokian dauden leku komunak, atseden-eremuak, 

office-guneak, aldagelak eta abar. Instalazioek neurri horiek 

bermatzen ez badituzte, erabilera-txandak programatuko dira, 

betiere segurtasun-tarteak mantenduz. 

• Eman laneko balizko estres-egoerei buruzko jarraibideak. 

• Eman arriskuei, abian jarritako neurriei, NBE-en erabilerari eta abarri 

buruzko informazioa. 

• Pertsonen joan-etorriak antolatzeko orduan, kontuan hartu 

"ibilgailuan pertsona batek baino gehiagok bidaiatu behar duen 

kasuetan, eserleku-lerro bakoitzeko gehienez pertsona bat joatea 

errespetatuko dela, eta bidaiarien artean ahalik eta distantzia 

handiena mantenduko dela". 

  

Prebentziorako  

kudeaketa 
Eskuetako higienea da infekzioa prebenitzeko eta kontrolatzeko neurri 

nagusia. 

• Eskuak garbitu bezeroarekin egon aurretik eta ondoren, teknika 

egokia erabiliz. 

• Langileen eskura jarri garbiketarako eta higienerako materiala. 

• Azazkalak motzak izatea gomendatzen da. 

• Ez da gomendatzen eskuak eta eskumuturrak garbitzea zailtzen duen 

eraztunik, eskumuturrekorik, erlojurik edo bestelako apaingarririk 

erabiltzea. 

• Jarri erabili eta botatzeko zapiak eta alkoholdun 

soluzioak/eskuoihalak, bai eta oinarrizko informazio-puntu bat ere. 

Paperontziak (estalkia eta pedala dutenak)  musuzapiak eta erabili 

eta botatzeko beste material batzuk botatzeko. Material horiek maiz 

garbitu beharko dira. 

• EZ da beharrezkoa maskarak erabiltzea. Kasu zehatzetan bakarrik 

erabiliko dira, egin beharreko jarduera ezinbestekoa bada eta 

langilearen babesa bermatu ezin bada, prebentzio-zerbitzuak 

norbera babesteko ekipamenduen erabilerari buruz emandako 

jarraibideen arabera. 

• Zorroztu gainazal, zoru, ateen helduleku, mostradore, ekipo 

informatiko, teklatu, sagu, telefono eta abarren garbiketa, eta, oro 

har, hainbat pertsonak eskuekin ukitu duten edozein gainazal 

garbitzea, horretarako ezarritako garbiketa-protokoloei jarraituz. 

Ahal bada, langile bakoitza arduratu dadila aparatu bakarra 

erabiltzeaz (telefonoa, ordenagailua …). 
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• Bezeroen artean bitarteko elektronikoen bidezko ordainketa sustatu, 

eta erabilera bakoitzaren ondoren datafonoa garbitu/desinfektatu. 

Erabili eskularruak edo gelak dirua manipulatzeko orduan, eta, ezin 

bada, zorroztu segurtasun-neurriak eta eskuak garbitzeko 

maiztasuna. 

• Zorroztu lokalaren eguneroko garbiketa eta azken desinfekzioa, eta 

erregistro bat eraman. 

• Airearen berrikuntza areagotu. Klimatizazio-sistemaren kasuan, aire 

biziatuaren birzirkulazioa murriztu eta airea berritzeko aldiak 

areagotu, eta handitu iragazkiak garbitzeko eta/edo ordezteko 

maiztasuna. 

• Langileei gogorarazi janaria, objektuak eta tresnak ez direla 

partekatu behar aldez aurretik garbitu gabe. 

 

Larrialdi-egoera: 

Farmazian gaixotasun posible bat detektatzen denean: 

• Gaixoa isolatzeko leku bat badago, maskara jarri eta hara eraman. 

• Artatzen duen langileak maskara kirurgikoa eta eskularruak jarriko 

ditu. 

• Toki horretan funtsezkoak diren langileak bakarrik sartuko dira. 

• Gaixoa artatzen duen pertsonak honako hauek egin beharko ditu: 

- Pertsonari lasaitasun-mezua helarazi. 

- Gomendatu pertsonari etxera itzultzeko, beste pertsona 

batzuekin harremanik izan ez dezan, eta berehala deitu 

dezala gertuen duen osasun-zentrora edo 900.20.30.50 

zenbakira. 

- Pertsona bere etxera itzultzeko ondo ez badago, 

aurreikusitako lekuan jarriko da eta lehen aipatutako 

telefonora deitzea gomendatuko zaio (ahal dela, bere 

telefonotik, badaezpada ere, deia itzultzen badiote), 

farmaziako harremanetarako datuak eman ditzan. 

• Pertsona hori emandako telefono horretara deitzeko moduan ez 
badago, farmaziako langileek egingo dute, gaixoaren egoeraren eta 

COVID-19ren susmoaren berri emateko, eta gaixoa lekuz mugitzeko 

argibideak jaso arte itxarongo dute. 

Kasu susmagarri bat egon den eremua garbitzean sortutako hondakinak 

farmaziako ohiko hondakinetatik bereizita tratatuko dira. Gaixotasuna 

izan dezakeen pertsona batek farmazian sortu dituen hondakinak, erabili 

eta botatzeko materiala barne (eskularruak, zapiak, maskarak), 

hondakinak etxean (positiboak edo berrogeialdian dauden etxeak) 
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maneiatzeko ezarritako gomendioei jarraituz tratatu beharko dira. 

COVID19 izateko susmoa duen pertsona farmaziatik joan ondoren, 

farmazian kontaktuan egon den eremua (zorua eta altzariak bi metroko 

eremuan) detergentez garbitu, eta desinfektatu egingo da. 

Pertsona farmaziako gela jakin batean egon bada, ateak itxita egon behar 

du, leihoak irekita eta aire girotua itxita, gela detergentez garbitu eta 

desinfektatu arte. 

Erakundean  

lagungarriak  

izan 

daitezkeen  

beste neurri batzuk 

• Inbentarioa eguneratuta izan, hornidura-arazoak saihesteko, eta 

hornitzaileei eskuragarri dituzten produktuen informazioa eskatu. 

• Informatu egunero zer berri dauden Elkargo Ofizialean eta 

Osasun Agintaritzan. 

 

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 • https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesora

miento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-

nCoV/Documents/Procedimiento-actuacion-farmacia-comunitaria-

infeccion-covid19.pdf 

 

• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alert

asActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 

 

• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alert

asActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-

19.pdf 

 

• https://www.ccoo-servicios.es/archivos/comercio/buenas-

precticas-comecio.pdf 

 

Eranskinak - Posterra. Koronabirusa prebenitzeko aholkuak  Osakidetza. 

- Bideoa. Eskuak nola garbitu. Osakidetza. 

 

  

 

 

 

https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Procedimiento-actuacion-farmacia-comunitaria-infeccion-covid19.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Procedimiento-actuacion-farmacia-comunitaria-infeccion-covid19.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Procedimiento-actuacion-farmacia-comunitaria-infeccion-covid19.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Procedimiento-actuacion-farmacia-comunitaria-infeccion-covid19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
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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
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https://www.ccoo-servicios.es/archivos/comercio/buenas-precticas-comecio.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/comercio/buenas-precticas-comecio.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

