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Covid-19 prebentzio-fitxa teknikoak  

 

Garbitokiak, tindategiak 

Informazio orokorra 

Printzipio  

orokorrak 

Egin beharreko ekintza guztiak Prebentzio Zerbitzuaren 

laguntzarekin zehaztuko dira. Autonomoen kasuan, osasun-

agintariek eta eskumena duten erakundeek zehaztutako neurriei 

jarraituz egin behar du, batez ere kontaktua, neurri higienikoak eta 

informazioa edukitzeari dagokionez. 

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. 
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Berariazko neurriak 

Saihestu  

hurbileko  

kontaktua 

  2 metroko distantzia mantendu. 

 Establezimendu barruan nahiz kanpoan aglomerazioak sortzea 

saihestu.  

 Lokalaren gehieneko edukiera ezarri, distantziak mantendu ahal 

izateko; horretarako, lokalaren sarreran kartel bat jarri. 

 Edukiera bete ondoren, kanpoan itxaron dezatela segurtasun-

distantzia mantenduz. 

 Segurtasun-distantzia une oro mantendu langilearen eta 

bezeroaren artean.  Horretarako, ahal den guztietan, kartelak, 

seinale bertikalak eta/edo horizontalak (zoruan segurtasun-

lerroak, adibidez), pegatinak, barrerak eta abar erabiliko ditugu. 

 Langile/bezero babesa bermatzeko gomendagarria da 

plastikozko edo antzeko manparak erabiltzea, , erraz garbitzeko 

eta desinfektatzeko modukoak, behin instalatuta, lan-eremua 

babestuta gera dadin. 

 Ez egin kontaktu fisikoa dakarren edukazio- edo afektu-

adierazpenik.  

 Kartelen bidez, osasun-agintaritzaren gomendioak jakinarazi, 

zabaltzea eta kutsatzea saihesteko. 

 Eskura jarri eskularruak, erabili eta botatzeko zapiak eta 

soluzio/eskuoihal hidroalkoholikoak. 

 Paperontziak (estalkia eta pedala dutenak), musuzapiak eta 

erabili eta botatzeko beste material batzuk uzteko. Material 

horiek maiz garbitu beharko dira. 

 Lokalean ahalik eta denbora gutxien egon. 

 Ordainketa bitarteko elektronikoen bidez sustatu (datafonoa 

garbitu erabilera bakoitzaren ondoren). 

 Erabili eskularruak edo gelak dirua manipulatzeko orduan, eta, 

ezin bada, zorroztu segurtasun-neurriak eta eskuak garbitzeko 

maiztasuna. 

 

Higiene  

neurriak 

 Langileen garbiketarako eta higienerako materiala eduki 

(gutxienez egunero egiaztatu dauden, ur-instalazioak eta abar 

barne). 

 Erraztu eskuak urarekin eta xaboiarekin maiz garbitu ahal izatea, 

bai eta erabili eta botatzeko paperezko eskuoihaltxoekin 

lehortzekoak egotea ere. 

 Azazkalak motzak izatea gomendatzen da. 
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 Ez da gomendatzen eskuak eta eskumuturrak garbitzea zailtzen 

duen eraztunik, eskumuturrekorik, erlojurik edo bestelako 

apaingarririk erabiltzea. 

 Gainazal guztiak, heldulekuak, mostradoreak, ekipo 

informatikoak, teklatuak, saguak etab. garbitzeko maiztasuna 

handitu, oro har, eskuek ukitu ahal izan duten edozein gainazal, 

horretarako ezarritako garbiketa-protokoloei jarraituz.  

 Garbitu, lehortu eta/edo lisatzeko ekipoak desinfektatu, baita 

arropa biltegiratzeko eta garraiatzeko bestelakoak ere: kaiolak, 

edukiontziak, poltsak, zakuak, kutxak, apalak, laukiak. Maiz. 

 Airearen berrikuntza areagotu lan-eremu guztietan, ahal den 

guztietan, modu naturalean edo behartuan. 

 Klimatizazio-sistema baduzu, birzirkulazioa ahalik eta gehien 

murriztu, eta iragazkien garbiketa eta/edo ordezkapena 

areagotu. 

 Ehunezko jantzi "zikinak" manipulatzeko, eskularruak erabiliko 

dira. 

 Ez astindu arropa garbitzeko. 

 Eskularruak maiz aldatu (erabilera egokitzat jotzen bada), eta 

eskuak garbitu behar direla gogorarazi, jarri aurretik eta kendu 

ondoren. 

 Lanean, ez ukitu aurpegia eta begiak. 

 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. 

 

Antolamendu  

neurriak 

 Kasu baieztatua edo susmagarria den langilea (ikertua) ez da 

lanera joango negatiboa baieztatu arte edo hura berreskuratu 

dela baieztatu arte. 

 Aztertu Espazioa antolatzea eta banatzea, bai eta lan-prozesuak 

ere, segurtasun-distantziak bermatzeko. 

 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. 
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 Txandak ezartzeko, etenaldiak egiteko, zereginak txandakatzeko 

eta abarrerako beharra baloratu, bizi dugun egoerak dakartzan 

karga fisikoak eta mentalak minimizatzeko eta, aldi berean, 

eskuak garbitzeko. 

 Zereginak behar bezala antolatu, beharrezkoak ez diren presak 

saihestu. 

 Laneko balizko estres-egoerei buruzko jarraibideak eman. 

 Ahal den neurrian, errekuperazio fisikoa eta mentala errazteko 

beharrezkoak diren lo-orduak, otorduak eta aisialdiko jarduerak 

errespetatuko dira. 

 Arriskuei, abian jarritako neurriei, NBE-en erabilerari eta abarri 

buruzko informazioa eman. 

 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. Aldaketarik balego, Ertzaintzak ibilgailuetan 

joan-etorriak egiteko emandako jarraibideak beteko dira. 

 

Zentro sanitarioetako edo 

soziosanitarioetako arropa 

garbitu dezaketen garbitoki 

industrialak 

 "Nola maneiatu COVID-19 etxean" prozedurak adierazten du 

gaixoen arropa gelan bertan sartu beharko dela eta poltsa itxi 

batean, garbitu arte. "Prebentzioa eta kontrola Covid-19 duten 

pazienteekin" izenekoan dio ez dela tratamendu berezirik behar 

pazienteak erabiltzen duen arroparako. 

 Industria-garbitegiek ez dute aparteko neurririk hartu behar 

arropa hori garbitzeko. 

 Bai, ohiko neurriak zorroztu: gune "zikina" eta eremu "garbia" 

bereiztea. 

 Langileek arropa zikinarekin ahalik eta kontaktu txikiena izan 

behar dute. Arropa poltsa bikoitzean badator eta barruko poltsa 

hidrosolublea bada, sartu garbigailuan poltsa hori ireki gabe. 

 Garbigailuan sartzeko, poltsatik atera behar izanez gero, une 

horretan bakarrik manipulatu (besterik egin gabe), ez astindu 

arropa garbigailuan sartzeko. 

 Arropa zikina manipulatzean, babesteko egokiak 

erabili(eskularruak, laneko arropa). Orbandu gabeko zauriak 

izanez gero, estali apositu iragazgaitz batekin. 

 Ohiko NBEak mantendu behar dira, eta, behar izanez gero, beste 

batzuk ezarri, prebentzio-zerbitzuaren jarraibideei jarraituz. 
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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 

 

 

Erreferentziak 

 

 Osasun Ministerioa 

koronabirus (SARS-COV-2) berriarekiko esposizioaren aurrean 

laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuetarako jarduteko 

prozedura 

 

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 

 

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.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

