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Covid-19 prebentzio-fitxa teknikoak 

 

Ehorztetxeak-Beilatokiak 
 

Informazio orokorra 

 

Printzipio  

orokorra 

Egin beharreko ekintza guztiak enpresako Prebentzio Zerbitzuaren 

laguntzarekin definitu beharko dira. 

Denek bete beharko dituzte alarma-egoeraren ondorioz  dauden 

portaera sozialari buruzko jarraibideak. 

• Mota guztietako instalazioetan, publikoetan zein pribatuetan, 

debekatuta daude beilatokiak. 

• Hildako pertsona ehorzteko edo errausteko gehienez ere hiru 

senidek edo hurbilekoek hartuko dute parte, eta, hala badagokio, 

hildakoa agurtzeko hileta-errituak egiteko konfesioko kultu-

zerbitzaria edo horren antzeko pertsona.  

Bezeroen  

lankidetza 

• Bizi dugun egoera honetan bezeroen lankidetza beharrezkoa 

dugu. Pertsona horientzako gomendioak honako hauek dira: 

- EZ joan arnas sintomarik baduzu. 

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. 

• Langileek prestakuntza eta informazio eguneratua jaso behar 

dute. 
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• 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. 

• Aurreikusi ordezkapen-poltsa izatea, langileak behar izatea gerta 

baitaiteke. 

Berariazko neurriak  

Saihestu  

hurbileko  

kontaktua 

• 2 metroko distantzia mantendu. 

• Ez egin kontaktu fisikoa dakarren edukazio- edo afektu-

adierazpenik.  

Honako hau ere gomendatzen da: 

- Kartelen bidez, osasun-agintaritzaren gomendioak 

jakinaraztea, zabaltzea eta kutsatzea saihesteko. 

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. 

• 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.  

• Hondakinak botatzeko maiztasuna handitu. Arreta berezia jarri 

beharko da jarduera horretan, haiek eskuez ukitu ez ditzagun. 



 
 

Covid 19 prebenitzeko fitxa teknikoa. Ehorztetxeak-Beilatokiak 
3. orria 7tik                                                                                                     

Data:2020.04.03 

 

• 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. 

• Eskularruak maiz aldatu (erabilera egokitzat jotzen bada), eta 

eskuak garbitu behar direla gogorarazi, jarri aurretik eta kendu 

ondoren. 

• Lanean, ez ukitu aurpegia eta begiak. 

• Era berean, langileei gogoraraziko zaie ez dela janaria, objektuak 

eta tresnak aldez aurretik garbitu gabe partekatu behar. 

• Erabili eta botatzeko zapiak eta alkoholdun 

soluzioak/eskuoihalak jarri, bai eta oinarrizko informazio-puntu 

bat ere. 

• Paperontziak (estalkia eta pedala dutenak) eduki, musuzapiak 

eta erabili eta botatzeko beste material batzuk botatzeko. 

Material horiek maiz garbitu beharko dira. 

• 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 

• Ehorztetxeko Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuak, 

hilkutxa hartzeko, desinfektatzeko eta garraiatzeko faseetan 

langileen esposizio-arriskuen ebaluazioaren emaitzarekin bat 

etorriz, beharrezko babes-neurriak ezarriko ditu, bai eta edozein 

gorabehera edo istripu gertatuz gero jarraitu beharreko 

prozedura ere. 

• Etxetik irten aurretik sintomak agertzen badira, ez joan 

lanpostura eta jakinarazi enpresari, Prebentzio Zerbitzuari eta 

Euskal Osasun Zerbitzuari (Osakidetza).  

• Txandak ezartzeko, etenaldiak egiteko, zereginak 

txandakatzeko eta abarrerako beharra baloratu, bizi dugun 

egoerak dakartzan karga fisikoak eta mentalak minimizatzeko 

eta, aldi berean, eskuak garbitzeko. 
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• Aztertu espazioaren banaketa eta antolaketa, bai eta lan-

prozesuak ere, 2 metroko distantzia bermatzeko. 

• Ez partekatu lantokian dauden leku komunak, atsedenguneak, 

office-guneak eta abar. Instalazioek neurri horiek bermatzen ez 

badituzte, erabilera-txandak programatuko dira, betiere 

segurtasun-tarteak mantenduz. 

• Laneko balizko estres-egoerei buruzko jarraibideak eman. 

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

buruzko informazioa eman. 

COVID-19 dela  

eta hildako  

gorpuarekin lan  

egiteko neurriak  

 

 

Gorpua manipulatzea: 

 

• Gorpuaren lekualdatzean parte hartzen duten pertsona 

guztiek prestakuntza nahikoa izan beharko dute, eta jarduketa 

hori egiteko behar beste langile egon beharko dute, arriskuak 

minimizatzeko. Norbera babesteko ekipamendu egokiak izan 

beharko dituzte, ikertzen ari diren kasuak (posibleak edo 

baieztatuak) artatzen dituzten osasun-langileentzat 

ezarritakoen antzekoak. 

• Gainera, lan astunak egin behar badira, neurri osagarriak 

hartzea gomendatzen da, hala nola kautxuzko eskularruak, 

kautxuzko amantala eta zapata itxi erresistenteak, ohiko 

babes-ekipamenduaz gain. 

• Hilotza osasun-poltsa estanko biodegradagarri eta 

eramangarri batean sartu behar da, gasen presioarekiko 

erresistentziaduna, estankoa eta iragazgaitza, hiletetarako 

osasunari buruzko adostasun-gidan ezarrita dagoenari jarraiki. 

Era berean, poltsa iragazgaitz espezifiko bat erabili ahal izango 

da horretarako, edo hil-oihal iragazgaitz ez-estanko bi. 

• Poltsan sartzeko prozesua isolamendu-gelan bertan egin behar 

da. Poltsa itxitakoan, hilotza barruan duela, edo bi hil-oihalak 

kremailera alde banatan itxita dutela jarri ondoren, 

hautseztatu egin beharko da ospitaleko desinfektatzailearekin 

edo 5.000 ppm-ko kloro aktiboa duen hipoklorito sodikoarekin 

(momentuan prestatutako 40-50 gr/litroko kontzentrazioa 

duen lixiba baten 1:10 diluzioa). 
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Gorpua beilatokira eramatea: 

 

• Gorpua behar bezala sartu, poltsa desinfektatu eta zigilatu 

ondoren, edo hil-oihalak behar bezala zigilatu ondoren, horiek 

manipulatzeak ez dakar arriskurik. Hilkutxa arrunt batean sar 

daitezke, neurri berezirik hartu gabe. 

• Garraioan parte hartzen duten langileek behar bezala 

informatuta egon beharko dute COVID-19k hildako pertsona 

baten gorpua dela, bai eta gertakari bat gertatuz gero jarraitu 

beharreko prozeduraren gainean ere. Garraioa amaitu 

ondoren, ohiko moduan jardungo da ibilgailuarekin. 

• Hileta-zerbitzuak ematean sor daitezkeen hondakinen 

kudeaketa "koronabirus berriak eragindako infekzio-kasuen 

aurrean jarduteko prozeduran (SARS-CoV-2)" adierazten den 

bezala egingo da. 

Gorpuari buruzko jarduketak: 

• COVID-19k eragindako hildakoen kasuan, ezin izango da 

tanatoestetika praktikarik egin, ez eta tanatopraxiako 

ebakuntzarik ere, ezta gorpuan prozedura inbaditzaileak 

eragiten dituzten arrazoi erlijiosoengatiko esku-hartzerik ere. 

Azken helmuga: 

 

• Hilotzaren azken helmuga ehorzketa edo errausketa izan 

daiteke. 

• Errautsak manipulatu egin daitezke, inolako arriskurik eragin 

gabe. 

• Lehorreko, itsasoko eta aireko nazioarteko 

lekualdaketetarako, hilotza manipulatzea ez dakarten 

kontserbazio iragankorreko teknikak erabili ahal izango dira. 

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. 
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https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/30/news_61178/Formu

lario_DECLARACION_RESPONSABLE.pdf 

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. 

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 

 

• AGINDUA, 2020ko martxoaren 26koa, Osasuneko 

sailburuarena, SARS-Cov-2 (Covid-19) delakoak eragindako 

pandemia dela-eta hileta-osasunaren arloan salbuespenezko 

neurriak hartzen dituena. 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001718e.pdf 

https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/30/news_61178/Formulario_DECLARACION_RESPONSABLE.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/30/news_61178/Formulario_DECLARACION_RESPONSABLE.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
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001718e.pdf
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Erreferentziak  Osasun Ministerioa: 

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

laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuetarako jarduteko 

prozedura 

• COVID-19 kasuen gorpuak maneiatzeko prozedura  

• Koronabirus berriak eragindako infekzio-kasuen aurrean 

jarduteko prozedura (SARS-CoV-2). 

Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza. SARS-CoV-2 koronabirusa zaintzeko 

protokoloa.  

• http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_pr

otocolos/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-

es.pdf 

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 

Eranskinak • Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza. Koroabirusa prebenitzeko 

gomendioak. Kartela. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coron

avirus/es_def/adjuntos/cartel_infecc_coronavirus_eu.pdf 

 

• Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza. Koronabirusa. Zer egin 

dezaket neure burua babesteko? Kartela. 

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

avirus/eu_def/adjuntos/koronabirusa-babestu.pdf 

• Bideoa. Eskuak nola garbitu. OSAKIDETZA. Eusko Jaurlaritza. 

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

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_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-es.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-es.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-es.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/es_def/adjuntos/cartel_infecc_coronavirus_eu.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/es_def/adjuntos/cartel_infecc_coronavirus_eu.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/eu_def/adjuntos/koronabirusa-babestu.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/eu_def/adjuntos/koronabirusa-babestu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SILFnwZtjqo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SILFnwZtjqo&feature=youtu.be

