
PREBENTZIOKO FITXA TEKNIKOAK

INDUSTRIA 



 
 

                                       Covid-19 prebenitzeko fitxa teknikoak. Industria 
1 orri  6etik                                                                                                                   

Data 2020.04.27 

Covid-19 prebenitzeko fitxa teknikoak 

 
Industria 

 

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.  

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. 
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Antolamendu neurriak  • Osasun agintaritzak emandako gomendioak ezarri: 

bideokonferentzia bidezko bilerak, ordutegi-malgua, lan-

txandak, telelana eta abar. 

- Lanerako sarrera mailakatua erraztu. 

- Erreleboetan txandek bat egitea saihestu. 

 

• Ahalik eta bidaia gutxien egin.  

• Sukarra izanez gero (> 37ºC) ez joan lantokira eta enpresako 

osasuna zaintzeko unitateari jakinarazi.  

• Enpresaren barruan kanpoko langileen mugimenduak haien 

presentzia behar den guneetara mugatu.  

• Kanpoko langileei bertako langileei aplikatzen zaizkien higiene- 

eta babes-neurri berberak aplikatu. 

• Aldi baterako kanpainetan eta lanean hasteko berriak 

direnekin egiaztatu jatorria, eta, zalantzazkoa bada, 

gaixotasuna duen batekin lehen mailako harremana izan 

duelako, atzeratu egingo da lanean hastea. 

• Langile sentiberak. Kalteturik egon badaiteke, haren arrisku 

mailaren eta laneko arrisku-mailaren arabera, ebaluatu 

prebentzio-zerbitzuaren bidez langilearen sentsibilitatea, eta 

hartu kasu bakoitzari dagozkion prebentzio-, egokitzapen- eta 

babes-neurriak. Lana egin ahal izateko baldintzak mantentzea 

ezinezkoa bada, egiaztatu egoera hori, langileak aldi baterako 

ezintasuna eska dezan. 

• Langileak instalazio komunetara sartzeko modua antolatzea 

(jantokiak, atsedenlekuak, bilera-gelak, zerbitzuak, etab.), 

modu mailakatuan eta segurtasun-distantzia bermatuz. 

• Aztertu espazioa nola banatu eta antolatu, bai eta lan 

prozedurak, bermatu ahal izateko segurtasun-tartea. Posiblea 

ez bada, erabili gomendatutako maskarak. 

• Langileen joan-etorriak ahalik eta gune txikienetan izan 

daitezela. 

• Murriztu bisitak, ahalik eta gehien, behar-beharrezkoa denetan 

bakarrik. 

• Jendearentzako arreta dagoen guneetan, langileekiko 

segurtasun-distantzia mantentzeko neurriak hartu, edo oztopo 

fisikoak jarri (metakrilatoak, esklusak …). Era berean, erabili eta 
botatzeko paperezko zapiak eta zabor-poltsaz estalitako 

paperontziak daudela ziurtatu. 
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• Hondakinak kentzeko maiztasuna handitu, eta arreta berezia 

jarri hondakinak eskuez ez ukitzeko. 

• Txandak ezartzeko, etenaldiak egiteko, zereginak 

txandakatzeko eta abarrerako beharra baloratu, karga fisikoak 

eta mentalak egoera horretan duen eragina minimizatzeko. 

• Laneko gerta daitezkeen estres-egoerei buruzko jarraibideak 

eman. 

• Pertsonen joan-etorriak antolatzeko orduan kontuan hartu: 

"ibilgailuan pertsona batek baino gehiagok bidaiatu behar 

badute, eserleku-lerro bakoitzeko gehienez pertsona bat joatea 

errespetatuko da, eta ahalik eta distantzia handiena 

mantenduko da bidaiarien artean".  

• Lan-jarduerako ibilgailu profesionalen edo enpresakoen 

(furgonetak, kamioiak) kasuan, gidaria eta kopilotua joan ahal 

izango dira, bien artean ahalik eta distantziarik handiena 

mantentzen bada. 

  

Berariazko neurriak 

Saihestu hurbileko  

kontaktua 

• 2 metroko distantzia mantendu. 

• Ez egin kontaktu fisikoa dakarren edukazio- edo afektu-

adierazpenik. 

• 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. 

Higiene neurriak • Langileen garbiketarako eta higienerako materialaren 

eskuragarritasuna indartu. 

• Egiaztatu xaboia, paperontzi nahikorik eta erabili eta botatzeko 

paper-oihalak daudela.  

• Ura eta xaboia ezin badira eduki, alkohol-oinarriko prestakinak 

emango dira.  

• Erabili eta botatzeko zapiak eta alkoholdun 

soluzioak/eskuoihalak jarri, bai eta oinarrizko informazio-puntu 

bat ere. 

• Zapi erabilientzako berariazko edukiontzi itxiak jarri, ahal dela 

oina erabiliz irekitzeko. 
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• Erraztu eskuak urarekin eta xaboiarekin maiz garbitu ahal 

izatea, bai eta erabili eta botatzeko paperezko 

eskuoihaltxoekin lehortzekoak egotea ere. 

 

• Azalera guztiak (altzariak, lan-ekipoak, makinak, erremintak, 

heldulekuak, saskiak heltzeko elementuak, orgak, etab.), 

instalazio komunak, igarotze-eremuak eta erabilera 

pertsonaleko guneak garbitzeko maiztasuna handitu. Ohiko 

garbiketa-produktuak erabili edo, hala badagokio, 

eraginkortasun handiagoko beste produktu batzuekin ordeztu. 

• Erremintak eta makinak garbitzeko baldintzak zorroztu, batez 

ere hainbat pertsonak erabiltzen badituzte. Komeni da 

langileek egiten duten erabilera bakoitzeko garbiketa bat 

egitea. 

• Bulegoetan, ez partekatu aurretik garbitu gabeko objekturik 

(grapagailuak, guraizeak …). 

• Erabili ohiko babes-eskularruak. 

• Laneko arroparen eta norbera babesteko ekipamenduen 

garbiketa zorroztu. Ez da arropa astindu behar garbitzeko. 

• Airearen berrikuntza areagotu lan-eremu guztietan, ahal den 

guztietan, modu naturalean edo behartuan, birzirkulazioa 

ahalik eta gehien murriztuz eta iragazkien garbiketa eta/edo 

ordezkapena areagotuz. 

• Maskarak eta/edo aurpegi-babesa/begi-babesa jarri partikulei, 

zipriztinei edo aerosolei aurre egiteko, Arriskuen Ebaluazioak 

zehazten duen babes-mailarekin (FFP2, FFP3, aurpegi- eta begi-

babesa, etab.). 

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

eskuak garbitu behar direla gogorarazi, jarri aurretik eta kendu 

ondoren. 

 

• Lanean, ez ukitu aurpegia eta begiak. 

• Langileei gogorarazi janaria, objektuak eta tresnak ez direla 

partekatu behar aldez aurretik garbitu gabe. 

• Guztion ardura da instalazioen mantentze-lanetan eta egoeran 

laguntzea, bereziki garbiketari dagokionez. 
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Erreferentziak • Industriarako eta elikadurarako Covid-19 koronabirusaren 

aurkako jarduera-protokoloak 

• World Health Organization. Getting your workplace ready for 

COVID-19 

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

laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuetarako jarduteko 

prozedura 

• Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 - OSHA 

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 • Posterra. Koronabirusa prebenitzeko aholkuak  Osakidetza. 

• Bideoa. Eskuak nola garbitu. Osakidetza. 

 

 

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 
 

 

https://www.euskadi.eus/albistea/2020/industriarako-eta-elikadurarako-covid-19-koronabirusaren-aurkako-jarduera-protokoloak/web01-s2ekono/eu/
https://www.euskadi.eus/albistea/2020/industriarako-eta-elikadurarako-covid-19-koronabirusaren-aurkako-jarduera-protokoloak/web01-s2ekono/eu/
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-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/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.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
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
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• 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 
 

 

• 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 
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