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Covid-19 prebentzio-fitxa teknikoak 

 

Merkataritza eremuak 

 

Informazioa orokorra 

Printzipio  

orokorrak 

Egin beharreko ekintza guztiak enpresako Prebentzio Zerbitzuaren 

laguntzarekin definitu beharko dira. 

 

Denek 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. 

• Errespetatu establezimenduaren jarraibideak. 

• Segurtasun-distantzia errespetatu, eta aglomerazioak sortzea 

saihestu. 

• Ez gelditu denbora luzez elikagaiak agerian dauden lekuetan, 

distantziak mantendu, eta ukitzeko, eskuetan eskularruak jarri. 

• Erosketak egitera bakarrik joan (nahiz eta orain adingabeekin joateko 

aukera dagoen, ez dago aholkatuta). 

• Lokalean ahalik eta denbora gutxien egon (horretarako, beharrezko 

produktuen zerrenda eraman). 

• Neurrian erosi. 

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. 
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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 guzti-guztiek ahalik eta lankidetza handiena 

izan behar dute, prebentzio-neurriak hartzeko eta egindako 

gomendioen jarraipena egiteko. 

 

Berariazko neurriak  

Saihestu  

hurbileko  

kontaktua 

 

2 metroko distantzia mantendu. 

 

• Ez egin kontaktu fisikoa dakarren edukazio- edo afektu-

adierazpenik.  

• Establezimendu barruan nahiz kanpoan aglomerazioak sortzea 

saihestu. 

• Kontrolatu establezimenduaren edukiera eta aparkalekua, 

halakorik badago: 

- bezeroak txandaka sar daitezela. 

- aparkaleku-plazak mugatu, plaza erabilgarriak bananduagoak 

egoteko, adibidez. 
 

• Segurtasun-distantzia une oro mantendu itxarote-ilaretan, sartzeko 

eta, behin establezimenduaren barruan, eskatutako elikagaiak edo 

produktuak jasotzeko, autozerbitzuko eremuetan, ordainpeko 

eremuetan eta abarretan.  Horretarako, seinale bertikalak eta/edo 

horizontalak, pegatinak, barrerak eta abar erabiliko ditugu. 

• Bezeroen eta langileen arteko segurtasun-distantzia une oro 

mantendu.  Horretarako, pegatinak, barrerak, seinale bertikalak 

eta/edo horizontalak, salgaiak biltzeko eremuen mugaketak eta 

abar erabiliko ditugu. 
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• 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. 

 

Honako hau ere gomendatzen da: 

• Megafoniaz edo kartelen bidez, osasun-agintaritzaren gomendioak 

jakinaraztea,  birusa zabaltzea eta kutsatzea saihesteko. 

• Arnas patologiak dituztenei sarbidea mugatzea. 

• Ahal izanez gero, aurrez aurrekoak ez diren erosketak sustatu eta etxez 

etxeko entrega-zerbitzua duten erosketa-bideak sustatu; hori bai, 

etxeetan sartu gabe eta beti 2 metroko distantzia mantenduz. 

• Ordainketa bitarteko elektronikoen bidez sustatu (datafonoa garbitu 

erabilera bakoitzaren ondoren). 

• kobratzean eskularruak edo gelak erabili eta, ezin bada, segurtasun-

neurriak eta eskuak garbitzeko maiztasuna zorroztu. 

• Saihestu, ahal dela, dirua edo bestelako ordainbideak manipulatzen dituen 

pertsonak elikagaiak ere manipulatzea. Ezin bada, garbitu bezeroa artatu 

aurretik eta ondoren. 

• Zabaldu kutxa azkarren erabilera. 

• Markatu igarobideen norabideak korridoreetan, gurutzatzeak eta 

kontaktuak saihesteko, bai eta ilarak egiteko eremuak ere, ordainketa-

guneetara iristeko. 

• Instalatu irekiera automatikoko ateak, bai lokaletara sartzeko, bai langileek 

erabiltzen dituzten eremuetara sartzeko eta nora sartzeko den kontuan 

hartuta edo segurtasun-arazoen arabera: norbera hurbiltzean zabaltzen 

den horietakoa, txartela edo kontaktu fisikorik behar ez duen beste gailu 

bat hurbiltzean zabaltzen den horietakoa, etab. 

• Aldatu osasun-zerbitzuetan erabiltzeko gailuak, eskuak erabili behar ez 

izateko; adibidez, eskuak azpian jartzean ura ateratzen den txorrota, 

oinarekin aktibatzen den komunaren ponpa, etab. 

 

Maskara erabiltzea 

 

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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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. 

• Handitu gainazal guztiak, laneko ekipoak, makinak eta erremintak 

etab. garbitzeko maiztasuna, baita heldulekuak, saskiei heltzeko 

elementuak, orgak eta abar ere (gutxienez, txanda bakoitzaren 

ondoren). 

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

garbitu behar direla gogorarazi, jarri aurretik eta kendu ondoren. 

• Zorroztu ezarritako elikadura-higieneko estandarren aplikazioa. 

• Airearen berrikuntza areagotu, modu naturalean, behartuan edo 

aireztapen/klimatizazio sistema erabiliz. 

• Klimatizazio-sistema baduzu, ahalik eta gehien murriztu 

birzirkulazioa, airearen berrikuntza aldiak areagotu eta iragazkien 

garbiketa eta/edo ordezkapena areagotu. 

• Eskura egon daitezela paperontziak, tapa eta pedaldunak, zapiak, 

paperezko eskuoihaltxoak, eskularruak eta abar botatzeko. Gainera, 

ahal den neurrian, erabilera publikorako soluzio hidroalkoholikoak 

edo antzekoak egongo dira. 

Era berean, langileentzako beste gomendio batzuk hauek dira: 

 

• Lanean, ez ukitu aurpegia eta begiak. 

• Azazkalak ondo moztuta eraman.  

• Saihestu eskuak eta eskumuturrak garbitzea zailtzen duen eraztunik, 

eskumuturrekorik, erlojurik edo bestelako apaingarririk erabiltzea. 

• Eztul edo doministiku egitean, erabili eta botatzeko paperezko zapi 

bat erabilita estali ahoa, eta zakarrontzira bota. Bestela, ukondoaren 

barrualdea erabili edo eskua; azken kasu horretan, garbitu egin 

behar da, eta, bitartean, aurpegia, sudurra edo begiak ez ukitu. 

• Ez partekatu janaria, objektuak eta tresnak aldez aurretik garbitu 

gabe. 
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Antolamendu 

neurriak 

• Kasu baieztatua edo susmagarria den langilea (ikertua) ez da lanera 

joango negatiboa baieztatu arte edo hura berreskuratu dela 

baieztatu arte. 

• Hatz-marka erabilita fitxatzen bada, fitxaketa-mota horren ordez 

kontaktu fisikorik eskatzen ez duen beste sistema bat jarriko da. 

• identifikatu COVID-19rekiko arrisku-kolektiborik edo kaltebera den 

langilerik dagoen, babesteko behar diren berariazko neurriak 

hartzeko. Osasun Ministerioak argitaratutako SARS-CoV-2rekiko 

esposizioaren aurrean Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzuetarako 

jarduera-prozeduran zerrendatuta dauden COVID-19rekiko arrisku-

kolektiboak edo talde kalteberak honako hauek dira: 

- 60 urte baino gehiago. 

- gaixotasun kardiobaskularrak, hipertentsioa barne 

- diabetesa 

- biriketako gaixotasun kronikoak 

- minbizia tratamendu aktiboaren fasean 

- immunoeskasia 

- haurdunaldia 

o Ezaugarri hori identifikatu eta zehaztu ondoren, lanpostuan eta 

dagozkion jardueretan jarrai dezakeen baloratu beharko da. 

o Jarraitu ezin badu, lanpostua egokitu beharko du beharrezko 

alderdietan, beste lanpostu batean jarri beharko du edo arrisku 

hori ez dakarten beste eginkizun batzuk bete beharko ditu. 

o Aurreko guztia ezinezkoa bada, lanpostutik prebentzioz urrundu, 

hargatik eragotzi gabe bere jarduerarekin jarraitzea ahalbidetzen 

duten antolaketa-neurriak hartzea, adibidez, telelana. Mugatu 

bezeroekin kontaktuan egoteko probabilitate handiena duten 

zereginak. 

• Autozerbitzu-eremuak minimizatu, batez ere agerian dauden 

produktuak baldin eta badaude. 

• Txandak ezartzeko, etenaldiak egiteko, zereginak txandakatzeko eta 

abarrerako beharra baloratu, bizi dugun egoerak dakartzan karga 

fisikoak eta mentalak minimizatzeko eta, aldi berean, eskuak 

garbitzeko. 

• Langileen sarreretan distantziak mantendu. 

• Txandak egin aldagelak eta leku komunak erabiltzeko. 

• Eman lanean gerta daitezkeen estres-egoerei buruzko jarraibideak. 

• Arriskuei, abian jarritako neurriei, NBEen erabilerari eta abarri 

buruzko informazioa eman. 
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• Aukerak aztertu pertsonen joan-etorriak antolatzeko orduan. 

Kontuan hartu behar da 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 dela gehienez, eta bidaiarien artean ahalik eta distantzia 

handiena egongo dela. 

Erakundean  

lagungarriak  

izan daitezkeen  

beste neurri batzuk 

• Inbentarioa eguneratuta izan, hornidura-arazoak saihesteko, eta 

hornitzaileei eskuragarri dituzten produktuen informazioa eskatu. 

 

• Materiala ahalik eta azkarren birjarri, apalak ez daitezela hutsik egon, 

hornidurarik ezaren itxura ez emateko, establezimenduaren barruan 

harreman-arazoak saihesteko . 

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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• TMA/278/2020 Agindua, martxoaren 24koa, pertsonak, ondasunak 

eta tokiak babesteko mugikortasun-zerbitzuei zenbait baldintza 

ezartzen dizkiena. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-

4028.pdf 

 

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

arriskuen prebentziorako zerbitzuetarako jarduteko prozedura 

 

• Merkataritza sektorean covid-19 birusaren transmisioa 

minimizatzeko jarduera protokoloa. Eusko Jaurlaritza, Turismo, 

Merkataritza eta Kontsumo Saila. 2020/03/12 

 

• Merkataritza-sektoreko establezimenduetarako praktika onen gida. 

Osasun Ministerioa 

 

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. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.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.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Documents/2020/190320-BuenasPracticasSectorComercial.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Documents/2020/190320-BuenasPracticasSectorComercial.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

