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Covid-19 prebentzio-fitxa teknikoak  

 
Osasun-laguntzaren hornitzaileak 

Informazio 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. 

 

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. 

 Aurreikusi ordezkapen-poltsa izatea, langileak behar izatea 

gerta baitaiteke. 
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Berariazko neurriak 

Gomendio orokorra    Zentroetan jarri leku estrategikoetan ikusizko informazioa 

(kartelak, liburuxkak, etab.), eskuen higieneari eta arnas higieneari 

buruzko argibideak emateko herritarrei. 

 Arnas infekzio akutuaren sintomak dituenak maskara kirurgiko bat 

jarri beharko du. 

 Erraztu eskuak urarekin eta xaboiarekin maiz garbitu ahal izatea 

eta erabili eta botatzeko paperezko eskuoihalekin lehortzea. 

 Jarri langileen eta erabiltzaileen eskura soluzio hidroalkoholikoa 

duten banagailuak. 

 Hondakinen edukiontziak izan, pedaldunak, sortutako hondakinak 

botatzeko. 

 2 metroko distantzia mantendu. 

 Ez egin kontaktu fisikoa dakarren edukazio- edo afektu-

adierazpenik.. 

Antolamendu neurriak  

Espazioa 

 Aztertu espazioaren banaketa eta antolaketa, bai eta lan-

prozesuak ere, segurtasun-distantziak bermatzeko. 

 COVID-19ren susmoa duten pazienteei arreta emateko gune 

bat antolatu, kontuan hartuta gune bereizietan artatu behar 

direla, zentroko gainerako erabiltzaileengandik 2 metro baino 

gehiagora, eta banantze-neurri fisikoekin. Zentroko baldintzek 

horretarako aukera ematen badute, ahal dela gela edo 

kontsulta espezifiko batean. 

 Jakinarazi zentroko langile guztiei COVID-19 susmagarriak diren 

pazienteak non artatuko diren. 

 Prestatutako lekuko atea uneoro itxita eduki edo instalatutako 

neurri fisikoak ez mugitu. 

 Pazienteak artatzeko eta zaintzeko funtsezkoak diren langileak 

soilik sartuko dira. 

 Gela edo gune horretan erabili eta botatzeko materiala eta 

babes plastikoak izan pazienteekin kontaktuan dauden ekipoen 

zatietan jartzeko. Ez da materialik izango bistan, hau da, dena 

gordeta egongo da. 

 Aldez aurretik desinfektatu babestu ezin den edo gerora bota 

ezingo den materiala, beste paziente batzuekin kontaktuan jarri 

behar baino lehenago. 
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 Eskura jarri prestatutako lekuko sarbidean, bertan sartzeko 

beharrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak (NBE); 

arrisku biologikoko edukiontzi bat, modu egokian erabilitako 

NBEak botatzekoa; eta soluzio hidroalkoholikodun banagailua, 

barruan eta kanpoan, NBEa kendu ondoren eskuak garbitzeko. 

 Gunean edo gelan bainugela egon dadila, eremu horretatik 

irtetea saihesteko. 

 Sarrera- eta irteera-orduak jasotzen dituen erregistro bat 

ezarri, izendatutako gunera edo gelara sartzen diren pertsona 

guztiak identifikatzeko, bai eta sarrera bakoitzean egindako 

jarduerak eta horietan esku hartu duten pertsonekin izandako 

gorabeherak identifikatzeko ere. 

 Ez utzi lagunei izendatutako gunean/gelan sartzen, salbu eta 

ezinbestekoa bada (mendekoa, adingabea edo beste edozein 

zirkunstantzia); orduan, beharrezkoa izango da maskara 

kirurgikoa eramatea. 

 Jarri maskara kirurgikoa sintomatologia positiboa duten 

pazienteak gunera/aretora eraman behar dituzten langileei. 

 Jarri soluzio hidroalkoholikoa gunean/gelan, pazienteekin 

kontaktua izan ondoren eskuak garbitzeko. 

Antolaketa 

 Baloratu txandak ezartzea, etenaldiak egitea, zereginak 

txandakatzea eta abar, karga fisikoak eta mentalak egoera 

horretan duen eragina minimizatzeko eta, aldi berean, eskuak 

garbitzeko aukera emateko. 

 Ez partekatu lantokian dauden leku komunak, atsedenlekuak, 

officeak, 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, norbera babesteko 

ekipamenduen erabilerari eta abarri buruzko informazioa. 

 Erraztu eskuak urarekin eta xaboiarekin maiz garbitu ahal izatea 

eta erabili eta botatzeko paperezko eskuoihalekin lehortu ahal 

izatea. 
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Agenda 

 Antolatu bisitak telefono bidezko aurretiazko hitzorduaren 

bidez, zentroan eta, bereziki, itxarongelan bat egiten duten 

pertsonen kopurua mugatzeko. 

 Programatutako/hitzartutako jarduera/prozedura 

diagnostikoak behar-beharrezkoak edo premiazkoak direnetan 

soilik. 

 Esan arnasketa- edo sukar-sintomak dituzten eta kontsulta-

hitzordua duten erabiltzaileei telefonoz harremanetan jartzeko, 

kontsulta hori bertan behera utzi eta beste bat har dezaten 

sintomak desagertzen direnean, betiere premiazko kontsulta ez 

bada edo atzeratu ezin bada. 

 Osasun-arreta telefono bidez eman, hori posible den kasuetan, 

betiere kontsultaren arrazoia horrela artatzeko modukoa dela 

balioesten bada. 

Kontsulta 

 Aretoan hitzordua duen pertsona bakarrik. Ahal den neurrian, 

bakarrik joango da zentrora, adingabeak, mendekotasuna 

duten pertsonak edo mugikortasun murriztua dutenak izan 

ezik. 

 Mantendu langileen eta erabiltzaileen artean 2 metroko 

distantzia-neurriak. Osasun-langileek izan ezik, azterketa edo 

proba medikoren bat egin behar badute, baina prebentzio-

neurriak mantendu behar badituzte (eskuak garbitu, 

eskularruak erabili...). 

 Ziurtatu pazienteentzat eta haiek laguntzera doazenentzat 

arreta emateko behar adina babes-material dagoela, bai eta, 

beharrezkoa denean, langile sanitarioentzat eta ez-

sanitarioentzat ere. 

 Enpresa-jarduerak koordinatu: garbiketa, hondakinen 

kudeaketa, mantentze-lanak, etab. Adibidez: 

- Egiaztatu kanpoko langileek beren lana behar bezala egiteko 

beharrezko baliabideak dituztela. Adibidez, garbiketaren 

kasuan: ahal dela, erabili eta botatzeko materiala jarri, eta 

garbiketa-produktu egokiak, eremuetarako zehaztutako 

NBE, hondakinen edukiontziak, etab. 

- Lanerako behar den informazio guztia eman: arriskuak, 

jarduera-protokoloak, etab. 

 Kreditu-txartelaren bidezko ordainketa erraztu, kontsulta 

ordaindu behar denetarako, eta kudeaketa bakoitzaren aurretik 

eta ondoren eskuen garbiketa zorroztu. 
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Prebentziorako  

neurriak 

 Eskuak maiz garbitu, teknika egokia erabilita. Eskuetako higienea 

da infekzioa prebenitzeko eta kontrolatzeko neurri nagusia. 

Kontsultan 

 Erabili eskularruak, binilozkoak/akrilonotrilozkoak. 

- Bota kontsulta bakoitza bukatutakoan. 

- Garbitu eskuak, ekipo informatikoa berriro erabili aurretik, 

errezetak egin aurretik, txostenak inprimatu, etab. 

 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. 

 Arropa egokia erabili (mantala, pijama, oinetako korporatiboak 

edo galtzak) 

 Erabili eta botatzeko tresnak garbitzeko materiala izan, baita 

eskuoihal desinfektatzaileak edo pazienteen artean kontaktuan 

egon diren gainazalak desinfektatzeko garbiketa-produktuak ere; 

adibidez, ohatilen kasuan, erabili eta botatzeko izarak erabiltzea 

komeni da, eta medikuaren kontsulta bakoitzaren ondoren bota. 

 Gomendatu erabiltzaileei, ahal den neurrian, kontsultetako 

materialik ez ukitzeko, hala nola mahaiak eta bestelako azalerak; 

bai eta osasun-langileei ateak irekitzea eta ixtea bisita bakoitzean 

ere. 

 Sortutako hondakinak gomendioen arabera kudeatu; poltsaz eta 

estalkiz estalitako paperontziak erabili, pedaldunak. 

 Norbera babesteko ekipamendua erabili, COVID-19ren susmoa 

duten pazienteei arreta emateko gunean sartzeko. 

 Behar-beharrezkotzat jotzen direnean soilik egingo dira 

aerosolak sortzen dituzten prozedurak, hala nola trakea-

intubazioa, bronkio-albeola-garbiketa edo eskuzko aireztapena… 

Prozedura horiek egiten diren bitartean gelan ahalik eta pertsona 

gutxien egongo dira. Langile horiek honako hauek eramango 

dituzte: 

- FFP2 edo FFP3 maskara autofiltratzailea, posible bada. 

- Estalki osoko edo aurpegi-babes osoko begi-babes 

doitua. 

- Eskularruak. 

- Mahuka luzeko mantala (mantala iragazgaitza ez bada 

eta odol-zipriztinak edo gorputzeko beste jariakin batzuk 

gertatzea aurreikusten bada, gehitu plastikozko mantala). 

 Infekzioa prebenitzeko eta kontrolatzeko gomendio gehigarriak 

dagokion dokumentu teknikoan kontsulta daitezke. 
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 Airearen berrikuntza areagotu, modu naturalean edo behartuan. 

 Klimatizazio-sistemaren kasuan, birzirkulazioa murriztu, airea 

berritzeko aldiak areagotu, eta iragazkiak garbitzeko eta/edo 

ordezteko maiztasuna handitu. 

Erreferentziazko ospitalera eramatea 

 Pazienteak garraiatzeko fisikoki bereizitako eroanbide-kabina 

duen anbulantzia erabili. 

 Pazienteak garraiatuko dituztenei horren gaineko informazioa 

zabaldu. 

 NBE egokia erabili tantaz eta kontaktuz transmititutako 

mikroorganismoek eragindako infekzioa prebenitzeko, 

bereizitako eroanbide-kabina duen anbulantzia ez bada. 

Garbiketa 

 Gainazalak garbitu desinfektatzaile egokia erabiliz edo 5000 

ppm-ko kloro aktiboa duen hipoklorito sodikoko soluzioa erabiliz 

(adibidez, 40-50 gr/litroko kontzentrazioan hipokloritoa duen 

produktu bat, 1:10 diluzioa egingo da erabiltzen den unean), 

kasu posiblea den paziente bat artatu ondoren. 

 Odola edo gorputzeko beste fluido batzuk jaso (gorakoak, 

beherakoa …) arrastatu gabe batuko dira, material xurgatzailea 

eta erabili eta botatzeko materiala erabilita, eta III. motako 

hondakin biologikoen edukiontzira botako dira. 

 Gomendatutako NBEa erabili tantaz eta kontaktuz 

transmititutako mikroorganismoek eragindako infekzioa 

prebenitzeko. 

 III. taldeko hondakin sanitarioetarako edukiontzietan kutsatuta 

egon daitekeen material guztia bota (erabili eta botatzeko 

materiala, NBE, etab.). 

 Arropa, izarak edo erabili eta botatzeko beste edozein oihal 

poltsa bitan (ondo itxita) gordeko da, eta III. multzoko hondakin 

sanitarioen edukiontzi batera bota. 

 Poltsak ixtean saiatu aerosolik ez sortzen. 

 Zorroztu gainazal guztiak, ateen heldulekuak, mostradoreak, 

ekipo informatikoak, teklatuak, saguak, etab. garbitzeko 

maiztasuna, eta, oro har, eskuez ukitu daitekeen edozein 

gainazal garbitu, horretarako ezarritako garbiketa-protokoloei 

jarraituz. 

 Hondakinak botatzeko maiztasuna handitu. Arreta berezia jarri 

beharko da jarduera horretan, haiek eskuez ez ukitzeko. 
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Hondakinen kudeaketa 

 Jarri hondakin biologikoak dauzkaten ontziak horretarako 

egokitutako lekuan. Ontzia itxita egongo da, harik eta, zentroko 

hondakinak kudeatzeko prozedurari jarraituz, hondakinak bota 

arte. 

Langileentzako  

neurriak 

 

 Eskuak maiz garbitu, teknika egokia erabiliz. 

 Lanean, ez ukitu aurpegia eta begiak. 

 Azazkalak motzak izatea gomendatu. 

 Aholkatu eskuak eta eskumuturrak garbitzea zailtzen duten 

eraztunak, eskumuturrekoak, erlojuak edo bestelako apaingarriak 

ez erabiltzea. 

 Gogorarazi langileei janaria, objektuak eta tresnak ez direla 

partekatu behar aldez aurretik garbitu gabe. 

 Eztul edo doministiku egitean, erabili eta botatzeko paperezko 

zapi bat erabilita estali behar da ahoa eta zakarrontzira bota.  

Bestela, ukondoaren barruko aldea erabilita edo eskua; azken 

kasu horretan, garbitu egin behar da, eta, bitartean, aurpegia, 

sudurra edo begiak ez ukitu. 

 Zorroztu higiene pertsonaleko neurriak: dutxatu lanetik irten 

aurretik, edo, ezin bada, lanetik itzultzean, eremu pertsonaleko 

jarduerak (etxekoak edo familiakoak) egin aurretik. 

 Kasu baieztatua edo susmagarria izan daitekeen pertsona orok 

(ikertua) ez du lanera joaterik izango negatiboa baieztatu arte edo 

hura berreskuratu dela baieztatu arte.. 

 

Erakundean  

lagungarriak  

izan daitezkeen  

beste neurri batzuk 

 Inbentarioa eguneratuta izan, hornidura-arazoak saihesteko, eta 

hornitzaileei eskuragarri dituzten produktuen informazioa 

eskatu. 

 Langileen joan-etorrietan, gomendatu bidaia bakarrik egitea. 

Ibilgailuan pertsona batek baino gehiagok bidaiatu behar badu, 

jarleku-lerro bakoitzeko pertsona bat gehienez joateko araua 

errespetatuko da, eta bidaiarien artean ahalik eta distantzia 

handiena mantenduko da. Garraio publikoan, segurtasun tartea 

mantenduko da. 
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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 
  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 

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

zaintzeko protokoloa 

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

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

es.pdf 

 Osasun Ministerioa: SARS-CoV-2rekiko esposizioaren aurrean 

laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuek jarduteko 

prozedura. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/al

ertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-

19.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
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-%204028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-%204028.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
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
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
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 Osasun Ministerioa: dokumentu teknikoa: COVID-19ko lehen 

mailako arretako maneiua. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/a

lertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf 

Eranskinak 
 Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza. Koroabirusa prebenitzeko 

gomendioak. Kartela. 

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

navirus/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_cor

onavirus/eu_def/adjuntos/koronabirusa-babestu.pdf 

 Bideoa. Eskuak nola garbitu. OSAKIDETZA. Eusko Jaurlaritza. 

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

u.be 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.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

