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ZER DA
KONTINGENTZIA-PLANA?

Kontingentzia-plana Enpresaren jarduteko baldintza arrunten 

ordezko prozeduren eta jarraibideen multzoa da, Enpresaren 

funtzionamendua ahalbidetzeko, nahiz eta haren funtzioetako batzuk 

bideragarri ez izan, erakundeaz kanpoko gorabeheraren baten edo 

kanpoko baldintzaren baten erruz.

Kontingentzia Planak arriskuen ebaluazio batean oinarrituta egon 

beharko du, ebaluazio horren bidez, oinarrizko erantzun-neurri eta 

-ekintza zehatz batzuk identifikatu ahal izateko, gerora horiek erabiliz,  

modu egoki eta eraginkorrean aurre egiteko instalazioetan nahiz 

instalazioetatik kanpo gerta litezkeen gorabehera, istripu eta/edo 

larrialdi-egoerei.

Gaur egun,  kontingentzia-plana ezartzeko beharra Covid-19k (SARS-

Cov-2) eragindako pandemiak ekarri du, horrek erkidegoan sortutako 

arriskuak sorrarazitako larrialdia egoerak.

A.

3



Kontingentzia-plana
ezartzeko gida | Covid-19

KONTINGENTZIA
PLANAREN
EGITURA

B.
Kontingentzia Planak honako atal hauek izan beharko ditu, gutxienez:

1. SARRERA DESKRIPTIBOA

2. ARRISKUAREKIKO ESPOSIZIOA ETA BALIZKO 
HEDAPENA MURRIZTEKO BEREHALAKO NEURRI 
OROKORRAK

3. ARRISKUAREN EBALUAZIOA GUTXIENEZ 3 MAILATAN

4. PREBENTZIO-NEURRIAK PLANIFIKATZEA 
EBALUATUTAKO ARRISKUAREN ARABERA

5. KONTROL-MEKANISMOAK
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B.
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PLANAREN
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1. 
SARRERA

Kontingentzia Planean gutxienez puntu hauek egon behar dute zehatz-mehatz 

deskribatuta:

Lantokiak

Kontratak, “In mision” lanak 
eta bezeroak edo bestelako 

langileak.

Enpresako langileen joan-etorriak 
(in itinere e in mision).

Lanpostuak, aukeratutako plantilla 
eta ordutegiak, egin beharreko lanak, 

lantaldeak, lanaren antolaketa (ordutegiak, 
etenaldiak...) eta abar barne.

A

C

B

D
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2. 
ARRISKUAREKIKO ESPOSIZIOA ETA BALIZKO 
HEDAPENA MURRIZTEKO BEREHALAKO NEURRI 
OROKORRAK

Lehenik eta behin, lanaren antolamenduari berari zuzenean eragiten diotenak 

nabarmendu behar dira, hau da:

A | Honela sailka daitezkeen jarduerak zehaztu:

• lehentasunezkoak edo bigarren mailakoak (epe laburrean/ertainean geldiaraz 

daitezkeenak).

• lanaldi presentziala edo telelana.

B | Ordutegia aldatzea aldi berean langileen presentzia murrizteko

• lanaldiak aldatu

• sarrera eta irteera mailakatuak

C | Sintomak dituen langilerik ez dagoela bermatu (nahiz eta sintomak arinak izan).

D | Langile sentikorrak identifikatu eta ebaluatu.

E | Esposizio-arrisku txikiko lanpostuetan, higiene-maskarak nola erabiltzen diren 

aztertu, balizko hedapena saihesteko.

F | Lehenetsi joan-etorriak oinez, bizikletaz edo enpresa/norberaren ibilgailuan izatea, 

garraio publikoa erabili aurretik.
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Orientabide modura, berehala hartu beharreko prebentzio-neurri gehigarri posibleak 

jaso dira jarraian, arriskuen aldez aurreko ebaluazioa egin beharrik gabe. 

BEREHALAKO NEURRI OROKORRAK

Antolakuntzakoak Aplikagarria 
(bai/ez)

1. Laneko joan-etorriak aztertu eta antolatu, autoz bakarrik edo garraioan 
segurtasun-distantzia ahalbidetzeko moduko bidaiak sustatzeko.

2. Langileak gaixo sintomatiko batekin kontaktu estua izan badu, etxean 
egongo da berrogeialdian 14 egunez, eta sintomen jarraipen pasiboa 
egingo du. Enpresak kontaktu horiek lanera joatea saihestuko du.

3. Langileen arteko kontaktua minimizatu, haien arteko distantziak 
handituz (gutxienez 2 metrokoak). Espazioaren banaketa eta antolaketa 
aztertu, baita lan-prozesuak ere, hala nola esparru eta pabiloi itxietako 
lana, prestatzeko eta hautatzeko gelak, etab., segurtasun-distantzia 
bermatzeko. Saihestu espazio konfinatuetan (siloak, biltegiak, etab.) aldi 
berean jende asko egotea.

4. Aldagelak eta higiene-zerbitzuak erabiltzea mugatu.

5. Ez egin Funtsezkoa ez den bilerarik ez bidaiarik. 

6. Behar-beharrezkoa ez bada:  

a. Ez erabili funtsezkoak ez diren igogailuak ez instalazio osagarriak. 

b. Ez manipulatu erabilera arrunteko ateak eta teklatuak irekitzeko 
mekanismoak (ateak irekita mantendu eta banagailuak kendu).  

c. Ahalik eta gutxien erabili jantokiak, lantokietan elikagaien 
manipulazioa eta kontsumoa ahalik eta gehien mugatu.

d. Ez erabili eskaileretako eskubanda. 

7. Areagotu garbiketa- eta desinfekzio-lanak, lanaldi bakoitzean hainbat 
aldiz egin: zoruak, teklatuak, aginte-mahaiak, mahaiak, etengailuak, 
heldulekuak, txorrotak, etab. 

8. Ziurtatu langileek ura eta xaboia erraz izan dezatela eskura. Hori 
ezinezkoa den lekuetan, lantokian banatuko dira eskuak garbitzeko 
gela hidroalkoholikoak, lehortzeko erabili eta botatzeko papera eta 
paperontziak. Paperontziek itxi daitekeen poltsa bat izango dute, eta 
paperontzia tapaduna izango da. Komenigarria da zabaltzeko pedalduna 
izatea. Arautu paperontzietako hondakinak nola bota.
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9. Koordinatu kontratekin eta ABLEekin, hartutako neurriei eta eragindako 
langileen arriskuaren ebaluazioari dagokienez. 

Babes kolektibokoak: Aplikagarria 
(bai/ez)

1. Handitu lantokietako aireztapen-ratioak, eta ahal den neurrian, 
hezetasun- eta tenperatura-parametroak handitzen saiatu.

2. Automatizatu langileak ordezkatzeko prozesuak, haien esposizioa 
murrizteko.

3. Erabili kontrol telematikoak, giza kontrol presentzialaren ordez. 

Norbera Babesteko Ekipamenduak (NBE) Aplikagarria 
(bai/ez)

1. NBE-en erabilera esklusiboa, arriskuaren arabera, eta pertsonaren eta 
arriskuaren arteko azken neurri gisa, aurretik aipatutako antolaketa- eta 
talde-neurriak hartu ondoren.

2. Trebatu langileak NBE-en erabileran, batez ere horiek jarri eta kentzeko 
moduan.

3. NBEak behar bezala mantendu, biltegiratu, erabili eta bota. 

4. Ohiko lana egiteko behar diren NBEak erabili. 

Prestakuntza eta informazioa Aplikagarria 
(bai/ez)

1. Covid19ren gaineko prebentzio-neurri espezifikoei buruzko prestakuntza 
eta informazioa eman. 

2. Gogoratu lanaldian hainbat aldiz, pertsonalki edo megafonia bidez, 
eskuez aurpegia ahalik eta gutxien ukitu behar dela, eta eskuak maiz 
garbitu behar direla.

3. Eskuak behar bezala garbitzeko argibideak eman eta gogorarazi. 

4. Koronabirusa prebenitzeko gomendioak zabaldu. 

8
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B.
KONTINGENTZIA
PLANAREN
EGITURA

3. 
ARRISKUAREN EBALUAZIOA GUTXIENEZ 3 MAILATAN

Kontuan hartuta jardueren izaera, SARSCoV-2 koronabirusaren transmisio-mekanismoak eta 

pertsona sintomatikoekin lanean kontaktu estua dagoen, 3 arrisku-maila daude (Prebentziotik 

hartutakoak_RRLL-COVID-19, Osasun Ministerioa); enpresak dituen lanpostuak maila batean 

edo bestean egongo dira.

1. ESPOSIZIO-PROBABILITATE TXIKIA:

Jendeaurreko arreta ez duten langileak, edo 2 metrotik gorako distantzian daudenak, 

edo kontaktua saihesten duten babes kolektiboko neurriak dituztenak, adibidez: 

1. Administrazioko langileak. 

2. Barrera kolektiboa duten osasun-garraioko teknikariak, pazienteekin harreman 

zuzenik ez dutenak. 

3. Garraio publikoko gidariak.

4. Segurtasuneko langileak. 

5. Aduana-langileak. 

6. 6. Suhiltzaileak eta salbamenduko langileak. 

2. ARRISKU TXIKIKO ESPOSIZIOA: 

1. Pertsona sintomatiko batekin kontaktu esturik ez duten osasun-langileak, 

adibidez: 

a. Joan-etorrietarako laguntzaileak.

b. Zeladoreak, andazainak eta garbitzaileak. 
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2. Poliziak.

3. Diagnostiko birologikoko probez arduratzen diren laborategiko langileak. 

4. Osasun-materialarekin, fomitekin edo kutsatuta egon daitezkeen hondakinekin 

kontaktua duten osasun-arlokoak ez diren langileak. 

5. Sintomarik gabeko kontaktuen etxez etxeko laguntza. 

3. ARRISKUKO ESPOSIZIOA 

SARS-CoV-2 birusak eragindako infekzio-kasu probable edo baieztatu batekin kontaktu 

estuan egon daitekeen lan-egoerak.

1. Pertsona sintomatikoa zaintzen duten osasun-langile asistentzialak eta ez-

asistentzialak. 

2. Osasun-garraioko teknikariak, garraiatutako sintomatikoarekin kontaktu 

zuzena badute. 

3. Bidaian zehar arrisku-eremu batetik datorren pertsona sintomatiko bat 

artatzen duen garraiobideen tripulazioa (airekoa, itsasokoa edo lehorrekoa). 

4. Lanean pertsona sintomatiko batekin kontaktu estua izatea saihestu ezin 

denetan.

Hiru arrisku-maila horiek jardueraren eta infekzio-foku batetik hurbil egoteko probabili-

tatearen arabera kokatzen dituzte enpresetako langileak (birusa transmititzeko modua 

kontuan hartuta).

Osasun Ministerioak argitaratutako “Esposizio-arriskuaren egoerei buruzko interpreta-

zio-oharra, koronabirus (SARS-COV-2) berriarekiko esposizioaren aurrean laneko

arriskuen prebentziorako zerbitzuetarako jarduteko prozeduran ezarrita” dokumentuan 

azaltzen denez, prozeduran adierazitako jarduerak adibide modura hartu dira, eta ez ze-

hatz-mehatz. Bestalde, arriskuaren ebaluazio espezifikoa egin beharko dela adierazten 

da. Egiten diren zereginen deskripzioaren arabera, arrisku-egoerak alda daitezke jar-

dueraren barruan, eta babes-eskakizunak aldatu, arriskuaren ebaluazio espezifikoaren 

arabera.
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B.
KONTINGENTZIA
PLANAREN
EGITURA

4. 
PREBENTZIO-NEURRIAK PLANIFIKATZEA 
EBALUATUTAKO ARRISKUAREN ARABERA

Prebentzio-neurriak hierarkizatuta egongo dira: antolamendu-, babes kolektibo-, banakako 

babes-, prestakuntza- eta informazio-neurriak.

Jarraian, ebaluatutako arriskuaren arabera har daitezkeen prebentzio-neurriak jasotzen dira: 

I. ESPOSIZIO-PROBABILITATE TXIKIA 
Maila orokorrean berehalako gisa adierazitakoak, gehi hurrengoak:

Antolaketa-neurriak Aplikagarria 
(bai/ez)

1. Ziurtatu lantokietan higiene-neurriak ezartzen direla eta haien 
jarraipena. 

• Eskuak maiz garbitu.  
• Ziurtatu eskuak garbitzeko xaboi likidoa eta lehortzeko papera 

dagoela. Eskuak urez eta xaboiz garbitzeko aukerarik ez dagoenean, 
eman alkohol-oinarriko desinfektatzailea.

• Ziurtatu paperontziek zabor-poltsa dutela.
• Zorrotz garbitu gainazalak

2. Jendeari arreta eskaintzen zaion guneetan, ziurtatu aurreko gomendioez 
gain, erabili eta botatzeko paperezko zapiak eta zabor-poltsaz estalitako 
paperontziak daudela. 

3. Prebentzio-neurrien berri eman eta instalazioetara sartzeko edukiera 
mugatu (gehieneko kopurua, banan-banan sartzea, ilara bereiziak, 
etab.).

4. Aurrez aurreko harremana mugatu: telefonoz lan egin, telelana, etab.
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Babes kolektibokoak Aplikagarria 
(bai/ez)

1. Banantze-oztopo fisikoak jarri: interfonoak, leihatilak, metakrilatozko 
manparak, gortina gardenak eta abar. 

2. Distantzia mugatu eta mantendu mostradoreetan, arreta-leihatiletan eta 
abarretan.

Norbera babestekoak Aplikagarria 
(bai/ez)

1. Ez da beharrezkoa NBEa erabiltzea. Hala ere, egoera jakin batzuetan, hala 
nola pertsona sintomatiko baten lankidetzarik ezean, arnasketa-babesa 
eta babes-eskularruak erabiliko dira.

Prestakuntza eta informazioa Aplikagarria 
(bai/ez)

1. Eskuak behar bezala garbitzeko jarraibideak eman.

2. Koronabirusa prebenitzeko gomendioak zabaldu.

3. Jarri leku estrategikoetan ikusizko informazioa (kartelak, liburuxkak, 
etab.).

II. ARRISKU TXIKIKO ESPOSIZIOA 
Maila orokorrean berehalako gisa adierazitakoak eta esposizio-probabilitate txikikoak, gehi 
hurrengoak:

Babes kolektibokoak Aplikagarria 
(bai/ez)

1. Banantze-oztopo fisikoak jarri: interfonoak, leihatilak, metakrilatozko 
manparak, gortina gardenak eta abar. 

2. Distantzia mugatu erakusmahaietan, arreta-leihatiletan eta abarretan.

Norbera babestekoak Aplikagarria 
(bai/ez)

1. Babes biologikoko NBE-en beharrezko konbinazioa hautatu eta 
proposatu, ebaluatutako arrisku-mailaren arabera (eskularruak, 
betaurrekoak, babesteko arropa, pantailak, maskarak, etab.)

2. NBEak hautatu, haien doikuntzaren, deskontaminatzeko aukeraren, 
merkatuko eskuragarritasunaren eta abarren arabera.
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3. SARS-CoV-2 bidezko infekzio-kasuak artatzen dituzten osasun-langileek 
edo isolamendu-gelara sartzen diren pertsonek, hala nola garbiketako 
langileek edo bestelakoek, norbera babesteko ekipamendu bat 
eraman behar dute, tanten eta kontaktuen bidez transmititutako 
mikroorganismoen bidezko infekzioa prebenitzeko. Txabusina, maskara 
(kirurgikoa edo FFP2, egin beharreko prozedura motaren arabera, eta 
betiere ziurtatu berariaz adierazitako egoeretarako behar adina izakin 
daudela), eskularruak eta begien babesa izan behar ditu. Bereziki 
garrantzitsua da arnasbideak babesteko erabiltzen diren maskarek ondo 
babesten dutela eta behar bezala zigilatzen direla ziurtatzea. 

4. Eskuen higiene zorrotza beteko da pazientearekin kontaktua izan aurretik 
eta ondoren eta babes-ekipoa kendu aurretik. 

Prestakuntza eta informazioa Aplikagarria 
(bai/ez)

1. Langileei NBEak eta haien arrisku-mailarako prebentzio-neurri 
espezifikoak erabiltzeko prestakuntza eman.

2. Langileei arrisku-maila honetarako hautatutako NBEak mantentzeko, 
behar bezala biltegiratzeko eta azkenean botatzeko prestakuntza eman. 

3. Eskuak behar bezala garbitzeko jarraibideak eman.

4. Koronabirusa prebenitzeko gomendioak zabaldu.

5. Jarri leku estrategikoetan ikusizko informazioa (kartelak, liburuxkak, 
etab.).

III. ARRISKUKO ESPOSIZIOA 
Maila orokorrean eta arrisku ertainean identifikatutako neurriez gain, honako hauek hartu 
beharko dira:

Antolaketa-neurriak  Aplikagarria 
(bai/ez)

1. Ziurtatu, oro har, aurrez aurreko kontaktua saihesten dela: telefonoak, 
telelana, leihatilak eta abar erabili.  

2. Segurtasun-errutinen kontrola eta mantentze-lanak areagotu, bereziki 
higieneari, esposizioari eta fokuekiko esposizioa murrizteari dagokienez.
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Babes kolektibokoak Aplikagarria 
(bai/ez)

SARS-Cov-2 birusa coronaviridae familiako birusa da, 664/1997 Errege 
Dekretuan 2. mailakotzat sailkatua. Beraz, proposatzen diren neurriak 
nahitaezkoak ez badira ere, ahal den lekuetan, gomendagarria litzateke:

1. Aireztapen-sistemak berrikustea, eta, hala badagokio, eraginkortasun 
handiko iragazkiak (Hepa) instalatzea.

2. Presio negatiboko sistemak dituen guneren bat izatea. 

3. Laborategietan 3. mailako segurtasun biologikoko neurriak hartzea. 

B.
KONTINGENTZIA
PLANAREN
EGITURA

5. 
KONTROL-MEKANISMOAK

Azkenik, kontrol-mekanismoak ezarri beharko dira, eta horien artean, gutxienez, honako 

elementu hauek:

1. Arriskuen ebaluazioa etengabe eguneratzen dela bermatzeko mekanismoak 

ezarri, bereziki langileak arrisku-mailaren arabera sailkatzeari eta dagozkion 

prebentzio-neurriak aplikatzeari dagokienez. 

2. Larrialdi Plana eguneratu eta zabaldu, egungo egoera kontuan hartuta.

3. Plan espezifiko bat ezarri egungo egoeran, enpresako hierarkia-mailen arteko 

komunikazioei eusteko.
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ERANSKINAKC.
1. LEGERIA APLIKAGARRIA

a. 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoa. 

b. 39/1997 Errege Dekretua, urtarrilaren 17koa, Prebentzio Zerbitzuen Araudia onartzen duena. 

c. 664/1997 Errege Dekretua, maiatzaren 12koa, langileak lanean agente biologikoekiko esposi-

zioarekin lotutako arriskuetatik babesteari buruzkoa.  

d. 8/2020 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, COVID-19aren ondorio ekonomiko eta sozialei 

aurre egiteko presazko ezohiko neurriak ezartzen dituena. 

2. OSASUNA ETA OSASUN PUBLIKOKO PROTOKOLOAK 

a. koronabirus (SARS-COV-2) berriarekiko esposizioaren aurrean laneko arriskuen prebentzio-

rako zerbitzuetarako jarduteko prozedura.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/docu-

mentos/Procedimiento_COVID_19.pdf 

b. Koronabirus (SARS-COV-2) berriarekiko esposizioaren aurrean laneko arriskuen prebentzio-

rako zerbitzuetarako jarduteko prozedura.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/docu-

mentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 

c. Bestelako prozedura espezifikoago asko hemen aurki daitezke: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/docu-

mentos.htm 

3. LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO INSTITUTU NAZIONALAREN GIDA 
TEKNIKOAK 

a. Agente biologikoekiko esposizioarekin lotutako arriskuak ebaluatzeko eta prebenitzeko gida 

teknikoa. 

https://www.insst.es/documents/94886/203536/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+eva-

luaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relacionados+con+la+exposici%C3%B-

3n+a+agentes+biol%C3%B3gicos/22fd163d-8d8f-4259-a571-c0c14aeebeaf

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
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.htm 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm 
https://www.insst.es/documents/94886/203536/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relacionados+con+la+exposici%C3%B3n+a+agentes+biol%C3%B3gicos/22fd163d-8d8f-4259-a571-c0c14aeebeaf
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