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Covid-19 prebentzio-fitxa teknikoak  
Presazko matxurak konpontzeko laguntza 

Informazio orokorra 

Printzipio  

orokorrak 

 Premiazko konponketa-lanak enpresa bateko langileek edo 

langile autonomoek egin ditzakete. 

 Autonomoa bada, lana osasun agintaritzak zehaztutako 

neurriei jarraituz egin behar du, ahal den guztietan, batez ere 

kontaktua, neurri higienikoak eta informazioa edukitzeari 

dagokionez. Neurri horiek Osasun Ministerioaren, Eusko 

Jaurlaritzako Osasun Sailaren edota Osalanen webguneetan 

kontsulta daitezke. 

 Besteren konturako langileen kasuan, enpresan egin 

beharreko ekintza guztiak Prebentzio Zerbitzuaren 

laguntzarekin definitu beharko dira. 

 Denek (bai konponketara joaten direnek, bai konponketa 

eskatzen dutenek) bete beharko dituzte alarma-egoeraren 

ondorioz dauden portaera sozialari buruzko jarraibideak. 

Zerbitzua eskatzen  

duen pertsonaren  

edo enpresaren  

lankidetza  

Egoera honetan beharrezkoa denez bezeroen edo enpresen 

lankidetza, haientzako guztientzako gomendioak honako hauek 

dira: 

  

 Errespetatu segurtasun-distantzia (inoiz ez 2 metro baino 

gutxiagokoa). 

 Matxura/konponketa artatzen duten langileei laguntzeko 

bertaratutako pertsonen kopurua gutxienekora mugatu. 

 Matxuren/konponketen zerbitzuko langileekin ahalik eta 

denbora gutxien jardun. 

 Matxura konpontzera joan diren langileen materialik edo 

tresnarik ez ukitu. 

 Trukatu beharreko objektuak, dokumentuak eta abar gainazal 

baten gainean utzi, ez eman eskura. 

 Etxeetara joanez gero, pertsonaren batek koronabirus 

sintomak baditu, gainera: 

- Konponketa atzeratu, ahal dela, sendatu arte. 

- Konponketa ezinbestekoa bada, gaixoarekin bizi den 

pertsona batek artatuko du langilea; ezin bada, 

gaixoak maskara kirurgikoa jarriko du, halakorik badu, 

eta, bestela, ahalik eta distantzia handienean egongo 

da, eta zuzenean ez hitz egiten eta, sudurra eta ahoa 

estaltzen saiatuko da. 
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Prebentziorako  

kudeaketa 

Autonomoak: 

 Koronabirusaren aurrean jarduteko prozedura eguneratuei 

buruz informatu eta horiek aplikatu (Covid-19). 

 Informatu koronabirusaren (COVID-19) aurrean jarduteko 

kutsaduraren aurkako oinarrizko alderdiei buruzko 

informaziomaterial ulergarriez eta iturri fidagarriez: 

- Neurri higieniko pertsonalak eta kolektiboak. 

- Osasun-agintaritzak ezarritako irizpideak, pertsona 

batek gaixotasuna izan dezakeela ondorioztatu ahal 

izateko.  

- Kasu susmagarri baten aurrean jarduteko 

jarraibideak. 

 Agintariek egindako gomendioen jarraipena egin. 

 Konponketa-lanetan artatzen dituzten pertsona guztiek ahalik 

eta lankidetza handiena erakutsiko dute. 

 Sintomak dituzten langileek EZ dute lanera joan behar. 

 

Enpresetan: 

 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 

informaziomaterial ulergarria eta iturri fidagarria duena: 

- Neurri higieniko pertsonalak eta kolektiboak. 
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- 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. 

 Enpresa-jarduerak koordinatu, enpresa batera joanez gero. 

 Aurreikusi ordezkapen-poltsa izatea, langileak behar izatea 

gerta baitaiteke. 

 Sintomak dituzten langileek EZ dute lanera joan behar. 

  

Berariazko neurriak 

  

Saihestu  

hurbileko  

kontaktua  

 2 metroko distantzia mantendu bezeroekin zein langileekin. 

 Ez egin kontaktu fisikoa dakarren edukazio- edo afektu-

adierazpenik. 

 Saiatu konponketa egin ondoren sinadura ez eskatzen. 

 Ordainketa bitarteko elektronikoen bidez sustatu (datafonoa 

garbitu erabilera bakoitzaren ondoren). Dirua manipulatzen 

bada, erabili eskularruak edo gelak, edo zorroztu segurtasun-

neurriak eta eskuak garbitzeko maiztasuna. 

Gomendio  

orokorrak  

 Erraztu eskuak urarekin eta xaboiarekin maiz garbitu ahal izatea 

eta erabili eta botatzeko paperezko eskuoihalekin lehortzea. 

 Jarri eskura soluzio hidroalkoholikoa duten banagailuak edo 

eskuoihal desinfektatzaileak, joan-etorrietan eramateko. 

 Hondakinen edukiontziak izan, pedaldunak, sortutako 

hondakinak botatzeko: zapiak, eskuoihalak, NBE. 

Prebentzio  

neurriak 

 Bezeroari lan egingo den eremua garbitzeko eskatu, matxurak 

ahalbidetzen badu, ura eta lixiba edo garbiketa 

desinfektatzaileko beste produktu bat erabiliz, azalera kontuan 
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hartuta. Adibidez, igogailuetan: 

- Kabinako eta solairuetako botoiak garbitu. 

- Garbitu ireki aurretik igogailuaren armairua edo 

igogailugelako eskulekua. 

 

 

 Eskatu bezeroari ateak irekitzeko eta dagokion gelara/lekura 

sartzeko segurtasun-tartea uzteko. 

 Saihestu edo mugatu dokumentuen erabilera edo berrikuspena, 

bai bezero bakoitzeko, bai konponketa bakoitzeko. 

 Erabilitako lan-ekipoa garbitu edo deskontaminatu, batez ere 

kasu batekin kontaktuan egon dela jakiten bada. Ez ahaztu 

oinetakoak, etxera eramango badituzu.  

 Ibilgailuak desinfektatzeko maiztasuna handitu. 

 Ibilgailua garbitu jarduketa edo txanda bakoitzaren aurretik eta 

ondoren. 

 Ahal dela, lanean ari den gela edo ingurua aireztatu. 

 Ez erabili maskarak, kasu zehatzetan izan ezik, egin beharreko 

jarduerarako ezinbestekoa bada eta langilearen babesa bermatu 

ezin bada. Prebentzio-zerbitzuak norbera babesteko 

ekipamenduen (NBE) erabilerari buruz emandako jarraibideen 

arabera erabiliko dira, edo, autonomoak egokitzat jotzen badu, 

emandako gomendioen arabera. 

 Nitrilo/akrilonitrilozko eskularruak erabili, pertsona autonomoak 

edo enpresako prebentzio-zerbitzuak beharrezkotzat jotzen 

baditu. Gainera,  

- Konponketa bakoitzaren ondoren aldatu, haien erabilera 

egokitzat jo bada.  

- Eskuak garbitu ekipamendu informatikoa berriro erabili 

aurretik, txostenak inprimatu, gidatu, etab. 

Higiene  

neurriak 

 Eskuak garbitu bezeroekin tratatu aurretik eta ondoren, teknika 

egokia erabiliz, gel hidroalkoholikoarekin edo ur eta xaboiarekin, 

eta, ahal bada, paperarekin lehortu. 

 Eskuetako lesioak edo zauriak apositu iragazgaitzekin estali, 

jarduerak ahalbidetzen badu. 

 Lanean, ez ukitu aurpegia eta begiak. 

 Azazkalak motzak izatea gomendatzen da. 

 Ez da gomendatzen eskuak eta eskumuturrak garbitzea zailtzen 

duen eraztunik, eskumuturrekorik, erlojurik edo bestelako 
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apaingarririk erabiltzea. 

 Ez partekatu janaria, objektuak eta tresnak aldez aurretik garbitu 

gabe. 

 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, ez ukitu aurpegia, sudurra edo begiak. 

 Higiene pertsonaleko neurriak zorroztu: dutxatu lanetik 

itzultzean, etxeko lanak egiten hasi edo familiakoekin egon 

aurretik). 

Antolamendu  

neurriak 

Abisua jasotzean, baloratu lekura joan behar den, argibide jakin 

batzuekin eskatzaileak konpon dezakeen edo alarma-egoera bukatu 

arte atzeratu daitekeen. 

 

Autonomoak: 

 Jarduera egiten jarraitzea baloratu, baldin eta COVID-19rekiko 

arrisku-kolektiborik edo kalteberak baleude. 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. 

- Gibeleko gaixotasun kronikoa. 

- Giltzurrunetako gaixotasun kronikoa. 

 Autonomoak prebentzio-zerbitzurik ez badu, lehen mailako 

arretako medikuaren laguntzarekin, kontuan hartu beharko du 

jarduera egiten jarraitzea egokia den, COVID-19rako talde 

kalteberetako bat bada. 

 Sintomak dituen edo kasu baieztatua edo susmagarria den 

pertsona orok (ikertua) ezin izango du lanera joan negatiboa 
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baieztatu edo sendatu arte. 

 Beharrezko osasun-produktuak eta babes-ekipoak izan. 

 

 

 

 Iturri fidagarriei buruzko informazio ona lortu: pertsonak 

etxean bizitzea, konfinamendu-neurriak, garbiketa, higiene 

pertsonala, osasun-produktuen erabilera edo. NBE. 

 Espazioaren banaketa eta antolamendua aztertu, baita 

lanprozesuena ere, segurtasun-distantziak bermatzeko. 

 Laneko estresa eragin dezaketen egoerak ezagutu eta horiei 

buruz informatu. 

 

Besteren konturako langileak: 

 

Aurreko neurriez gain, enpresak honako hau bermatu beharko du: 

 Arrisku honekiko bereziki sentikorrak diren langileak 

identifikatu (kontuan hartutako kolektiboak atal honen 

hasieran agertzen dira), babesteko behar diren berariazko 

neurriak hartzeko.  

- Ezaugarri hori identifikatu eta zehaztu ondoren, lanpostuan 

eta dagozkion jardueretan jarrai dezaketen baloratu beharko 

da.  

- Jarraitu ezin badu, lanpostua egokitu beharko du beharrezko 

alderdietan, beste lanpostu batean jarri edo arrisku hori ez 

dakarten beste eginkizun batzuk bete beharko ditu.  

- Aurreko guztia ezinezkoa bada, lanpostutik prebentzioz 

urruntzea, hargatik eragotzi gabe bere jarduerarekin 

jarraitzea ahalbidetzen duten antolaketa-neurriak.  

 Kalteberatasuna gertatuz gero, haren mailaren eta lanean izan 

dezakeen arrisku-mailaren arabera, ebaluatu prebentzio-

zerbitzuaren bidez langilearen sentsibilitate berezia, eta kasu 

bakoitzari dagozkion prebentzio-, egokitzapen- eta babes-

neurriak hartu. Lana egin ahal izateko baldintzak mantentzea 

ezinezkoa bada, egoera hori egiaztatu egingo da, langileak aldi 

baterako ezintasuna eska dezan. 

 Baloratu lokalen, lantokien, txanden, ordutegien, zereginen eta 
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abarren banaketa, karga fisikoak eta mentalak egoera horretan 

duen eragina minimizatzeko. 

 Ezarri eremu komunak (aldagelak, adibidez) erabiltzeko 

jarraibideak, segurtasun-distantzia mantendu ahal izateko. 

 

 

 Hornitu beharrezko osasun-produktuez eta babes-

ekipamenduez. 

 Beharrezko prestakuntza eman: erabiltzaileak nola maneiatu, 

konfinamendu-neurriak, garbiketa, higiene pertsonala, 

osasunproduktuen edo NBE-en maneiua eta erabilera. 

 PZan kontaktu bat izatea, langileak bere zalantzak galdetzeko 

edo bere beharren berri emateko. 

 Eman prestakuntza langileei, erabiltzailearen etxean 

espazioaren banaketa eta antolaketa aztertu ahal dezaten, bai 

eta lan-prozesuena ere, segurtasun-distantziak bermatzeko. 

 Eman laneko balizko estres-egoerei buruzko jarraibideak.  

 Eman arriskuei, abian jarritako neurriei, norbera babesteko 

ekipamenduen erabilerari eta abarri buruzko informazioa. 

Bestelako  

neurriak 

 Inbentarioa eguneratuta izan, hornidura-arazoak saihesteko, 

eta hornitzaileei eskuragarri dituzten produktuen informazioa 

eskatu. 

 

 Ibilgailuan segurtasun-sailaren agiria eraman, jarduketa 

justifikatzeko. 

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.  

 

 Aparkalekuak aurreikusi. 

https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/30/news_61178/Formulario_%20DECLARACION_RESPONSABLE.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/30/news_61178/Formulario_%20DECLARACION_RESPONSABLE.pdf
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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  Osasun Ministerioa: koronabirus (SARS-COV-2) berriarekiko 

esposizioaren aurrean laneko arriskuen prebentziorako 

zerbitzuetarako jarduteko prozedura. 

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

alertasActual/nCov-

China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001578e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-%20bopv/eu/bopv2/datos/2020/03/2001575e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-%20bopv/eu/bopv2/datos/2020/03/2001575e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-%20bopv/eu/bopv2/datos/2020/03/2001577e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-%20bopv/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-2020-4028.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_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
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 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 

 Osasun Ministerioa: SARS-CoV-2rekiko esposizioaren aurrean 

laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuek jarduteko 

prozedura. 

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

alertasActual/nCov-

China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 

Eranskinak  Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza. Koroabirusa prebenitzeko 

gomendioak. Kartela. 

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

rus/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

onavi rus/eu_def/adjuntos/koronabirusa-babestu.pdf 

 Bideoa. Eskuak nola garbitu. OSAKIDETZA. Eusko Jaurlaritza. 

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

 

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
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_coronavi%20rus/eu_def/adjuntos/koronabirusa-babestu.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavi%20rus/eu_def/adjuntos/koronabirusa-babestu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SILFnwZtjqo&feature=youtu.be

