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1. SARRERA 
 

SARS‐CoV‐2  koronabirusa  Coronaviridae  familiako  birus  bat  da.  Pertsonen  artean 

arnasbidetatik kutsatzen da, 5 mikra baino arnaste‐tanta handiagoen bitartez. Tanta 

horiek  gaixorik  dagoen  pertsonak  kanporatzen  ditu  pertsona  horrek  arnasketako 

sintomatologia  (eztula  eta  doministikuak)  duenean;  fomiteekin  (arropa,  oheko 

maindireak, esterilizatu gabeko ospitaleko ekipamendua, etab.) kontaktuan sartzean 

ere kutsa daiteke. Aire bidezko transmisioa ez da frogatu, hau da, 2 metrotik gorako 

distantziara  transmititzeko  gai  diren  tanten  edo  aerosolen  nukleo  bidez  gertatuko 

litzatekeena.  Inkubazio‐aldia  2  eta  14  egun  artekoa  izan  daiteke. Horregatik,  babes 

neurririk  onenak  kutsatutako  eta  birusa  daramaten  pertsonen  isolamendua  eta 

higiene pertsonala dira. 

 

2. HELBURUA 

Langileen osasuna ahalik eta gehien babesteak bateragarria  izan behar du ekoizpen‐

jarduerari eustearekin, nahiz eta maila murritzetan izan; izan ere, pandemia gainditu 

ondoren,  hazkunde  ekonomikora  itzultzea  eta  enplegua  sortzea  ahalik  eta  modu 

azkarren  eta  eraginkorrenean  egin  ahal  izatea  da  azken  helburua.  Horretarako, 

ezinbestekoa  da  jarduera‐protokolo  industrial  argi  eta  erraz  bat  ezartzea,  zorrotz 

bete dadin. 

Jarduera‐protokolo  honen  helburuak  honako  hauek  dira:  1)  pertsonen  osasuna 

bermatzeko  neurriak  ezartzea,  2)  birusaren  hedapenaren  kontrola,  3)  agintariek 

gomendatzen edo ezartzen dituzten gizarte‐neurriekin batera joatea eta 4) industria‐

jardueraren  jarraitutasuna  bermatzea,  bai  eta  ahalik  eta  lasterren  normaltasunera 

itzultzeko eta eragin ekonomiko larria saihesteko behar den erresilientzia ere. 
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3. ERANTZUKIZUNAK 

Ez  dago  eragile  zehatz  arduratsurik,  ERANTZUKIDETASUNEZ  jokatu  behar  dugu 

industria‐sektore bakoitzeko eta, oro har, jarduera ekonomikoko balio‐kateko eragile 

guztiek: erakundeek, hedabideek, enpresek eta herritarrek, helburu komun batekin, 

kutsatzeko  arriskuak  minimizatzea.  Kide  bakoitzak  katearen  zati  batean  du 

erantzukizuna, COVID‐19 birusaren hedapena saihesteko azken helburuarekin. 

Gainera,  industria‐ekoizpeneko  hainbat  sektoretako  eragile  guztiek  erantzukizun 

berezia dute Euskadin jarduera ekonomikoa eta enplegua mantentzea bermatzeko.  

Horregatik, enpresek Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legeak ezartzen dituen 

neurriak,  dokumentu  honetan  jasotako  babes‐gomendioak  eta  osasun‐agintaritzek 

etorkizunean ezar ditzaketenak egokitu eta ezarri  behar dituzte.  Edozein enpresako 

langileek,  bestalde,  esparru  profesionalean  edo  pribatuan  gomendioak  ahalik  eta 

zorrotzen bete behar dituzte. 

Enpresetako  arduradunei  eskatzen  zaie  identifikatu  ditzatela  jarduera mantentzeko 

funtsezkoak  diren  pertsonak  eta  azpiegitura  kritikoak,  baldin  eta  gaixotasunaren 

ondoriozko  bajen,  nahitaezko  berrogeialdien  ondoriozko  absentismoaren 

gehikuntzaren  eta  ohiko  funtzionamendurako  funtsezko  hornitzaileei  laguntzeko 

behar beste ordezko hornidura eta zerbitzu aurreikusita badituzte. 

Babes  kolektiboko  baliabideak  erabiliz  edo  lana  antolatzeko  neurriak  hartuz  ekidin 

edo  behar  bezala  babestu  ezin  diren  kasuetan,  edozein  babes‐neurrik  langilearen 

osasuna  edo  segurtasuna  behar  bezala  babesten  duela  bermatu  behar  du. 

Informazioa  eta  prestakuntza  funtsezkoak  dira  ikertzen  ari  diren  edo  baieztatuta 

dauden  kasuekin  harremanetan  dauden  pertsonak  babesteko,  baita  birusarekin 

kutsatzeko  arriskua  duten  pertsonak  babesteko  ere.  Kontuan  izan  behar  da  babesa 

langiletik  haratago  doala  eta  kasuarekin  harreman  zuzena  edo  zeharkakoa  izan 

dezaketen gainerako pertsonak barne hartzen dituela. 
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Bestalde,  langileek  hirugarrenekin  dituzten  kontaktuak murriztu  egin  behar  dituzte, 

ezinbestekoak  direnetara  mugatuz;  halaber,  indarrean  dauden  gizarte‐mailako 

isolamendu‐neurriak errespetatu behar dituzte. Etxetik  lanerako bidaiak, ahal  izanez 

gero,  bakarka  egingo  dira  eta,  hori  ezinezkoa  bada,  garraio  kolektiboa  erabiliko  da, 

segurtasun‐distantziak  errespetatuz.  Langileak,  lantokira  joan  aurretik,  kutsatzeko 

inolako sintomarik ez duela ziurtatu behar du. 

 

4. INDUSTRIARAKO JARDUERA‐PROTOKOLOAK 

LANERA JOAN AURREKO KONTROLAK 

Prebentzio‐neurriak  hartzeko  eta  ondoren  emango  diren  gomendioen  jarraipena 

egiteko, erakundeko pertsona guztiek erabateko laguntza eman behar dute. 

Langileek  indarrean  dauden  gizarte‐isolamenduko  neurriak  zorrotz  bete  behar 

dituzte,  kontaktuak murriztuz  eta  ezinbesteko  kasuetara mugatuz.  Etxetik  lanerako 

bidaiak,  egin  behar  badira,  bakarka  egingo  dira;  eta  hori  ezinezkoa  bada,  garraio 

kolektiboa erabiliko da, segurtasun‐distantziak errespetatuz. 

Langileak  gaixo  sintomatiko  batekin  harreman  estua1 izan  badu,  hamalau  egunez 

berrogeialdia  betetzen  geratuko  da  etxean  eta  sintomen  agerraldien  jarraipen 

pasiboa egingo du.  

Arnasketako sintomak baditu, ez du  lanera  joaterik  izango koronabirusaz  infektatuta 

ez  dagoela  baieztatzen  den  arte.  Gaixorik  badago,  langilea  bere  etxean  isolatu 

beharko  da,  lehen  mailako  arretako  bere  medikuari  kontsultatu  beharko  dio  eta 

honen aginduak bete beharko ditu, erabat sendatu arte. 

Hala egiten ez badu, berrogeialdia, isolamendua eta langilerik ez dagoelako jarduera 

etetea gerta daiteke. 
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Horren  guztiaren  aurretik,  laneko  arriskuen  prebentzioko  zerbitzuko  osasun‐arloak 

COVID‐19 koronabirusaren infekzioari lotuta bereziki sentikorrak diren langileak ba ote 

dauden  ebaluatu  beharko  du,  langilea  bereziki  sentikorra  izateko  jatorria  finkatu 

beharko  du,  prebentzio,  egokitze  eta  babesteko  neurrien  gaineko  txostena  egin 

beharko du, eta langile horren lanerako gaitasuna baloratu beharko du. Horretarako, 

langilearen  osasun‐baldintzaren  arriskua  handitu  gabe  lana  egin  ahal  izateko 

baldintzarik badagoen hartuko da kontuan. 

HIGIENE PERTSONALA 

 ESKUAK MAIZ  GARBITUKO  DIRA  (urarekin  eta  xaboiarekin),  bereziki  eztul  egin, 

doministiku  egin  eta  kutsatuak  egon daitezkeen azalerak  edo  zapiak  ukitu  edo 

manipulatu ondoren, aurrerago adieraziko den bezala. 

 Eztul edo doministiku egitean, ondo estali ahoa eta sudurra ukondoarekin edo 

erabili eta botatzeko zapi batekin, arnas jariakinak atxikitzeko. 

 Erabili  eta  botatzeko  zapiak  erabili,  eta  bota  berehala  horretarako 

prestatutako ontzi batera. 

 Azazkalak  moztuta  eta  zainduta  eraman  behar  dira,  eraztunak, 

eskumuturrekoak, eskumuturreko erlojuak edo eskuen higiene egokia oztopa 

dezaketen beste apaingarri batzuk erabiltzea saihestuz. 

 Ez ukitu begiak, sudurra eta ahoa, eskuen bidez errazago transmititzen baita. 

 Saihestu edonolako kontaktu fisikorik. 

 Ahalik  eta  distantziarik  handienean  egon  (≥1,5  m).  Egoera  berezitan, 

segurtasun‐distantzia  bermatzeko  eginkizunak,  postuak  eta  prozesuak 

planifikatu. 

 Higiene‐neurriak zorrotz betetzea. 
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INSTALAZIOAK GARBITZEKO ETA DESINFEKTATZEKO PROZEDURA  


 Lantokiaren eta ekipoen garbiketa eta desinfekzioa antolatzeko kontrolak eta 

neurriak  indartu  behar  dira.  Gune  komunetan  (harrera,  bilera‐gelak  …) 

maiztasuna  handitzea  gomendatzen  da,  bai  eta  erakusmahaiena,  ateetako 

heldulekuena,  altzariena,  zoruena,  telefonoena  eta  abar  ere.  Horretarako, 

etxean erabiltzeko lixiba erabil daiteke. 

 Garbiketa‐lanetarako,  binilozko/akrilonitrilozko  eskularruak  erabiltzea. 

Latexezko  eskularruak  erabiliz  gero,  kotoizko  eskularru  baten  gainean  egitea 

gomendatzen da. 

 Garbiketa‐produktuen  eta  babes‐ekipoen  stocka  hobetzea,  stockak  hautsiz 

gero  horiek  gabe  gera  ez  daitezen:  gelarena  edo  eskuetarako  disoluzio 

desinfektatzailearena,  zapi  eta  erabili  eta  botatzeko  eskularruak,  amantalak 

eta zabor‐poltsak. 

 Soluzio  hidroalkoholiko  desinfektatzaileak  eskuratzea  eta  lantokietan 

banatzea  gomendatzen  da,  jendeari  arreta  emateko  postuetan  kokatzeko, 

bezeroek, kanpo‐zerbitzuek eta langileek oro har erabiltzeko.  

Kutsatuta egon daitezkeen azalerak garbitzeko prozedura: birus horiek 5 minutuz 

desinfektatzaile arruntekin kontaktuan egon ondoren inaktibatzen dira:   

 
‐ Erabili beti diluzio prestatu berria  

‐ Lixiba komertzialak erabiliz gomendatutako kontzentrazioak lortzeko: 

 50 g/l‐ko lixiba komertziala: ur litro bakoitzeko 25 ml lixiba gehitu.  

 40 g/l‐ko lixiba komertziala: ur litro bakoitzeko 30 ml lixiba gehitu.  

*Adibide gisa, “zopa‐koilara” bat 15 ml‐ren baliokidea da.  

 
‐ Lixiba erabili ezin den gainazaletan etanola erabiliko da % 95ean   
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Garbiketako  langileek  norbera  babesteko  ekipamendu  egokia  erabiliko  dute 

(eskularruak,  amantalak,  etab.)  laneko  arriskuen  prebentzioko  zerbitzuek  egoera 

bakoitzean  kontuan  hartzen  duten  arrisku‐mailaren  arabera,  eta  erabilera 

bakoitzaren  ondoren,  modu  seguruan  botako  dituzte.  Ondoren,  eskuak  garbituko 

dituzte.  

 

ANTOLAKETA‐NEURRIAK:  

Zuzendaritzari  eta/edo  gerentziari  dagokio  enpresan  gertatzen  den  edozein 

gorabehera  kudeatzea,  eta,  besteak  beste,  honako  gomendio  hauek  hartu  beharko 

ditu kontuan:  

 

 Langileak  gaixo  sintomatiko  batekin  harreman  estua  izan  badu,  hamalau 

egunez  berrogeialdia  betetzen  geratuko  da  etxean  eta  sintomen  agerraldien 

jarraipen pasiboa egingo du.  

 Arnasketako  sintomak  baditu,  ez  du  lanera  joaterik  izango  koronabirusaz 

infektatuta  ez  dagoela  baieztatzen  den  arte.  Gaixorik  badago,  langilea  bere 

etxean isolatu beharko da, lehen mailako arretako bere medikuari kontsultatu 

beharko dio eta honen aginduak bete beharko ditu, erabat sendatu arte. 

 Baliabideen  erabilgarritasuna:  osasun‐agintariek  gomendatutako  prebentzio‐

neurri guztiak garatzeko behar adina baliabide ekonomiko eta estrategiko izan 

behar dira. 

 Krisi‐batzordearen koordinazioa: establezimenduan kasuak daudela deklaratuz 

gero,  batzorde  bat  antolatzea  gomendatzen  da,  inplikatutako  sailetako 

arduradunekin, kanpoko aholkulariekin (juridikoak eta sanitarioak) eta osasun‐

agintaritzekin. 

 Ekintzen erregistroak: gomendatzen da hartzen diren ekintzak erregistratzeko 

liburu  edo  agenda  bat  egitea,  data,  ordua,  arduradunak  eta  abar  zehaztuta, 



 

10 
 

eta  sor  daitekeen  dokumentazio  guztia  gordetzea:  garbiketa‐parteak, 

mantentze‐lanen kanpo‐kontrolak, zerbitzu‐albaranak, laneko bajak, etab. 

 Erabili  eta  botatzeko  zapiak  eta  alkoholdun  soluzioak/eskuoihalak  eskura 

jartzea, bai eta oinarrizko informazio‐puntu bat ere. 

 Maskarak  eskura  jartzea,  beharrezkoa  bada,  garatutako  jardueraren  arabera, 

eta Prebentzio Zerbitzuak hala gomendatzen badu.  

 Instalazio  komunak,  joan‐etorrietakoak  eta  erabilera  pertsonalekoak 

garbitzeko maiztasuna handitzea. 

 Banaketa  eta  antolaketa  espazialaren  analisia,  bai  eta  lan‐prozesuena  ere, 

segurtasun‐distantzia  bermatzeko,  hala  nola  esparru  eta  pabiloi  itxietan, 

prestaketa‐  eta  hautaketa‐geletan  eta  abarretan  lan  egitea,  hori  ezinezkoa 

bada gomendatutako maskarak erabiltzea. 

 Espazio  konfinatuetan  (siloetan,  biltegietan,  etab.)  sartzea,sahiestea  eta  ezin 

bada  prebentzio‐neurririk  ezarri,  hala  nola  segurtasun‐distantzia  eta 

maskarak, hala badagokio. 

 Zapi erabilientzako berariazko edukiontzi itxiak jartzea. 

 Hondakinak kentzeko maiztasuna handitzea. 

 Airearen  berrikuntza  areagotzea  lan‐eremu  guztietan,  ahal  den  guztietan, 

modu naturalean edo behartuan, eta iragazkien garbiketa areagotzea. 

 Garbiketako  agenteak  ordeztea,  hala  badagokio,  eraginkortasun  handiagoko 

beste agente batzuekin. 

 Instalazio  komunetan  5  pertsona  baino  gehiago  egotea  saihesteko  banaketa 

eta  antolamendua,  segurtasun‐distantzia  bermatuz,  adibidez,  jantokietan, 

atsedenlekuetan,  bilera‐geletan,  zerbitzuetan  eta  abarretan,  betiere 

pertsonen  arteko  gutxieneko  distantzia  1,5  metrokoa  izanik.  Instalazioek  ez 

badituzte neurri horiek bermatzen, erabilera‐txandak programatuko dira. 

 Ordezkapen‐poltsaren aurreikuspena, langileak behar izanez gero. 
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 Erakundeko pertsona guztiek ahalik eta lankidetza handiena izatea prebentzio‐

neurriak hartzeko eta egindako gomendioen jarraipena egiteko.    

INSTALAZIOAK KUTSATUAK BADAUDE, BERTAN JARDUTEKO 
ETA HAIEK DESINFEKTATZEKO PROZEDURA  
 

1. Kutsatuak dauden  instalazioak, berriro erabili baino  lehen, desinfektatu egin 

beharko dira.  

2. Garbiketako langileak prebentzio‐zerbitzuak adierazitako NBE egokiz babestu 

beharko dira.  

3.  Garbiketa‐  eta  desinfektazio‐prozesua  arreta  bereziz  burutu  beharko  da 

kutsatzeko  arrisku  handiena  dagoela  pentsatzen  den  instalazioetan,  adibidez, 

komunak,  zona  komunak  eta  abar.  Soluzio  desinfektatzaileen  eragina 

instalazioetako  puntu  kritiko  guztietara  heltzen  laguntzeko  eta  hala  egin  dela 

ziurtatzeko,  aire  bidezko  sakabanatze‐ekipoak  (lainoztagailuak  edo  antzekoak) 

erabiltzea gomendatzen da.  

4.  Instalazioak  desinfektatu  ondoren,  hauek  berriro  erabiltzeko  prest  egongo 

dira.  

 

5. ERREGISTROA 
 
Langileak bere  irakurketaren eta adostasunaren adierazpena: protokolo hau  irakurri 

eta  ulertu  dela  eta  erantzukizun‐zatia  bere  gain  hartzen  duela  eta  ezartzeko 

konpromisoa hartzen duela egiaztatzen duen agiria, sinaduraren bidez.   

6. ERLAZIONATUTAKO DOKUMENTAZIOA 
 

https://www.euskadi.eus/eusko‐jaurlaritza/‐/2020/2019‐ncov‐koronabiruserako‐zaintza‐

epidemiologikorako‐protokoloa/  
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https://www.euskadi.eus/covid‐19‐koronabirus‐berria/  

http://www.euskadi.eus/koronabirus‐berriaren‐aurrean‐euskadin‐jarduteko‐informazioa‐eta‐gomendio‐

orokorrak/web01‐a2gaixo/eu/ 


