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Protokolo hau esparru orokor eta zabal moduan sortu da, sektorearekin eta sindikatu 

nagusiekin adostu da eta langileen ordezkaritza-organoen parte hartzeko eskubidearen 

esparruan enpresetan hartzen eta adosten diren erabaki eta protokoloen bidez osatu ahalko 

da, prebentzioko ordezkarien eta segurtasun- eta osasun-batzordeen bitartez. 

Gainera, Osasun Ministerioak emandako jarraibideak eta gomendioak aintzat hartu dira. 

Protokolo hau segurtasun-neurrien bilduma jasotzen duen erreferentzia da eta merkataritza-

sektoreak erraz ulertzeko moduko jardunbide egokien gida gisa erabil daiteke. Enpresen, 

horietako langileen eta kontsumitzaileen kontzientziazioaren, arduraren eta solidaritatearen 

menpe egongo da haren eraginkortasuna; guztion artean eraginkortasunez egin ahalko diogu 

aurre koronabirusaren pandemiari eta, horrela, gure herrialdeko ekonomian, enpleguan eta 

osasunean eragin negatiboa izatea saihestu ahalko dugu. 

Gida hau kontsultatzen denean, abian dagoen deseskalatze-fase bakoitza arautuko duten 

ministro-aginduetan ezarritako baldintza zehatzak hartu beharko dira aintzat, protokoloaren 

argibideak egokitzeko asmoz, fase bakoitzeko neurri bereziak kontuan izanik, adibidez, saltoki 

batean baimendutako edukiera. 
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PREBENTZIO-NEURRI OROKORRAK 

 
 

Birusetik babesteko neurriak 
 
 

Osasun Ministerioak babes-neurri hauek azpimarratzen ditu nagusiki: 

 
• Pertsonen arteko distantzia gutxi gorabehera bi metrokoa izatea edo bestelako hesi-

neurriak ezartzea eta maskara erabiltzea distantzia hori gorde ezin denean. 

• Eskuak urez eta xaboiez garbitzea edo, horrelakorik ezean, disoluzio hidroalkoholiko 

batez garbitzea. 

- Eskuak garbitzea mikroorganismoen transmisioa saihesteko neurririk errazena eta 

eraginkorrena da, baita koronabirusaren transmisioa saihesteko ere, xaboietako 

substantzia surfaktanteen bidez haren bilkin lipidikoa desaktibatzen delako. 

- Ez da zertan xaboi desinfektatzailerik erabili; esku-xaboi arrunta, solidoa zein 

likidoa, nahikoa da. Igurzketaren iraupena da garrantzitsuena; hain zuzen, 40-60 

segundo iraun behar du gutxienez. 

- Beste aukera bat disoluzio hidroalkoholikoren bat erabiltzea da. Hala ere, kontuan 

hartu behar da eskuak zikin samar edukiz gero ez litzatekeela eraginkorra izango 

eta, beraz, kasu horretan urez eta xaboiez garbitu behar direla. 
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• Norberak erabiltzeko objektuak aldizka garbitzea eta desinfektatzea, esate baterako: 

betaurrekoak, mugikorrak, teklatuak, sagua, txartelak, etab. 

• Guztientzako eremuetan hartu beharreko prebentzio-neurriak, adibidez: egokiro 

aireztatzea, maiz ukitzen diren gainazalak egunero garbitzea eta botatzeko eskularruak 

erabiltzea. 

 

 

 
Nola erantzi eskularruak? 
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Langileek bete beharreko higiene- eta babes-neurri orokorrak 

 
• Osasun Ministerioak bere webgunean jendearen esku jartzen dituen gomendioak 

hartuko dira aintzat, bereziki, “Procedimiento de actuación para los servicios de 

prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-

2)”1, dokumentuan jasotakoa; dokumentu hori aldizka eguneratzen da, gomendio 

berrienak eta inguruabar aldakorretara egokituak barne hartzeko. 

• Langile hauek ezingo dira beren lanpostuetara joan: 

a) Saltokia berriro irekitzen den unean etxean bakartuta dauden langileak, COVID-19a 

diagnostikatu dietelako edo COVID-19arekin bateragarriak diren sintometako bat 

daukatelako. 

b) Sintomarik eduki ez arren etxean berrogeialdia betetzen ari diren langileak, COVID-

19a diagnostikatu dioten edo horren sintomak dituen pertsona batekin kontaktua 

izan dutelako edo COVID-19aren eraginez arriskutsutzat jo diren eritasunetako bat 

dutelako. 

• Langile batek COVID-19 gaixotasuna hartu duelako ziurtasuna edo susmo funtsatuak 

badauzka, Osasuna Zaintzeko Osasungintza Zerbitzuak mediku-azterketa egin ondoren 

soilik joan ahalko da bere lanpostura. 

• Saltokian edo lokalean egiten den jarduera ekonomikoaren titularrak ziurtatuko du 

langile guztiek arrisku-mailarako egokiak diren norbera babesteko ekipamenduak 

dauzkatela eta lantokian eskuak garbitzeko gel hidroalkoholikoak dituztela edo, ezin 

bada, maiz garbitzen dituztela urez eta xaboiez. Maskarak erabiltzea gomendatuko da 

langilearen eta bezeroaren artean zein bi langileren artean 2 metroko segurtasun-

distantzia edo bestelako langa-neurriak bermatu ezin direnean. Langile guztiek 

prestakuntza eta informazio egokia eduki beharko dute aipatutako babes-

ekipamenduen erabilera zuzenari buruz. Aurrekoa saltokiko edo txikizkako 

merkataritza-lokaleko garbiketaz, mantentzeaz, apalak betetzeaz, banaketaz edo 

segurtasunez arduratzen diren langileei ere aplikatuko zaie, bertako langileak zein 

 

1 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
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azpikontrata bidezkoak izan, eta horretarako produktu egoki guztiak eduki beharko 

dituzte. 

• Lana antolatzean, bermeak ezarriko dira lanaldian zehar eskuak urez eta xaboiez edo, 

halakorik ezean, disoluzio hidroalkoholiko batez maiz garbitu ahal izateko. 

• Zeregina betetzeko moduagatik eskuak garbitzea ezinezkoa den lanpostuetan, horren 

ordezko gel edo disoluzio alkoholiko bat eduki beharko da; haren kantitatea txanda eta 

lanposturako nahikoa izan beharko du, higiene egokia mantentzearren. 

• Hurbileko kontaktua saihestuko da, eta gutxienez bi metroko distantzia gorde. Gainera, 

une oro maskara kirurgikoa edo sanitarioa eraman beharko da. Kontaktu fisikoa eskatzen 

duten adeitasunezko agurrak saihestuko dira, adibidez, musuak, besarkadak edo eskua 

ematea. 

• Katarro-sintomak (mukiak, sudurreko edo 

konjuntibako kongestioa, eztul lehorra edo 

emankorra, malko-jarioa, sukar-itxura) 

dauzkaten bezeroak saltokian sartzea 

saihestuko da. Sintomak dituen bezero bat 

lokalean sartu bada, ukitu ahal izan dituen toki 

guztiak desinfektatuko dira, hala nola 

apalategiak, orgak, etab. 

• Eztul edo doministiku egitean, behin erabiltzeko zapiez estali behar dira ahoa eta 

sudurra. Zapia estalkia duen paperontzi batera bota behar da, eta eskuak berehala 

garbitu. 

• Ez dira begiak, sudurra eta ahoa ukitu behar, eskuek birusaren transmisioa errazten 

dutelako. 

• Kontaktu fisikoa eskatzen duten adeitasunezko agurrak saihestu behar dira, adibidez, 

musuak, besarkadak edo eskua ematea. 

• Gomendatzen da objektuak (adibidez, dirua, ordainketa-txartelak, bolalumak, etab.) 

bezeroekin edo beste enplegatu batzuekin ez partekatzea. Objektuen trukea saihestu 

ezin ez bada, trukatu ostean eskuak desinfektatuko dira. 

• Lantokietan guztiek erabiltzeko aparatuak kendu edo itxiko dira, adibidez, jauzi-

iturriak, kafegailuak, hozkailuak, mikrouhin-labea, etab. Ezin bada, horrelakoak 

erabiltzea ezinbestekoa delako, arreta berezia jarri behar da erabilera bakoitzaren 

ostean higiene-neurriak betetzeko. Ahal den heinean, enplegatuei ur ontziratua 

emango zaie, norberaren botilak betetzeko jauzi-iturririk ez badago. 



9 

 

 

 

• Lanalditik kanpo enpresan geratzea saihestu behar da, bai txandaren hasieran bai 

amaieran, lan-atsedenak alde batera utzi gabe. 

• Banakako garraioa erabiltzea gomendatzen da, Garraio Ministerioak distantziak 

ziurtatzeko emandako gomendioak betez. Ahal bada, enpresak saltokiak bezeroentzat 

duen aparkalekua erabiltzea erraztu ahalko du. 

• Lanera norberaren ibilgailuan joanez gero, gomendatzen da langileak laneko 

uniformea jantzita etortzea etxetik. 

• Garbitzaileek norbera babesteko ekipamendu egokia erabiliko dute, egoera 

bakoitzean ikusten den arrisku-mailaren arabera. Behin erabiltzeko ekipamenduak 

direnean, erabilera bakoitzaren ostean modu seguruan botako dituzte, eta gero eskuak 

garbitu. 

• Langileen arteko gutxieneko segurtasun-distantzia bermatu ezin denean eta langile 

zehatz baten eginkizuna ezabatu ezin denean, ezinbestekoa delako, arlo edo lan 

horietako langileei, maskara kirurgiko edo higienikoaz gain, norbera babesteko neurri 

gehigarriak eman beharko zaizkie, adibidez, aurpegia babesteko pantailak edo babes-

eskularruak, UNE-EN ISO 374.5:2016 arauaren arabera. 

 

 
Laneko arropa 

 

 
• Laneko arropa garbitzeko, ahalik eta gutxien manipulatu behar da, leunki bildu, eta 

zuzenean garbigailura eraman edo garbiketa-tokira eramateko poltsa batean sartu. 

Arropa gutxienez 60 °-ko tenperaturan garbitu beharko da, gutxienez 30 minutuz, edo 

higienizazio zuzena bermatzen duen beste edozein metodoren bidez. 

• Uniformeak egunero higienizatzea edo garbitzea gomendatzen da; beraz, gehiagoz 

hornitzeko aukera azter liteke. Hori egin ezin bada, uniformeak mantalez, 

soingainekoez edo antzekoez estaltzea gomendatzen da. Aurreko guztia betetzea 

ezinezkoa izanez gero, uniformeen erabileraren betebeharrezkotasuna eten liteke, 

langilearen arropa propioa eramanez higiene-neurriak eta eguneroko desinfekzioa 

bermatu ahal izan daitezen. 
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• Era berean, eskuoihalak eta antzekoak garbiketari buruzko gomendio berberak 

kontuan hartuz desinfektatuko dira eta leku bakartu batean utzi beharko dira, adibidez, 

estalkia eta eskuz ez irekitzeko pedala dituen pertz batean, garbitu arte. Paperezko 

eskuoihalez ordeztea gomendatzen da. 

 

 
Aldageletarako eta atseden-eremu edo -geletarako neurriak 

 

 
• Ahal den guztietan, aldagelak eta atseden-eremu edo -gelak itxi egingo dira. Ixten ez 

badira, erabilera ezinbestekora mugatuko da eta, horrelakoetan, ahalik eta jende 

gutxien egongo da han, eta ahalik eta denbora laburrenean. Atseden-eremu horiek 

erabiltzen badira, ez da ez sukaldeko tresneriarik ez janaririk partekatuko. 

• Jende-metaketak saihestuko dira eta gutxienez bi metroko distantzia gordeko da. 

• Horrelako eremuak txandaka erabiltzea gomendatzen da, segurtasun-distantzia gorde 

ahal izateko. 

• Eskuak maiz garbitu behar dira urez eta xaboiez, batez ere otordu bakoitzaren aurretik 

eta ondoren. 

• Elikagaiak filmez edo ontzi estalkidunez babestuta edukiko dira. 

• Erabilitako jantoki-eremua eta guztiek erabiltzeko objektuak garbi eduki behar dira. 

• Atseden-gelako atea zabalik utzi behar da, airea berriztatzen dela ziurtatzeko. 

• Estalkia eta eskuz ez irekitzeko pedala dituzten paperontziak edukiko dira zapiak eta 

erabili eta botatzeko bestelako materiala utzi ahal izateko. Paperontzi horiek maiz 

garbitu beharko dira, gutxienez egunean behin. 
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Saltokirako higiene- eta babes-neurriak 
 

• Lokal bakoitzak garbiketa-protokolo bat edukiko du, haren ezaugarriekin eta erabilera-

intentsitatearekin bat datorrena. 

• Jendearentzat irekita dauden saltoki eta merkataritza-lokaletan gutxienez egunean 

birritan egingo dira instalazioen garbiketa eta desinfekzioa. Arreta berezia jarriko da 

maizen ukitzen diren gainazaletan, adibidez, ateen eskutokietan, mahaietan, 

altzarietan, eskudeletan, banatzeko makinetan, zoruetan, telefonoetan, esekigailuetan, 

orgetan, saskietan, txorrotetan, etab. Horretarako, lixiba-diluzio (1:50) egin berriak edo 

merkatuan dauden, Osasun Ministerioak baimendu eta erregistratu dituen eta jarduera 

birizida duten desinfektatzaileetako edozein erabiliko da. Produktu horiek erabiltzean, 

etiketetako argibideak errespetatuko dira beti. 

• Saltokietan, gutxienez egunean birritan, eta nahitaez egunaren amaieran, instalazioak 

eta maizen ukitzen diren eremuak garbitu eta desinfektatuko dira. Gomendagarria da 

lanaldian zehar bigarren garbiketa egitea, ahal bada eguerdian, bezeroak bertan egon 

gabe mantentze-lanak egiteko, garbitzeko, desinfektatzeko eta apalak berriro 

produktuez hornitzeko. 

• Garbiketa bakoitzaren ostean, erabilitako materialak eta norbera babesteko 

ekipamenduak modu seguruan baztertuko dira, eta gero eskuak garbituko dira. 

• Lanpostuak goizez eta txanda-aldaketa bakoitzean garbitu eta desinfektatuko dira. 

Arreta berezia jarriko da mahaietan, itxituretan (halakorik egonez gero), teklatuetan, 

ordainketa-terminaletan, lan-erremintetan eta manipula daitezkeen bestelako 

elementuetan. 

• Saltokian langile bat baino gehiago arituko bada jendeari arreta ematen, garbiketa-

neurriak merkataritza-eremuan ez ezik langileen eremu pribatuetan ere aplikatuko 

dira, horrelakorik egonez gero, adibidez, aldageletan, armairuetan, komunetan, 

sukaldeetan eta atsedenguneetan. 

• Komunen eta guztientzako eremuen garbiketa indartuko da eta horietan sartzeko 

txandak ezarriko dira metaketak saihesteko asmoz. 
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• Bezeroek ez dute saltokietako komunak erabiliko, behar-beharrezkoa denean izan 

ezik. Azken kasu horretan, berehala garbituko dira komunak eta txorrotak. 

• Ahal den neurrian, eskuak desinfektatzeko gel hidroalkoholikoaren banagailuak jarriko 

dira edo gela banaka emango da. 

• Saltokietan eta lokaletan estalkia duten paperontziak eduki beharko dira, ahal bada 

pedala daukatenak edo iraulgarriak, zapiak eta erabili eta botatzeko bestelako 

materialak uzteko. Paperontzi horiek maiz garbitu beharko dira, gutxienez egunean 

behin. 

• Zenbait pertsonak erabiltzen dituzten telefonoetan, gomendagarria da “esku libreko” 

sistema edo erabilera indibidualizatzea ahalbidetzen duten sistemak baliatzea. Ezin ez 

bada, erabilera bakoitzaren ostean garbituko dira. 

• Orgak, saskiak, eskailera mekanikoak eta igogailuak etengabe begiratu eta garbituko 

dira. Bezeroari eskularruak edo plastikozko poltsa parekagarriak, eskularru moduan 

erabil daitezkeenak, eman ahalko zaizkie, baita erosketa-orgatxoak edo -saskiak erabili 

aurretik eta ondoren garbitzeko paper-zapi desinfektatzaileak ere. 

• Ahal den neurrian, sektore- edo segurtasun-araurik hausten ez badu, ateak zabalik 

utziko dira, falkez edo beste sistema batzuez, pertsonek heldulekuak eta eskutokiak 

uki ez ditzaten. 

• Komenigarritzat jotzen bada, eta saltoki-motaren arabera, ur- eta lixiba-disoluzio batez 

(% 2ko kontzentrazioa) hezetutako oin-zatarrak jarriko dira lantokiko sarrera eta 

irteeretan. 
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Klimatizazio- eta aireztapen-sistemetarako babes-neurri bereziak 

 
• Berriro ireki aurretik klimatizazio-instalazioa berrikusi behar da, kanpoko airearen 

iragazkiak garbi daudela ziurtatzeko edo, behar izanez gero, horiek ordezteko, aireztapen-

emaria ahalik eta handiena izan dadin. (Ohar teknikoa: aireztapen-emaria handitzea 

gomendatzen da, segundoko eta pertsonako 12,5 metrokoa izan dadin, saltokiko 

edukierarako). 

• Kanpoko airea duten espazioetako aireztapena ahalik eta gehien areagotuko da. Oro har, 

saltokietan erabiltzen diren sistemek kanpoko airea soilik hartuz funtziona dezakete. Kasu 

horretan, ahal den heinean airearen birzirkulazioa itxi beharko da, aireztapen gehiena 

kanpoko aireaz egiteko. 

• Kanpoko airearen bidezko aireztapen artifiziala (halakorik egonez gero) emari nominalean 

jarri behar da gutxienez saltokia ireki baino 2 ordu lehenago, eta emari txikiagoa utzi 

saltokia itxi eta 2 ordu geroago. Gauetan eta asteburuetan, kanpoko airearen bidezko 

aireztapen artifiziala (halakorik egonez gero) ez da itzali behar. Sistemak emari baxuan 

funtzionatzen mantendu behar dira (ahal den guztietan). 

• Aireztapen naturala (erregularra) egin behar da, ateak eta leihoak ahalik eta ordu gehienez 

zabalduz. Gomendatzen da aireztapen naturala saltokia ireki baino ordubete lehenago 

hastea eta gutxienez saltokia itxi eta ordubete geroago uztea. Ekintza hori bereziki 

garrantzitsua da kanpoko airearen bidezko aireztapen artifiziala erabiltzen duten 

klimatizazio-sistemarik ez daukaten lokaletan. 

• Saltokien aireztapena kanpoko airea (aire freskoa) ekartzeari dagokio beti. Ildo horretan, 

ez da sabaiko edo zutikako haizagailurik piztu behar; izan ere, barruko airea mugitu baino 

ez dute egiten, aire freskorik ekarri gabe. 

• Komunen aireztapenak etengabea izan behar du: 24 orduetan eta 7 egunetan abian. 

Komunetako aire-erauzketaren funtzionamendu zuzena egiaztatu behar da. 

Aireztapenaren norabide zuzena ziurtatzeko, komunetako leihoak ez dira zabaldu behar. 

• Komunak estalkia itxita deskargatzeko agindu behar da. 

• Beroa berreskuratzeko ekipamenduetan, berreskuratzaile birakariak geldiarazi, eta 

berreskuratzaile estatikoak berrikusiko dira, ihesak txikiagotzeko. 

• Kanpoko airearen bidezko aireztapena lehenetsiko da konfortaren eta energia-eraginkortasunaren 

gainetik. 
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• Gainaireztapenak aire-korronteak eta konfort-falta eragin ditzake, kanpoko tenperaturak 

altuak izateagatik. 26-27 °C-ko tenperaturak onargarriak dira hozte-moduan kasu askotan. 

Produktuaren izaera dela-eta beste tenperatura-tarte bat behar denean, jaitsi egingo da 

(adibidez, harategietan, loradendetan eta abarretan). 

• Instalazioko mantentze zuzentzaileko lanak, ahal bada, irekitzeko ordutegitik kanpo egingo 

dira, COVID-19aren kutsapena saihesteko babes-neurri egokiak hartuz. 

• Onartzen duten instalazioetan, airea arazteko sistemak instalatzea gomendatzean da, 

adibidez, argi ultramorearen bidezkoak. 
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NEURRI ZEHATZAK 

 
Antolamendu-neurriak 

 
 

• Antolamendu-plan bat ezarriko da. Bertan, honako hauek zehaztuko dira: langileek 

(bertakoek zein kanpokoek) jarduteko prozedurak, lantokiko edo lantokietako eremu 

bakoitzean behar diren babes- eta garbiketa-materialen zerrenda eta langile eta 

bezeroentzako ezarritako neurriak edo gomendioak; azken horiek etengabe eguneratuko 

dira, osasun- eta gizarte-inguruabarren bilakaeraren arabera. Plan horiek egiteko, 

enpresetako langileen legezko ordezkariei kontsultak egin behar zaizkie eta haiek parte 

hartu beharko dute, horrelakorik egonez gero, segurtasun- eta osasun-batzordeen 

eremuan. 

• Enpresa zerbitzu-emaileei dagokienez, lan-arriskuen prebentziorako zerbitzuak ezarritako 

protokoloari jarraituko zaio, langileekin eta lantokiekin koordinatuta. 

 • Prebentzio-jarduera planifikatu behar da, lan-arriskuen ebaluazioa egin ostean. 

• Garbiketa- eta desinfekzio-plana ezarri beharko da; bertan, higienea kontrolatzeko 

neurriak jasoko dira, modu egituratuan eta eskumenak esleituz. Nolanahi ere, adieraziko 

da langile guztiek eskuak nahitaez garbitu beharko dituztela lanaldia hasi aurretik, urez eta 

xaboiez eta, horrelakorik egon ezean, gel hidroalkoholikoaz. Ahal den guztietan, 

txandakako lan-sistema ezarri behar da, arriskuak txikiagotzeko, bezeroentzako arreta eta 

zerbitzua aldatu gabe. 

• Lantokian sartzeko eta irteteko modua mailakatua izango da eta antolaketa guneko 

jarduerara egokituko da, langileek puntako orduetan metaketarik izan ez dezaten. 

• Aldi berean bertan dauden langileen kopurua mugatu behar da (lanaldi zatituak, 

mantentzea, etab.). Halaber, ahal den heinean, bikoteka egiten ziren zereginak 

indibidualizatu egingo dira edo, ezin bada, segurtasun-distantziak gordez eginarazi. Era 

berean, ahal bada, aurrez aurrekoak ez diren modalitateetan lan egiteko aukera emango 

da, adibidez, telelanaren bidez, bulegoko lanpostuak badira. 

• Lanpostuen egitura, pertsonen zirkulazioaren antolamendua, espazioen banaketa 

(altzariak, apalategiak, korridoreak, kutxa-lerroa, etab.), txanden antolaketa eta guneko 

gainerako lan-baldintzak aldatu beharko dira, behar den eta ahal den neurrian, pertsonen 

artean 2 metroko segurtasun-distantzia edo Osasun Ministerioak une bakoitzean agintzen 

duena gordetzeko aukera bermatzeko helburuarekin. Ezin bada, maskarak erabiliko dira. 
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• Langileei COVID-19ari aurre egiteko higieneari eta babes-materialaren (adibidez, 

eskularruen eta maskaren) erabilerari buruzko informazioa eta prestakuntza eman behar 

zaizkie, modu seguruan jarduteko. Guztientzako eremuetan, informazio-kartelak jarriko 

dira azaltzeko nola garbitu behar diren eskuak, nola jantzi eta erantzi eskularruak eta 

maskarak, baita osasungintzako agintaritzek gomendatutako higiene-prozedura guztiak 

ere. 

• Langileen laneko bajen kopurua handitzen denerako jardueren jarraipen-planak ezarriko 

dira, lantokian transmisio-arriskua areagotzen denerako, eta prozesu horretan langileen 

legezko ordezkariek hartuko dute parte, halakorik badago. 

• COVID-19aren sintometako bat sukar altua da. Hori dela-eta, langileei gomendatzen zaie 

egunero etxetik irten baino lehen tenperatura kontrolatzea eta, 37,5 gradu baino gehiago 

edukiz gero, lanera ez joatea eta enpresari jakinaraztea, konpainiak gaitutako kontaktu 

medikoari deituz. Era berean, osasun-zerbitzu publikoarekin harremanetan jarri beharko 

dira aldi baterako ezintasunagatiko baja eta mediku-laguntza izapidetzeko. 

• Hatz-markaren bidezko fitxaketaren ordez, ordutegia kontrolatzeko beste edozein sistema 

erabiliko da, langileen osasuna eta segurtasuna babesteko egokiak diren higiene-neurriak 

bermatzen dituena. Bestela, fitxaketa-gailua erabilera bakoitzaren aurretik edo ondoren 

(enpresan bertan erabakiko da) desinfektatu beharko da eta langileei neurri hori 

ohartaraziko zaie. 

• Ahal den neurrian, denda barruan lan-bilerak saihestuko dira eta, horrelakoak egin behar 

izanez gero, pertsonen arteko segurtasun-distantzia gordetzeko bidea ematen duen eremu 

zabal batean egingo dira, bezeroengandik ahalik eta urrunen, eta inoiz ez guztientzako 

eremuetan. 

• Karga-jasogailuaren edo salgaiak mugitzeko edo ordezteko igogailuen gehieneko 

okupazioa pertsona bat izango da, edo gehiago 2 metroko distantzia berma badaiteke, eta 

erabilera ahalik eta murritzena izango da. Pertsona batek baino gehiagok okupatu behar 

badu, maskaren erabilera bermatu beharko da, dokumentu honetan xedatutakoarekin bat 

etorriz. 

• Kontratek, bezeroek eta hornitzaileek ahalik eta bisita gutxien egin behar dituzte. 

Zerbitzuak saltokian eman behar dituzten kontratentzat, gomendatzen da merkataritza-

ordutegitik kanpo egitea eta bertako langileentzat ezarritako segurtasun-neurri berberak 

betetzea. 

• Garraiolariekiko kontaktua txikiagotzeko protokoloa ezarri behar da. Ahal bada, 

eskabideak emateko eremu esklusibo bat ezarriko da eta eskabideen artean 
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desinfektatuko da. Era berean, ahal den neurrian, jatorrizko enbalajea deuseztatuko da 

eta, ezin bada, paketeak desinfektatuko dira, materialak ahalbidetzen badu. 

• Albaran sinatuak elektronikoki bidaliko dira, paperean eskura ez emateko, ahal den 

neurrian. 

• Eskabideak etxean ematea erraztuko da, ahal bada linean ordainduta, eta hobe produktua 

atean uzten bada, etxebizitzan sartu gabe. Nolanahi ere, bezeroarekin gomendatutako 

distantzia gordeko da: gutxienez metro 1 babes-elementuak daudenean edo 2 metro 

horrelakorik ez dagoenean. Gainera, ez dago kontaktu fisikorik egongo, eta bezeroari 

horren berri emango zaio eskabidea izapidetzen den unean. Banatzaileei, bertako langileak 

zein azpikontratatuak izan, maskara eta gela edo esku-garbiketaren ordezko disoluzio 

alkoholikoa emango zaizkie, eskabide bakoitza eman eta berehala higieneari behar bezala 

ekiteko. Era berean, gomendatzen da banaketarako erabilitako garraioa ezin garbiago 

edukitzea, bai barrutik bai kanpotik. 

• Bezeroei gomendatzen zaie saltoki barruan maskarak erabiltzea, gainerako bezeroen eta 

langileen babesa ziurtatzeko. 
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Langile infektatuak edo arriskuko langileak daudenean jarduteko modua 

 
• COVID-19ari buruzko oinarrizko ezagutzak, prebentziorako: 

➢ Hauek dira COVID-19aren sintomak: nagusiki, eztula, sukarra eta arnas zailtasuna, eta 

kasu batzuetan, giharretako eta buruko mina. 

➢ Kasuen % 80k sintoma arinak dauzkate eta inkubazio-aldiak 2-14 egun irauten du. 

Kasuen % 50 kutsatu eta 5 egunetara hasten dira sintomak izaten. 

• Langile bat gaixotasunarekin bateragarriak diren sintomak izaten hasten bada, kasuan 

kasuko autonomia-erkidegoak edo osasun-zentroak horretarako gaitutako telefonora 

deituko du. Langileak lanpostua utziko du, urruntze- eta higiene-neurrietan arreta berezia 

jarriz, osasungintzako profesional batek haren osasun-egoera ebaluatu arte. Bestalde, 

enpresak prebentzio-zerbitzuari jakinaraziko dio, neurri egokiak har ditzan eta Osasun 

Ministerioak ezartzen dituen jakinarazpen-betekizunak bete ditzan. 

• Enpresak jarduketa-protokolo bat egin eta aplikatu behar du infektatuta egon daitezkeen 

pertsonak edo haiekin kontaktuan egon direnak detektatzen direnerako. 

• Langileren bat “arriskuan dagoen pertsonaren” profilarekin bat badator, Osasun 

Ministerioaren gomendioen arabera, haurdun egoteagatik, aurretiazko eritasun kronikoak 

edukitzeagatik edo adinagatik, prebentzio-zerbitzuak (osasunaren zaintza) haren 

lanpostua berrikusiko du, telelana egin ezin bada “prebentziozko bakartzea” gomendatzea 

komeni den aztertzeko. 
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Bezeroek bete beharreko higiene- eta babes-neurri orokorrak 
 
 

 
• Saltokiek bezeroak saltoki barruan maskara kirurgikoak edo sanitarioak eramatera behartu 

ahalko dituzte. 

• Gehieneko edukiera ezarri beharko da: euste-neurriak malgutzeko fase bakoitzean 

agintaritza eskudunek emandako aparteko neurriak betetzeko bidea eman beharko du, 

zehatz-mehatz, gutxieneko distantzien betekizuna. Edukiera lokalaren azalerarekin eta 

deseskalatze-fasearekin proportzionala izango da eta saltokiko sarreran kartel batean 

azalduta egon beharko du, bai bezeroentzat bai langileentzat ikusgai. 

• Baimendutako edukiera betetzen bada, bezeroek saltokitik kanpo itxaron beharko dute, modu 

antolatuan eta segurtasun-distantzia zorroztasunez gordez. 

• Saltokietan eta lokaletan geratzeko denbora kontsumitzaileek erosketak egiteko edo zerbitzua 

jasotzeko behar-beharrezkoa dena izango da. 

• Saltokietan eta lokaletan argi eta garbi seinalatu beharko da bezeroen arteko 2 metroko 

segurtasun-distantzia, lurzoruan markak ipiniz edo balizak, kartelak eta seinaleak erabiliz aldi 

berean bezero bati baino gehiagori arreta pertsonalizatua eman ahal bazaie, baina zerbitzua 

ezingo du enplegatu berak aldi berean eman. 
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• Saltzailearen eta bezeroaren artean gutxienez metro 1eko distantzia gordeko da babes-

elementuak daudenean, adibidez, itxiturak edo aurpegia babesteko pantailak, edo 2 metrokoa 

halako elementurik ez badago, bai erosketa-prozesu guztian bai arreta- eta ordainketa-

eremuetan. 

• Saltokietan eta lokaletan, gel desinfektatzaileen banatzaileak beharko dira jendearentzat 

eskuragarri, beti ere lokaleko sarreran, eta erabiltzeko moduan egon beharko dute. 

• Saltokietan eta lokaletan erabili eta botatzeko eskularruak jarri beharko dira jendearentzat 

eskuragarri. Sekzio-eskularru direlakoak edo erabilera bakarreko beste edozein balia daitezke, 

eta beti lokaleko sarreran egon beharko dute, paperontziekin batera, saltokitik irtetean modu 

seguruan bota ahal izateko. Gomendatzen da estalkia duten eta pedal batez eragiten zaien 

paperontziak jartzea. 

• Kartelen bidez, langileei eta bezeroei osasungintzako agintaritzek argitaratutako higiene-

prozeduren berri eman behar zaie, eta guztien onerako lankidetzan aritzeko eta arauak 

betetzeko eskatu. Eremu arriskutsuenetan gomendio bereziak emango dira, hala nola: 

- Eskailera mekanikoak: ahal den neurrian, eskudelak ukitzea saihestuko da. Gainera, 4 

edo 5 eskailera-mailatan behin, marka bat jarriko da 2 m-ko segurtasun-distantzia 

adierazteko. 

- Igogailuak: ahal den heinean, horien erabilera saihestuko da. Gehieneko okupazioa 

pertsona bat izango da, edo gehiago 2 metroko distantzia bermatu ahal bada. 

Lehentasuna emango zaie muga fisikoak dauzkaten pertsonei (lagunduta egon ahalko 

dira, beharrezkoa bada) edo haur-kotxeei. 

- Kutxak: segurtasun-distantziak errespetatuko dira. 
 

•  Era berean, bezeroen sarrera- eta irteera-fluxua kontrolatuko da, elkarrekin 

gurutzatzea saihesteko. Ahal bada, bezeroen zirkulazio-noranzkoak zehaztuko dira 

jende gehien biltzen den eremuetan, bi noranzkoak banaketa-zinten bidez edo 

zoladuran jarritako binilo itsasgarriaren bidez bereiziz. Era berean, dendetako espazio 

orokorretako zoladuran binilo itsasgarri zirkularrak (20 cm-ko diametrokoak) instalatu 

ahalko dira, “2 m” inskripzioarekin eta 2 m-ko distantzian, lerro- edo sare-forman, 

espazioaren zabalera erabilgarriaren arabera (gehienez 3 m-ko zabaleran, ilara bat; 3 

eta 5 m bitartekoan, bi ilara, eta horrela segidan 2 m-ko zabalera gehitzen den 

bakoitzean). 

Hori enplegatu eta bezeroentzako oroigarri etengabea izango da eta adieraziko du noiz 

bete den zentroaren edo solairuaren gehieneko edukiera onargarria; hori, hain zuzen 



21 

 

 

ere, solairuan jarritako puntu gorrien kopuruaren zatiki bat izango da. 

• Ahal den guztietan, bezeroak saltokian sartzeko eta hortik irteteko ate desberdinak 

erabiliko dira, eta, horietan, eskuak garbitzeko baliabide egokiak kokatuko dira. 

• Saltokian edo horko guztientzako eremuetan sartzeko eta hortik irteteko ateetan, 

seinaleak eta gailuak jarriko dira pertsonen arteko gutxieneko segurtasun-distantzia 

bermatzeko. Tokiari lotutako arrazoiak direla-eta ezin ez bada, enplegatuek maskara 

erabili beharko dute. 

• Zoruan segurtasun-lerro bat markatuko da edo informazio-kartelak jarriko dira bai 

kutxa-eremuan bai kontsumitzaileari zuzenean saltzeko eremuan, bezeroaren, 

produktuaren eta lokaleko langileen arteko distantzia ziurtatzeko asmoz. 

• Saltokiko ezaugarriek hala eskatzen badute, saltokiko sarreran edukiera kontrolatzeaz 

edo pertsonak sakabanatzeaz arduratuko diren segurtasun-langileak ipiniko dira. 

Lokalen barrualdean, bezeroen zirkulazioa antolatzeko eta pertsonen metaketa 

handiko eremuak egotea saihesteko langileak egon ahalko dira. 

• Ahal bada, "erosketa seguruko erreiak" sortuko dira eta sarrera- eta irteera-ordenari 

jarraitzeko geziak edo seinaleak jarri ahalko dira, bezeroen artean behar ez diren 

kontaktuak saihesteko helburuarekin. Bezeroei antolamendu-neurriei eta horiek 

betetzeko elkarlanean aritu beharrari buruzko informazio argia emango zaie, esate 

baterako, megafonia bidezko aldizkako iragarkien bitartez edo kartelen bidez. 

• Elikagaiak saltzekoak ez diren eta autozerbitzu-eremuak eduki ohi dituzten saltokietan, 

saltokiko langile batek eman beharko du zerbitzua, bezeroek produktuak zuzenean 

manipula ez ditzaten. 

• Oro har, ezingo da bezeroen esku proba-produkturik jarri, eta lokaleko langileek 

bakarrik erabili edo manipulatu ahalko dituzte horrelakoak, hurrengo ataletan 

zehaztutako azpisektoreetan (hala nola arroparen, oinetakoen, kapelen edo bitxien 

azpisektoreetan) izan ezik, zeinetan gomendio zehatzak bete beharko baitira. 
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Kutxetarako eta jendearentzako arreta-guneetarako babes-neurri zehatzak 

 
• Kutxa-lerroan pertsonen arteko 2 m-ko segurtasun-distantzia errespetatuko da. Ahal 

den neurrian, txandakako terminalak erabiliko dira, ilaren arteko distantzia handitzeko 

eta jende-metaketak saihesteko. 

• Haurdunentzako, adinekoentzako, desgaitasuna duten pertsonentzako, mugikortasun 

urriko pertsonentzako eta 3 urte baino gutxiagoko haurrak eta haur-kotxeak 

daramatzaten gurasoentzako arreta lehenetsiko da. 

• Plastikozko itxiturak edo antzekoak, zurrunak zein erdizurrunak, garbitzen eta 

desinfektatzen errazak direnak, instalatuko dira, lan-eremua babestuta egon dadin, eta 

txanda-aldaketa bakoitzean garbitu egingo dira. Itxiturak instalatu ezin badira, kutxako 

eta jendeari arreta emateko langileek aurpegi guztia babesteko pantaila bat, egingo 

duten jarduerarako egokia dena, eramango dute maskararen gainean. 

• Ahal den neurrian, dirua edo bestelako ordainketa-baliabideak manipulatzen dituzten 

langileek aldi berean produktuak igortzea saihestuko da. Ezin bada hori egin, 

aipatutako higiene-neurriak ezarriko dira. 

• Mugikor edo txartel bidezko ordainketa sustatuko da. Billeteak edo txanponak 

maneiatu ostean eta hurrengo transakzioa hasi baino lehen, eskuak desinfektatu 

beharko dira. PINa eskatzen duen ST bat erabiltzen denean, terminala garbituko da, 

baita bolaluma ere, eragiketak sinadura eskatzen badu. STa, eragiketa bakoitzean, 

erabili eta botatzeko film batez babestu ahalko da. Eskudirua erabiltzen bada, 

bezeroak erraz garbi daitekeen gainazal batean utziko du, kontaktu pertsonala 

saihestuz, eta eragiketa bakoitzaren ostean gainazala desinfektatu egingo da. 

• Lanpostu horietan gel hidroalkoholikoa, erabilera indibidualeko eskularruak eta erabili 

eta botatzeko zapiak edukiko dira, baita estalkia eta poltsa dituzten paperontziak (ahal 

bada, pedaldunak edo iraulgarriak) ere, zapiak eta erabili eta botatzeko bestelako 

materiala uzteko. Paperontziak maiz garbitu beharko dira. 

• Une oro garbitasun seguruko irudia emango da. Gomendatzen da bezeroek ukitu ohi 

dituzten jendeari arreta emateko eremuak maiz garbitzea produktu desinfektatzaileez. 
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Produktuen itzulketa 
 

• Produktuak itzultzen badira, saltokiak horiek tratatzeko edo desinfektatzeko estrategia bat 

edukiko du; horren bidez, produktuaren ezaugarrien arabera, salgai jarri aurretik eman 

behar zaion tratamendu egokia zehaztuko da. Gainera, produktua erabili eta botatzeko 

eskularruez hartuko da. 

 

 
Saltzeko makinak: 

 

• Jakinaraziko da bezeroek txanda itxarotean 2 metroko segurtasun-distantzia gorde behar 

dutela. 

• Jakinaraziko da makinari eragiteko eskularruak edo nolabaiteko babesa erabiltzea 

komenigarria dela edo, horrelakorik baliatu ezean, makina erabili aurretik eta ondoren 

eskuak desinfektatu behar direla. 

• Makinak kontu handiz garbitu eta desinfektatuko dira, erabiltzailearekin kontaktu 

zuzenean dauden lekuetan (pantailan, botoietan, produktua jasotzeko gunean eta 

abarretan) arreta berezia jarriz. 
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Merkataritza-guneetan dauden saltokietarako gomendio zehatzak 

 
Dokumentu honetan bildutako argibide guztiez gain, merkataritza-guneetarako bereziki 

garrantzitsuak diren neurriak azpimarratzen dira edo neurri gehigarriak ematen dira, toki 

horiek aparkalekuak eta guztientzako eremu zabalak dauzkatelako. 

 
 
 

 
 

Higiene- eta osasun-neurriak: 
 

• Merkataritza-gunea osorik desinfektatuko da ireki aurretik, eremu publikoen 

(aparkalekuen, atsedenguneen, komunen eta abarren), zamalanetako kaien eta 

hondakin-puntuen garbiketan arreta berezia jarriz. 

• Aparkalekuetan, maiz ukitzen diren lekuak etengabe desinfektatzeaz eta gel 

hidroalkoholikoa bezeroen esku jartzeaz gain, contactless baliabide elektronikoen 

bidezko ordainketa sustatuko da. 

• Gunea zabalik dagoen bitartean, gehien ukitzen diren eremuak (komunak, zoruak, 

eskailera mekanikoen eskudelak, ateen eskutokiak, ongietorri-mahaia, etab.) aldizka 

garbitu eta desinfektatuko dira. 

• Kutxetan, informazio-postuetan eta jendearentzako arreta-guneetan babes-itxiturak 

instalatuko dira. 
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• Guneko zenbait lekutan, bereziki sarreretan, komunetan, arreta-guneetan eta 

igogailuetan, gel hidroalkoholikoen banagailuak instalatuko dira eta aldizka 

egiaztatuko da ondo dabiltzala. 

• Haurrentzako eremuak, ludotekak edo baimenduta ez dauden jardueretarako beste 

edozein eremu itxiko dira, unean uneko deseskalatze-fasearen arabera. 

Atsedenguneak ere itxita egongo dira edo segurtasun-distantzia betetzen dela 

bermatzeko moduan mugatuko dira. 

• Direktorio digitalak eta ukimen-pantaila interaktiboetako euskarriak desaktibatuko 

dira eta, nahiz eta desaktibatuta egon, etengabe garbitu eta desinfektatuko dira, 

txandak kudeatzeko xedea dutenak izan ezik; azken horiek kontu handiz garbituko dira. 

• Arreta berezia jarriko da komunetan eta edoskitze-geletan sartzeko txanden 

kontrolean. Haur batek erabili behar baditu, heldu batek lagunduta egongo da 

nahitaez. 

• Pertsona-taldeak eratzea eragin dezaketen jarduerak (ekitaldiak, sustapenak, kultura-

jarduerak) etengo dira gune barruan. 

• Lurzoruan biniloak jarriko dira hipermerkatuko, komunetako eta jende ugari egon ohi 

den beste eremuetako sarreran bezeroen arteko segurtasun-distantzia markatzeko. 

• Guneko saltoki bakoitzari neurrien protokoloa jakinaraziko zaio. 

• Bideozaintza-sistemak erabiliko dira urruntze- eta osasun-neurrien jarraipena egiteko, 

dagokion instalazioa badago eta datuak babesteko araudiaren esparruan. 

 

 
Guneko enplegatu eta langileentzako higiene- eta osasun-neurriak: 

 

• Araudi berriari eta higiene-protokoloei buruzko prestakuntza zehatza emango zaie 

enplegatu eta hornitzaileei. 

• Kudeatzailetza-eremua desinfektatuko da. 

• Kudeatzailetza-bulegoetako arreta-postuetan babes-itxiturak instalatuko dira. 
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Merkataritza-guneko bisitariei buruzko neurriak: 
 

• Pertsonak zenbateko sistema eta urruntze soziala kontrolatzeko neurriak erabiltzea 

gomendatzen da, baita aparkalekuan ere. Baimendutako edukiera gainditzen bada, 

ezingo da bezero gehiagorik sartu. 

• Segurtasun-langileek gutxieneko distantzia errespetatzen dela kontrolatuko dute, 

eskailera mekanikoetako eta igogailuetako eremuetan arreta berezia jarriz. 

• Eskaileretan, igogailuetan, komunetan, ongietorri-mahaian eta abarretan segurtasun-

distantzia adierazteko biniloak jarriko dira. 

• Kartelen eta megafoniaren bidez, sarritan gogoraraziko dira segurtasun-gomendioak. 

 

 
Infekzio-kasu posibleak detektatzen direnean jarduteko protokoloa: 

 

 
• Merkataritza-gunean infekzio-kasu posible bat detektatzen bada, guneko 

kudeatzailetzari ohartaraziko zaio eta autonomia-erkidegoko osasun-larrialdiko 

telefono-zenbakira deituko da. 

• Ukitutako pertsona eremu mugatu batera eramango da. 

• Infektatutako bezeroa edo enplegatua egon ahal izan den toki guztiak desinfektatuko 

dira, Osasun Ministerioak ezarritakoaren arabera. 

 

 
Komunikazio estrategikoari buruzko neurriak 

 

• Osasun-krisialdiak eboluzionatu ahala jardunbide egokiak ezartzeko kanpo-

aholkularitza espezializatua izateko aukera aztertuko da. 

• Hartutako osasun-neurriak komunikatuko dira, osasun-ziurtapenak barne, 

kontsumitzailea araudia zorrozki bete beharraz kontzientziatzeko. 

• Sentsibilizazio-komunikazioa gizarte-sareetan eta, egokitzat jotzen bada, beste 

komunikabide batzuetan hedatuko da. 

• Maskaren salmenta-puntuei buruzko informazioa emango da. 
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• Agintaritza eskudunekiko komunikazio-lerro bat izango da, osasun-krisialdiaren 

eboluzioaren arabera egokiak diren neurriak hartzeko eta guneko merkatarientzako 

informazioa eguneratzeko helburuarekin. 

 

 
Zenbait merkataritza-sektoretarako gomendio bereziak 

 
Elikadura. 

 

• Elikadura-saltokiak orain arte onetsitako eta hartutako segurtasun-neurriak eta aldi 

honetan izan duen esperientzia errepikatzen dira. 

• Produktua zuzenean bezeroaren aurrean badago, ontziratu gabe, beira-arasetan, 

plastikoan, kristalean, metakrilatoan edo higienea bermatzen duen beste edozein 

materialetan babestu beharko da. Arrantza-produktuak, haragia, urdaitegi-

produktuak, oilaskoa, fruta eta barazkiak laguntzaz igortzen badira, bezeroaren eta 

produktuen arteko segurtasun-distantzia ezarri ahalko da, saltokiaren tamainara 

egokitua. Autozerbitzuko frutei eta barazkiei dagokienez, produktua garbitzeari eta 

tratatzeari buruzko gomendioak jaso beharko dira eta erabili eta botatzeko 

eskularruak nahitaez baliatu beharko dira. Solteko beste produktu batzuen 

autozerbitzuan, produktu-motara egokitutako segurtasun-neurriak gaitu beharko dira. 

• Bai saltzaileak bai bezeroak eskularruak erabiliko dituzte ontziratu gabeko produktuak 

manipulatzen ari direnean. 

• Saltzaileak eskularruak erabiltzea gomendatzen da, elikagaiak manipulatzeko araudia 

betez, hala badagokio. Eskularrurik ez badago, segurtasun-neurriak eta garbiketaren 

eta desinfekzioaren maiztasuna areagotuko dira. 
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Arropa. 

 

 

 
• Arroparen merkataritza-sektoreko saltokietan, arropa konpontzekoetan eta antzekoetan, 

probagelen erabilerak ahalik eta mugatuen egon beharko du. Horretarako, aldi baterako 

itxita eduki ahalko dira, eta txandaka zabaldu. 

• Probagelen eremua erabilera bakoitzaren ostean garbitu eta desinfektatu beharko da. 

Probagelako sarreran errezela badago, bakarrik eskularruez edo ukondoaz ukituko da. 

Errezelak desinfektatu beharko dira, baita probagelen barrualdea ere, bereziki zoruak eta 

altzariak. Erabiltzeko ezinbestekoak ez diren altzariak eta dekorazioa egotea saihestuko da. 

• Probagelen eremuan sarrera kontrolatuko da eta denda barruko langileek laguntza emango 

dute, segurtasun- eta higiene-neurriak bermatzeko helburuarekin. 

• Ahal den neurrian, bezeroei eskularruak emango zaizkie arropa ukitzerakoan. 

• Probatu diren eta erosi ez diren edo itzuli diren jantziak desinfektatu edo berrogeialdian 

jarriko dira erabilera bakoitzaren ostean. Ehunen eta desinfekzio-prozeduren aniztasuna 

dela-eta, saltokiak jantziak materialaren arabera tratatzeko edo desinfektatzeko estrategia 

bat edukiko du. 
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Oinetakoak. 
 

• Gomendatzen da produktua probatzeko saltokiak emandako botatzeko galtzerdiak edo 

plastikozko poltsak erabiltzea. 

• Probatu diren eta erosi ez diren produktuak garbitu egingo dira, baita itzulitakoak ere. 
 
 

Bitxi-dendak, erloju-dendak eta antzekoak. 
 
 

• Salgai dauden artikuluen ezaugarri bereziak eta balioa kontuan hartuta, eta saltokiko 

oinarrizko segurtasun-neurriei eusteko asmoz, bezeroari maskara eranzteko eskatu ahalko 

zaio saltokian sartzerakoan, argiago identifikatzearren, eta sartzeko baimena eman 

ondoren berriro jantzi ahalko du. 

• Bezeroak ez du ez gainazalik, ez beira-arasarik ez katalogorik ukituko, dendak emandako 

eskularru berriak edo bezeroak ekarritakoak erabili ezean; eskularruok gel 

hidroalkoholikoz garbitu beharko dira. Ezingo du salgairik ukitu; aitzitik, merkatariak 

erakutsiko dizkio. 

• Erakusgai guztiek desinfektatuta egon beharko dute, eta piezak ukitzen edo probatzen 

diren bakoitzean desinfektatuko dira. 

• Artikuluen probak egiten badira, saltzaileak maskara eta eskularruak erabili beharko ditu, 

eta bezeroak, aldiz, maskara, eta eskuak edo proba egingo den gorputz-atala gel 

hidroalkoholikoz desinfektatu beharko ditu. Beste aukera bat botatzeko plastikozko estalki 

bat (adibidez, filma) erabiltzea litzateke. Horrek behar den gorputz-atala (eskua, besoa, 

bularra…) estaliko luke, eraztuna, erlojua, lepokoa eta abar non probatzen den. 

• Desinfektatzeko, oro har, ura eta xaboia gomendatzen dira. Era berean, paper-zapi bat edo 

kotoi-disko batez 70°-ko propil alkohola igurtz daiteke, baina ez da aplikatu behar 

alkoholak kalte egin diezaiekeen bitxietan (adibidez, perletan); kasu horietan, 

gomendatzen da nitrogeno peroxidoa (ur oxigenatua) erabiltzea edo konposatu horrekin 

lurrun-bainu bat egitea. Halaber, erradiazio ultramoreaz desinfektatzea gomendatzen da. 
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Teknologia, telefonia eta kultura (liburuak, CDak, filmak eta antzekoak) 
 

• Bezeroei botatzeko eskularruak emango zaizkie saltokiko edo eremuko sarreran, 

eta horiek erabiltzea nahitaezkoa izango da produktuak manipulatzeko. 

• Erakustegiak eta ikusgai jarritako produktuak maiz garbituko dira. 

• Produktuak itzultzen badira, bezeroek bete beharreko higiene- eta babes-neurri 

orokorrei buruzko atalean jasotzen den moduan jardungo da. 

• Liburuak ez dira desinfektatuko. 

• Liburuak eta paperezko argitalpenak osatzen dituzten materialak askotarikoak 

(papera, kartoia, plastikoa, oihala, larrua, kola, haria, etab.) direla kontuan hartuta, 

gomendatzen da, itzulketak eginez gero, toki aldendu batean eta bereizita uztea 

14 egun, liburu-salmentaren kanalera itzultzen direnean infektatuta ez daudela 

bermatu ahal izateko. 

 
 

Altzariak 

 
•  Ahal den neurrian, bezeroek banaka jasoko dituzte produktuak, edo babes egokiarekin, 

horiek ibilgailuan kargatzeko laguntza behar bada. Etxez etxeko banatzaileek eta 

dendetako muntatzaileek norbera babesteko elementu nahikoak eraman beharko 

lituzkete (gutxienez, bi eskularru-pare eta 2 maskara pertsonako), manipulazioren batean 

hondatuko balira ere, baita emate bakoitzaren aurretik eta ostean erabiltzeko gel 

desinfektatzaileak ere. 

• Sofak, aulkiak, koltxoiak eta saltzeko kontaktu fisikoa eskatzen duen beste edozein altzari 

edo osagarri babesgarriez edo kanape-estalkiez estaliko dira; horiek bota edo desinfektatu 

egingo dira proba bukatutakoan. 
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Zeramika-, komun-, sukalde-dendak eta erreforma-dendak oro har 
 

• Laginen aurkezpenean, materialen ehundura probatzerakoan, bezeroari proba non egin 

behar den adieraziko zaio, eta, ondoren, pieza prozesu egokiaren bidez desinfektatuko da. 

• Katalogo fisikoarekin lan egiterakoan, saltzaileak aurkeztuko du edo, bestela, erabili eta 

botatzeko eskularru babesgarriak eskainiko dizkio bezeroari. 

• Bezeroak kontratatutako profesionalarekiko harremana sustatuko da obraren 

koordinazioari lagundu ahal izateko, bezeroaren mugikortasuna ahalik eta gehien 

saihestuz. 

• Produktuak obraren helmugan zuzenean emango dira, zeharkatutako espazioen higienea 

eta desinfekzioa ziurtatzen dituen hornidura-prozeduraren bidez. 

• Segurtasuna areagotzeko, gomendagarria da albaranen mahaietan itxiturak erabiltzea eta, 

ahal den neurrian, langileek babesa edukitzea. 

 

 
Kapela- edo buruko-dendak 

 

• Buruko osagarriak probatzen direnean, behin erabiltzeko txanoak baliatuko dira eta proba 

bukatutakoan bota egingo dira. 

 

 
Gasolindegiak 

 

• Botatzeko eskularruak erabiltzen direla eta 2 metroko pertsona arteko distantzia 

gordetzen dela ziurtatuko da. Distantzia hori gorde ezin ez bada, erregaia hartzeko 

txandakako hornigailuak erabiliko dira. Erregaia hartzeko eremua garbi eta desinfektatuta 

mantendu behar da. 
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Egonekoa ez den salmentarako azoketako jarduerarako segurtasun-

neurriak eta -baldintzak 

 

Egonekoak ez diren salmenta-jarduerak egiten direnean, udalak behar diren neurriak ezarriko 

ditu COVID-19aren kutsapena eta hedapena saihesteko behar diren segurtasunari eta 

higieneari buruzko arauak eta gomendioak betetzen direla bermatzeko. 

 
 

Antolamendu-neurriak 
 
 

Postuen edukiera eta antolaketa 
 
 

• Egonekoa ez den salmentarako azokak egokitu ahalko dira, edo jarduera ohiko lekuetan 

mantendu, baldin eta jarduera garatzen den espazioak bidea ematen badu bermatzeko 

jende-kopuruak ez duela gainditzen deseskalatze-fasearen arabera baimendutako 

edukiera, eta pertsonen artean gutxieneko segurtasun-distantziari buruzko betekizunak 

betetzea ahalbidetzen badu. Hala badagokio, egonekoa ez den salmentarako azokarako 

xedatutako azalera handitzeko aukera ebaluatu ahalko du udalak. 

• Egonekoak ez diren azokak egiteko espazio estali gabeak gaitzen badira, erabat 

zedarriztatuta egon beharko dute, obra-zintaz, hesiez edo espazioaren mugak argi 

markatzea ahalbidetzen duen beste edozein baliabidez. Horretarako, merkatariak eta toki-

agintaritzak koordinatu egingo dira, jendearen sarrera eta irteera kontrolatu eta 

metaketak saihestu ahal izateko. 

• Egonekoa ez den salmentarako azoken jarduera ezin bada egin ingurune itxi edo 

zedarriztatu batean, edukiera dosifikatzeko kontrol-neurriak hartzea ahalbidetzen duten 

kirol-instalazioetara edo bestelakoetara lekualdatzeko aukera aztertuko da. 

• Halaber, abian dauden postuen antolaketak eta kopuruak segurtasun-distantzia gordetzea 

ahalbidetu behar dute. 

• Gomendatzen da postuen banaketa lineala distantzia nahikoa uztea, kale batean postuak 

elkarren aurrean egon ez daitezen, zirkulazio-bide batek banandu ditzan, haien arteko 

gutxieneko distantzia 6 metrokoa izan dadin eta alboen artean gutxienez 2,5 metro egon 

daitezen. 
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• Arropa-saltokietan jantzi-postuetarako eta antzekoetarako azaldutako arau eta gomendio 

berberak aplikatuko dira. 

 

 
Sarbideak eta informazioa 

 
 

• Esparruan sartzeko sarbide bat ezarriko da, eta beste bat esparrutik irteteko. 

 
• Sarreran, hidrogelaren edo beste edozein desinfektatzaileren banagailu bat jarri ahalko da 

bezeroen eskuragarri, erosketa-espazioan sartu aurretik erabil dezaten. Era berean, 

maskarak edo eskularruak eman ahalko dira, edo haien erabilera nahitaezkoa dela 

ezartzea, erakunde eskudunak beharrezkotzat jotzen badu. 

• Bezeroen etorrera masiboko gailurrak badaude, esparruan sartzea galaraziko da eta 

bezeroek kanpoan itxaron beharko dute, modu antolatuan eta segurtasun-distantzia 

zorrozki gordez. Arazoak egonez gero, ordena publikoko indarren laguntza eskatuko da. 

• Funtzionamendu-ordutegian azoka egiten den espazioaren zaintza bermatuko da, 

urruntze sozialeko arauak betetzeko eta jende-metaketak saihesteko. 

• Antolamendu- eta higiene-neurriei eta horiek betetzeko elkarlanean aritu beharrari 

buruzko informazio argia emango zaie saltzaile eta bezeroei. 

• Hartu behar diren urruntze- eta higiene-neurrien berri ematen duten informazio-kartelak 

jarriko dira. Halaber, adieraziko da pertsona batek COVID-19arekin bateragarriak diren 

sintomak agertzen baditu berehala irten beharko duela lekutik, eta osasun-langileen 

jarraibideak bete. 

 
 
 

Garbiketa 
 
 

• Espazio guztietako garbiketa-programak berrikusiko dira, kutsatuta egon daitezkeen 

gainazalak (pertsonek ukitu ohi duten guztia: eskutokiak, atea, barandak, mahaiak, 

txorrotak, etab.) desinfektatzeko prozesua egokiro eta ahalik eta maizen, eskuragarri 

dauden baliabideen arabera, egiten dela ziurtatzeko. 
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Publikoarentzako salmenta-postuetarako segurtasun-neurriak 
 
 

• Postu beraren barruan, saltzaileek elkarren arteko 2 metroko gutxieneko distantzia gorde 

beharko dute. Postuaren neurriak direla-eta banaketa fisiko hori ezinezkoa bada, 

merkataritza-jardueran operadore bakarrak hartuko du parte. 

• Udalek saltzaileen eta bezeroen artean eskatzen den gutxieneko distantzia gordetzen dela 

ziurtatzeko jarraibideak ezarri beharko dituzte. 

• Salmenta-postuko saltzaileek bakarrik ukitu ahalko dituzte produktuak. Beti ere babes-

eskularruez ukituko dituzte; gainera, maskara eramango dute eta COVID-19tik babesteko 

jarraibideak eta higiene-gomendioak beteko dituzte. Aldi berean elikagaiak eta dirua edo 

bestelako ordainketa-baliabideak manipulatzea saihestuko da. Txartela bidezko ordainketa 

sustatuko da eta STa kontu handiz garbituko da erabilera bakoitzaren ostean, batez ere 

bezeroak manipulatu badu. 

• Salmenta-postuak maiz garbitu eta desinfektatu behar dira. Egunaren amaieran postu 

ibiltariko makina, gailu eta gainerako elementu guztiak garbitu eta desinfektatuko dira, 

ukitu ahal izan dituzten gainazalak kontuan hartuta, eta COVID-19aren pandemiari aurre 

egiteko emandako garbiketa- eta desinfekzio-jarraibideak betez. 

• Gel hidroalkoholikoa eta erabili eta botatzeko zapiak edukiko dira, baita estalkia eta poltsa 

dituzten paperontziak (ahal bada, pedaldunak edo iraulgarriak) ere, zapiak eta erabili eta 

botatzeko bestelako materiala uzteko. Paperontzi horiek maiz garbitu beharko dira. 

• Postua ordenatuta eduki behar da, eta produktuek modu higienikoan antolatuta egon 

behar dute, kategoriaka egokiro bereizita eta une oro garbitasun seguruko irudia emanez. 

• Produktuak itzultzen badira, desinfektatu edo berrogeialdian utzi behar dira berriro salgai 

jarri baino lehen. Era berean, erabili eta botatzeko eskularruez jasotzea aholkatzen da. 
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Garraio-ibilgailuetarako eta salmenta ibiltarirako higiene- eta segurtasun-neurri 

gehigarriak 

 
 

• Karga-ibilgailua maiz garbitu eta desinfektatuko da, gainazaletan, bolantean, eskutokietan 

eta abarretan arreta berezia jarriz. Horretarako, etxean erabiltzeko lixiba balia daiteke, 

uretan diluitua, edo merkatuan dauden eta Osasun Ministerioak baimendu eta erregistratu 

dituen desinfektatzaile birizidetako edozein erabil daiteke. Produktu horiek maneiatzean, 

haien etiketetako argibideak errespetatuko dira. 

• Lanaldi bakoitzaren ostean, gainazalak, banatzeko makinak, mahaiak eta, oro har, eskuez 

ukitu ahal izan den edozein gainazal garbitu eta desinfektatu beharko dira, horretarako 

ezarritako garbiketa-protokoloei jarraituz. 

• Garbiketa-lanetarako, binilozko edo akrilonitrilozko eskularruak erabiliko dira. Latexezko 

eskularruak erabiltzen badira, kotoizko eskularru baten gainean izatea gomendatzen da. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Argazkiak: pixabay 

Enpresaburuaren eta langilearen 

erantzukizuna da birusaren hedapenari 

ez laguntzeko bermerik handiena. 
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Parte-hartzaileak 

Honako hauek hartu dute parte gida honen prestaketan: 
 

Autonomia-erkidegoak eta hiri autonomoak 
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Elkarteak eta konfederazioak 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
  


