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ICTE institutuak eratutako Teknikarien Batzordeak egin du lan hau, Espainiako Golf 

Federakundearekin eta autonomia-erkidegoetako golf-federakundeekin, 

Espainiako Golf Zelaien Elkartearekin (AECG), Espainiako Greenkeepers 

Elkartearekin (AEdG), Espainiako Golf Kudeatzaileen Elkartearekin (AEGG) eta 

Golfeko Profesionalen Elkartearekin (PGA) lankidetzan, eta Espainiako Laneko 

Prebentzio Zerbitzuen Elkartearekin (AESPLA), PRLInnovación elkartearekin eta 

CCOO eta UGT sindikatuekin adostu da. Halaber, kontuan hartu dira golfaren 

munduko nazioarteko erakundeen gomendioak. 

Estatuko Turismo Idazkaritzak, autonomia-erkidegoek eta Espainiako Probintzien 

eta Udalerrien Federazioak (FEMP) koordinatu dute. 
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0. SARRERA 
 

Turismoa gure herrialdeko sektore garrantzitsuenetako bat da. Alabaina, COVID-19aren testuinguru honetan, 

protokoloak ezarri behar dira nahitaez, instalazio eta zerbitzu turistikoak berriro irekitzeak komunitatea 

kutsatzeko arriskua areagotu ez dezan. Halaber, beharrezko babes-neurriak ezarri behar dira sektoreko 

langileentzat. Hori dela-eta, Estatuko Turismo Idazkaritzak COVID-19ari kontra egiteko osasun-protokolo 

bakarra koordinatzea hitzartu du autonomia-erkidegoekin, konfinamendu-neurriak leundu ahala turismo-

sektorea berriro irekitzeko modua prestatze aldera. Turismoaren azpisektore edo jarduera bakoitzaren 

betekizunak jasotzen dituen protokolo homogeneo hau egiteko, Espainiako Turismo Kalitaterako 

Institutuaren (ICTE) laguntza jaso da. Bada, golf-zelaiei haien jardueraren arriskuak identifikatzen eta 

aztertzen laguntzeko xedez garatu da tresna hau, bai eta zerbitzuan, instalazioetan eta langileen artean 

birusari aurre egiteko jarduera onenak ezartzen laguntzeko asmoz egin ere. 

 

1. XEDEA ETA APLIKAZIO-EREMUA 

 
Jolaserako golf-zelaiak berriro irekitzeko orduan aintzat hartu behar diren neurriak jasotzen dira dokumentu 

honetan, eta golf-zelai estandar bateko instalazio-multzoa hartu da erreferentziatzat. Hala, golf-zelaiek SARS-

CoV-2 birusa kutsatzeko arriskuak murrizteko xedez aplikatu behar dituzten ildoak eta gomendioak jasotzen 

dira hemen, hiru alderdiri begiratuta: arriskuaren kudeaketa, jokalariak eta golf-zelaiak. 

Gobernuak argitaratzen duen egutegiaren edo etorkizunean egutegi horretan egin daitezkeen aldaketen 

arabera hasiko dira zerbitzuak funtzionatzen. 

 

2. TERMINOAK ETA DEFINIZIOAK 

 
2.1. COVID-19a 

 
COVID-19a SARS-CoV-2 koronabirusak sortzen duen gaixotasuna da (birusa 2019ko abenduan hauteman zen 

lehen aldiz). Hauek dira gaixotasun horrek sorrarazten dituen sintoma arruntenak: sukarra, eztula eta arnas-

faltaren sentsazioa. Beste zenbait sintoma gainera daitezke: nekea, minak, sudurretik tanta-jarioa, eztarriko 

mina, buruko mina, beherakoa, gonbitoak. Pertsona batzuek usaimena edo dastamena galtzen dituzte. 

(Osasun, Kontsumo eta Gizartearen Ongizaterako Ministerioa, 2020). 

 

2.2 Arriskua 

 
Norbait SARS-CoV-2 koronabirusarekin kutsatzeko aukera. 
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2.3. Arriskuaren kudeaketa 

 
Antolakundea arriskuaren arabera zuzentzeko eta kontrolatzeko koordinatzen diren jarduerak. 

 
(UNE-ISO 31000:2018) 

 

3. ARRISKUA KUDEATZEKO BETEKIZUNAK 
 

3.1. Betekizun orokorrak 
 

Golf-zelaiak arriskua kudeatzeko konpromiso irmoa hartu behar du, eta arrisku hori gutxitzeko neurrien 

ezarpen sistematikoa gidatu. 

Establezimenduaren prozesu guztietan egon behar du arriskuaren kudeaketak, eta, beraz, askotariko 

prozesuek elkarrekin koordinatuta egon behar dute. 

Zelaiak, arriskuaren ebaluazioan oinarrituta, kontingentzia-plan bat egin beharko du, eta, bertan, COVID-

19arekin kutsatzeko arriskuak murrizte aldera hartuko dituen neurri zehatzak xehatuko ditu. Museoa 

jarduerara itzuli aurretik saiatuko da prebentzio-lan hau egiten. Legeak eskatzen duenez, prebentzio-

ordezkariak edo langileen ordezkariak kontsultatu beharko dira arriskuen ebaluazioa egiteko prozesuan eta 

horren ondoriozko segurtasun- eta osasun-protokoloak egitean, baina aipaturiko kontingentzia-plana 

enpresaren eta osasun- eta segurtasun-batzordearen artean adostea komeni da (edo, bestela, kudeaketa-

batzordearekin adostea). 

 
3.2. Segurtasun- eta osasun-batzordea / Kudeaketa-batzordea 

 
Segurtasun- eta osasun-batzorderik ez duten enpresetan, enpresak arriskua kudeatzeko batzorde bat osatu 

behar du, langileen legezko ordezkaritza barneratuko duena; edozein kasutan, batzorde horren kudeaketa 

eta zereginetan Laneko Arriskuen Prebentziorako Legea beteko da uneoro. 

Laneko Arriskuak Prebenitzeari buruzko Legearen arabera egokitzen den subjektuak arriskuak identifikatu 

eta ebaluatu ondoren, batzordeak bere gain hartuko du COVID-19aren ondoriozko arrisku higieniko-

sanitarioak murrizteko estrategiak zehazteko eta erabakiak hartzeko eginkizuna. 

Zehazki, batzordeak honako hauek egin beharko ditu: 

 
- Jarraitu beharreko xedeak ezarri. 

 

- Erabaki onenak hartzea ahalbidetuko dion informazioa biltzeko mekanismoak ezarri (kontsultak 

agintariei, langileen ordezkariei, enplegatuei, adituei eta abarri). 
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- Koordinatuko den modua ezarri (honako hauekin koordinatuko da: batzordekideekin, langileen 

ordezkariekin, enplegatuekin, arlo bakoitzeko agintari eskudunekin, hornitzaileekin eta 

azpikontratatekin). 

- Koordinatuko den modua ezarri (honako hauekin koordinatuko da: batzordekideekin, langileen 

ordezkariekin, laneko arriskuen prebentzio-zerbitzuarekin edo, halakorik egon ezean, enpresak 

hautatutako prebentzio-modalitatearen arabera eginkizun horiek dituen pertsonarekin, 

enplegatuekin, arlo bakoitzeko agintari eskudunekin, hornitzaileekin eta azpikontratekin). 

- Haiek ebaluatu eta ondorioak atera. 
 

- Beharrezko babes-neurriak diseinatu, eta kontingentzia-plan batean jaso. 
 

- Kontingentzia-planaren ezarpena planifikatu. 
 

- Kontingentzia-plana ezarri, golf-zelaiaren neurriaren eta konplexutasunaren arabera, eta 

planaren betetze-maila gainbegiratu, eraginkortasuna baloratzeko eta, beharrezkoa izatekotan, 

erakutsitako eraginkortasunaren arabera, plana aldatzeko. 

Kontingentzia-plana zehazteko orduan, kontuan hartu behar dira desgaitasunen bat dutenen premiak. 

 

Kontingentzia-planak, gutxienez, honako hauek jaso behar ditu: 

 
- Erabakiak hartzera zuzendutako prozesuak aldatzeko aukera egongo da, prozesuok aldatu 

beharra egongo balitz ere. 
 

- Arriskuaren kudeaketaren arloko arduradunak eta erantzukizunak esleituko dira. 
 

- Giza baliabideak eta bitarteko materialak esleituko dira, baita norbera babesteko ekipamenduen 

(NBE) erabilera zehaztu ere, laneko arriskuen ebaluazioaren ondoriozko premiei arreta jarriz, 

baina arau honetan nahiz laneko arriskuak prebenitzeko ezar daitekeen araudian ezarritakoa 

bazter utzi gabe. 

- Enplegatu edo bezero batek COVID-19arekin bateragarria den sintomatologia baldin badauka 

jarduteko protokoloa zehaztu eta ezarriko da, laneko arriskuak prebenitzeko ildoak eta osasun-

agintarien jarraibideak jarraituz eta kutsatuta egon daitezkeen gainazalak garbitzeko eta 

desinfektatzeko protokoloak berrikusteko aukera jasoz. 

- Osasun-agintariek COVID-19aren harira ematen dituzten gomendioen eta ildoen betetze-maila 

gainbegiratuko da, enplegatuei eta bisitariei dagokienez. 
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Halaber, arriskuen ebaluazioaren ondoriozko kontingentzia-planean jasotzen diren neurrien 

betetze-maila begiratuko da. 

Golf-zelai bakoitzak bere ezaugarriei ezar dakizkiekeen neurriak zehaztuko ditu; beti ere, osasun-agintariek 

ematen dituzten mugaketa orokorrekin bat eginez. 

 

3.3. Baliabide materialak 

 
Golf-zelaiak arriskuen ebaluazioaren emaitzaren eta diseinatutako kontingentzia-planaren arabera 

aurreikusitako bitartekoez hornitzeko ekintzak ezarri behar ditu, une oro osasun-agintarien gomendioak 

aintzat hartuta (maskarak, eskularruak, betaurreko babesgarriak eta abar). 

 

Golf-zelaiak kontuan hartu behar ditu bitarteko materialez hornitzeko orduan egon litezkeen murrizketak, 

baita murrizketa horien ondoriozko zerbitzu-mugaketak ere, eta, hala egokituz gero, hasieran 

proposatutakoez bestelako aukera egingarriak baloratuko ditu; beti ere, langileen legezko ordezkaritzarekin 

adostuta. 

 

Uneren batean bitarteko materialak falta direla ikusten bada, kudeaketa-batzordeak gabezia hori aztertu eta 

erregistratuko du, golf-zelaia eta bertako enplegatuak eskudun agintarien aurrean babesteko. Horrelakoetan, 

bestelako bitartekoak eta neurriak aztertu nahiz proposatu ahalko dira. 

 

3.4 Golf-zelairako neurri orokorrak 

 
Golf-zelaiak honako hauek egin beharko ditu: 

 
- Eginkizunak eta lan-prozesuak planifikatu beharko ditu, osasun-agintaritzek ezarritako 

segurtasun-distantzia bermatzeko moduan; beharrezkoa balitz, lanpostuen antolaera, 

pertsonak mugitzeko antolaketa eta lantokiko guneen antolamendua egokitu beharko dira. 

Egokitu ezin badira, kontaktu bidez kutsatzeko arriskua saihesteari begirako neurri 

alternatiboak hartuko dira. Lanean txandak baldin badaude, ahal baldin bada, txanda 

berdinetan langile berdinak elkartzeko moduan planifikatu behar dira. Era berean, langileek 

arropa aldatu behar badute, pertsonen arteko distantzia ziurtatzea ahalbidetuko duen tokia 

prestatu beharko da horretarako, edo langileen aldagelen gehieneko edukiera ezarri, 

aldagelarik egonez gero. Gainera, barne-mailako bileretan, segurtasun-distantzia gorde 

beharko da. 

- Lan-ingurunean COVID-19 gaixotasunaren aurrean ahula den langilerik dagoen ebaluatuko da, 

eta langile horientzako segurtasun-neurri espezifikoak zehaztuko dira. 
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- Ukipenik gabeko termometro bat edukiko du. 
 

- Ordutegia kontrolatzeko metodoa ukipenezkoa bada (hatz-marka, digituak) eta gailua 

desinfektatzen dela ziurtatu ezin bada, enplegatuek gainazal berbera ez erabiltzeko 

metodoren bat ezarri beharko da ordutegia kontrolatzeko. Gailua erabiltzen den aldiro 

desinfektatzea erabakitzen bada, soluzio desinfektatzaile bat egotea ziurtatu beharko da. 

- Ziurtatu enplegatuen babesa egokia dela, eta erraztu eskuak urarekin eta xaboiarekin 

garbitzeko modua. Ezin bada, soluzio desinfektatzaile bat erabili. 

- Higienerako jarraibideak zabaldu, lanpostuan (lanera sartu aurretik, lan egin bitartean eta lan 

egin ondoren) erabili beharreko higiene-arauei buruzko informazio oso, argi eta ulergarriarekin 

batera. Kartelen bidez egin liteke. 

- Eskuak behar bezala garbitzeko denbora eta bitartekoak eman. 
 

- Laneko arriskuak ebaluatu ondoren, NBE egokiak banatu. Zerbitzuren bat azpikontratatuta 

edukiz gero, langile horiek beharrezko NBEak (norbera babesteko ekipamendua) dauzkatela 

gainbegiratuko golf-zelaiak. 

- Laneko instalazioak eta eremu partekatuak erabiltzeko arauak ezarri, segurtasun-distantzia 

mantentzeko (adibidez, igogailuetan, jangeletan, sarbide edo zonalde komunetan, 

aldageletan, bilera-geletan...). 

- Golf-zelaiko askotariko eremuak gutxienez egunero aireztatuko dira, eta, ahal bada, 

gehiagotan. 

Horretaz gainera: 
 

• Jarduera guztietan errespetatu behar dira pertsonen arteko segurtasun-distantziak. Horretarako, eta 

beharrezkoa denean, edukierak kontrolatu beharko dira. Ezinezkoa bada, beharrezko neurriak eta 

ekipamenduak bermatu beharko dira. 

• Uniforme motaren arabera, aplikatu beharreko garbiketa mota eta maiztasuna zehaztu behar dira. 

Uniformea >60ºC-tan garbitzen dela ziurtatu behar da. Langileen uniformea langileen etxean 

garbitzen baldin bada, golf-zelaiak garbiketa 60ºC-tik gorako tenperaturan egin behar dela jakinarazi 

behar die langileei. Laneko arropa poltsa itxi batean eraman behar da. Uniformeak tenperatura 

horretan garbitu ezin badira, behar bezala desinfektatu beharko dira. 
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•  Maskarak, eskularruak eta erabiltzen dituzten NBEak behar bezala erabiltzeko eta zaintzeko 

trebatu behar dira langileak. Prestakuntza hori erregistratu beharko da. 

 

3.5 Langileentzako babes-neurriak 

 
3.5.1 Betekizun orokorrak 

 
Langileek diseinatu den kontingentzia-plana ezagutu behar dute, eta, zehazki, arriskuaren kudeaketaren 

esparruan dauzkaten erantzukizunen berri izan behar dute. 

 

Zehazki, honako hauek dira langileen eginbeharrak: 

 
- Informazio argi eta ulergarria eduki behar dute, eta txertatzen diren neurri espezifikoen 

gaineko prestakuntza zehatz eta eguneratua jaso. 

- Fisikoki elkar ukituz agurtzea saihestu behar dute, eskua ematea barne, gainerako langileei 

nahiz bezeroei dagokienez. Ahal dela, segurtasun-distantzia errespetatu behar da. 

- Lanpostu bakoitzeko arriskuen ebaluazioaren emaitzak aintzat hartu behar dituzte: maskara 

erabili behar den ala ez, eta, erabiltzekotan, nolakoa erabili behar den (.higienikoa, kirurgikoa), 

lanaren arabera. Era berean, maskara mota bakoitza erabiltzeko denbora errespetatu behar 

dute. Erabili eta berehala bota behar dute norberaren higienerako edozein hondakin (bereziki, 

behin erabiltzeko zapiak), baita NBEak ere. Horretarako, eskuz irekitzen ez diren eta poltsa 

daukaten zaborrontziak edo edukiontziak erabiliko dituzte. 

- Bereziki garrantzitsua da eztula edo doministiku egin ondoren edota kutsatuta egon 

daitezkeen gainazalak ukitu ondoren garbitzea. Hala ere, instalazioaren ezaugarrien arabera 

egokitu behar da eskuak garbitzeko protokoloa; adibidez, golf-zelaiaren ezaugarri fisikoak 

direla-eta, langileek eskuak aldizka garbitu ezin dituztenean. Horrelakoetan, soluzio 

desinfektatzailea erabiltzen dutela ziurtatu beharko da. 

- Lanaldian zehar, askotan desinfektatu beharko dituzte haien gauzak (betaurrekoak, 

mugikorrak...); ahal bada, urarekin eta xaboiarekin, baina, bestela, soluzio desinfektatzaile 

batekin. Txanda aldatzean, berriz, lanpostuko elementuak desinfektatu beharko dituzte. Ekipo 

elektronikoak desinfektatzeko, produktu espezifikoak erabili behar dira (lixiba oinarridunak 

edo Osasun Ministerioak baimendu eta erregistratutako produktu desinfektatzaile biruzidak), 

eta trapu edo zapi desinfektatzaile bereziekin igurtzi. 
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- Ez dira beste langileen laneko ekipo edo gailuak partekatu behar. Ekipo edo gailu jakin batzuk 

txandaka erabiltzen badira, gailuok erabileren artean garbitu eta desinfektatzeko garbiketa-

jarraibideak ezarri beharko ditu golf-zelaiak, kutsatzeko arriskua murrizte aldera. 

- Laneko arropa garbi eramango da egunero. 

 
Langileen bileretan, segurtasun-distantziak gordeko dira, eta, ahal dela, toki irekietan egingo dira. Halaber, 

bitarteko telematikoen bidez egin ahalko dira (bideokonferentzia edo txaten bidez, adibidez). 

 

3.5.2 Garbitzaileentzako betekizun espezifikoak 

 
Garbitzaileek arrisku-mailaren eta laneko arriskuen ebaluazioaren emaitzen araberako NBEa (norbera 

babesteko ekipamendua) eraili behar dute. Gutxienez, maskarak eta eskularruak erabili behar dituzte. 

 

Garbiketa egin ondoren, modu seguruan botako dituzte erabilitako materialak eta babes-ekipoak, eta, gero, 

eskuak garbituko dituzte. Tapadun ontziak jarriko dira, materialok bertara bota ditzaten eta ondoren kudea 

daitezen. 

 

Hemen azaldutako zerbitzuak azpikontratatuta edukiz gero, langile horiek beharrezko NBEak (norbera 

babesteko ekipamendua) dauzkatela eta ezarritako prozeduren arabera jarduten dutela gainbegiratuko du 

golf-zelaiak. 

 

3.6 Informazio-neurriak 
 

Segurtasun- eta osasun-batzordeak edo, bestela, kudeaketa-batzordeak egindako kontingentzia-plana 

langileen ordezkariei (halakorik balego), langileei (hura behar bezala abiarazi eta mantentzeko) eta 

hornitzaileei nahiz bezeroei jakinarazi behar zaie, dagozkien neurriak ezar ditzaten (adibidez, maskara 

erabiltzea, eskuak garbitzea, segurtasun-distantzia gordetzea...). 

Erreserba edo erosketa berretsi aurretik, zerbitzuaren baldintzen eta ezarritako prebentzio-neurrien berri 

emango dio golf-zelaiak bisitariari, onar ditzan. 

Golf-zelaiak honako informazio-neurri hauek ezarri behar ditu: 
 

- Ezarritako prebentzio-neurriak eta bezeroek jarraitu beharreko ildoak jasoko dituzten kartelak. 
 

- Eremuko osasun-zentroei, suhiltzaileei, udaltzaingoari eta polizia nazionalari buruzko 

informazioa, arretarako ordutegiak eta larrialdiak artatzeko telefono-zenbakiak adierazita. 
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Golf-zelaiak kontingentzia-planaren ondoriozko neurriak betetzeko orduan lagundu behar dutela esan behar 

die enplegatuei eta bezeroei, eta prebentzio- nahiz higiene-neurriei buruzko informazioa edota babes-

materiala behar bezala erabiltzeko informazioa eman behar die. 

Kanpo-zerbitzuetako hornitzaileei prebentzio-arloan ezarri diren neurri aplikagarriei buruzko informazioa 

eman behar zaie. 

 

 

4. JOKALARIAK 

 
4.1. Betekizun orokorrak 

 
Barruko eta kanpoko toki guztietan gorde behar da segurtasun-distantzia, eta, ezin bada, osasun-agintariek 

unean-unean gomendatzen dituzten NBEak (norbera babesteko ekipamenduak) erabili beharko dira. 

 

4.2. Jolastu baino lehen 

 
Jolasten hasi aurretik, honako prebentzio-neurri hauek bete behar dira: 

 
- Klubak adierazitako segurtasun-neurri guztiak errespetatu behar dira, toki guztietan. 

- Elkar ukituz agurtzea saihestu behar da (adibidez, eskua emanez agurtzea). 

- Linean edo telefonoz egin behar dira erreserbak. 

- Green fees-ak, ahal dela, linean, telefonoz, txartelarekin edo contactless bitartekoekin ordaindu 

behar dira. 

- Buggie-ak banaka edo familian erabil daitezke. Klubeko langileek desinfektatuko dituzte, erabili 

aurretik eta ondoren. 

- Klubeko langileek banaka erabiltzeko eskuzko orgatxoak eta orgatxo elektrikoak desinfektatuko 

dituzte, erabili aurretik eta ondoren. 

- Partidak lau pertsonakoak izango dira, eta, jolastu bitartean, segurtasun-distantzia gordeko dute. 

- Jokalariek jolaserako jantzita joan behar dute (klubeko aldagelak itxita egongo dira). 

- Zuzenean 1. zuloko tee-ra joan behar dute, irteera baino bost minutu lehenago. 

 
Klub Etxea irekita egongo da, areto soziala itxita duela, jokalariak zelaira eta komunera joan ahal izan 

daitezen. 
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4.3. Jolastu bitartean 

 
Jolastu bitartean, honako prebentzio-neurri hauek bete behar dira: 

 
- Ibilbide osoan gordeko da segurtasun-distantzia. 

- Bola-garbigailuak, iturriak, bankuak eta abar ez dira erabiliko (itxita egongo dira). Bolak garbitzeko, 

jokalari bakoitzak bolak garbitzeko espraia, zikinkeria-hondar oro kentzeko eskuila eta bola lehortzeko 

zapia eramango ditu bere ekipamenduan. 

- Jokalariek konpondu behar dituzte bunkerrak, arrastelua erabili gabe. 

- Zuloetako banderek haien lekuan egon behar dute beti: ezin daitezke ez kendu, ez ukitu. 

- Zuloek tope bat eduki behar dute, bola zuloaren amaieraraino iritsi ez dadin. 

- Jokalariek tentuz hartu behar dute bola. Bola zulotik hartzeko osagarriren bat erabiltzea 

gomendatzen dugu. 

 

4.4. Jolastu ondoren 

 
Jolastu ondoren, honako hauek aintzat hartu behar dira: 

 
- Agurtzerakoan, ez ukitu elkar. 

- Garbiketa-gunean, ezin daitezke makilak eta zapatak garbitu. 

- Zelaitik zuzenean aparkalekura joatea gomendatzen dugu. 
 
 

5. INSTALAZIOAK 

5.1. Harrera 

 
Harrera-gunean, golf-zelaiak honako prebentzio-neurri hauek bete beharko ditu: 

- Harreraren erabilera murriztu behar da. Edonola ere, han elkartu litezkeenen arteko segurtasun-

distantzia gordetzeko neurriak ezarriko dira. 

- Ez dira boligrafoak partekatuko, edo utzitakoak desinfektatuko dira. 
 

- Erreserba guztiak linean edo telefonoz egingo dira. 

- Zerbitzuak ordaintzeko, ahal dela, txartela edo contactless bitartekoak erabiliko dira. 

- Ukitzen den bakoitzean, saltokiko terminala (TPV) desinfektatuko da. 
 

- Erakusmahaiak gutxienez egunero garbitu eta desinfektatu behar dira, bezero gehiago edo gutxiago 

izan diren kontuan izanik. 
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- Laneko txanda hasi eta amaitzean, ekipo informatikoa eta bestelako edozein elementu (adibidez, 

telefonoa) garbitu eta desinfektatu behar dira. Norberak bakarrik erabiltzeko entzungailuak erabiltzea 

gomendatzen dugu. 

5.2. Idazkaritza 

Idazkaritzako zerbitzuak telefonoz edo linean eskaini behar dira. 

 
5.3. Makilen gela 

 

Makilen gela ahalik eta gutxien erabili behar da. Edonola ere, han elkartu litezkeenen arteko segurtasun-

distantzia gordetzeko neurriak ezarriko dira, eta, horretarako, osasun-agintarien arauak eta gomendioak 

jasoko dituzten kartelak jarriko dira. 

 

5.4. Ibilbidea 

 
Ibilbidean, honako jarraibide hauek beteko dira: 

 
- Debekatuta dago iturriak, bola-garbigailuak, bankuak eta abar erabiltzea. 

- Zuloetan, bola barruraino ez erortzeko sistemaren bat jarri behar da. 

- Bunkerretako arrasteluak kendu behar dira. 

 
5.5. Praktiken zelaia 

 
Praktiken zelaian: 

 
- Segurtasun-distantzia bermatu behar da. 

- Praktiken zelaiko elementu guztiak aldizka garbituko dira. 

- Zerbitzu hau, ahal dela, linean, txartelarekin edo contactless bitartekoekin ordainduko da. 

- Golfeko profesionalei lan egin bitartean segurtasun-protokoloak jarraitzea eskatuko zaie. 
 

 
5.6. Putting green-a 

 
Zuloetan, bola barruraino ez erortzeko sistemaren bat jarri behar da. 
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5.7. Buggie-ak eta eskuzko orgak nahiz orga elektrikoak 

 
Klubeko langileek buggie-ak eta orgatxoak desinfektatuko dituzte, erabili aurretik eta ondoren. 

 
5.8. Aldagelak eta komunak 

 
Golf-zelaiko aldagelek eta komunek honako prebentzio-neurri hauek bete behar dituzte: 

 
- Itxita egongo dira, osasun-agintariek irekitzea baimendu arte. 

 

- Komunetara pertsona bakarra sartu ahalko da. 
 

- Komunen garbiketa eta desinfekzioa areagotuko da. 

 
Ur- eta xaboi-banagailu automatikoak eta lehorgailuak jartzea gomendatzen dugu. 

 
Maiatzaren 3ko SND/386/2020 Aginduaren arabera, guztiok erabiltzeko komunak egunean sei aldiz garbitu 

eta desinfektatuko dira gutxienez. 

 
5.9. Denda 

 

Golf-zelaiak «Merkataritza-jarduerarako protokoloa eta jarduera onen gida» (MINCOTUR, 2020) izeneko 

dokumentua hartu behar du aintzat. 

 
5.10. Jatetxea/kafetegia 

 

Golf-zelaiak «Otordu-zerbitzuetan SARS-CoV-2 koronabirusarekin kutsatzeko arriskua murrizteko neurriak» 

(ICTE, 2020) izeneko dokumentua hartu behar du aintzat. 

6. GARBIKETA- ETA DESINFEKZIO-BETEKIZUNAK 

 
Golf-zelaiak garbiketa- eta desinfekzio-plana egokituko du, identifikatutako arriskuen ebaluazioa aintzat 

hartuta. Planak honako hauek jaso beharko ditu gutxienez: 

 

- Garbiketen eta errepasoen maiztasuna ugarituko da; batez ere, gehien ukitzen diren eremuetan 

(gainazalak, heldulekuak, konketak, iturriak, biraderak, harrerako erakusmahaia, ateak, teklatuak, 

TPVa, telefonoak, aulkiak eta abar). Zehazki, txanda bakoitza amaitzen denean, enplegatuen lan-

eremua (adibidez, erakusmahaia, ordenagailuak, aulkiak eta abar) eta erabilera komuneko 

eremuak (harrera, sarrera/irteera eta abar) desinfektatuko dira, erabilerarekin proportzioan. 
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- Gainazalak produktu desinfektatzaileekin garbitu behar dira. 
 

- Eremu komunak egunero aireztatuko dira, horietan bezeroak egon badira. Edonola ere, aretoak 

egunean behin aireztatuko dira gutxienez, eta, ahal bada, gehiagotan. Desinfektatzeko garbiketa-

produktuak segurtasun-baldintzetan erabiliko dira; esate baterako, lixibarekin prestatu berri den 

diluzioa (1 g/L-ko kloro-kontzentrazioa, 40-50 gr/L-ko kontzentraziodun lixiba baten bidezko 1:50 

diluzioz prestatua). Halaber, eraginkorrak dira % 62-71ko etanol-kontzentrazioa edo % 0,5eko 

hidrogeno-peroxidoaren kontzentrazioak, minutu batean. Era berean, baimendutako eta 

eraginkortasun frogatua duten bestelako metodoak erabil daitezke. Edonola ere, merkatuan 

dauden eta Osasun Ministerioak baimendu nahiz erregistratu dituen desinfektatzaile biruzidak 

erabiliko dira. Produktu horiek erabiltzean, etiketako edota segurtasun-fitxako jarraibideak 

errespetatuko dira beti. 

- Erabilera komuneko eremuetan dauden zaborrontziak segurtasun-baldintzetan hustuko dira: 

poltsak itxita egongo dira, eta hondakinak biltzeko gunera eramango dira. 

- Egunean egindako garbiketak erregistratuko dira. 
 
 
 

7. MANTENTZE-LANAK 

 
Golf-zelaiak mantentze-lanen prebentzio-plana egokituko du, identifikatutako arriskuen ebaluazioa aintzat 

hartuta. Zehazki: 

 

- Lanera modu mailakatuan sartuko dira, eta berdin aterako dira. 

- Mantentze-lanen plantillan, lantalde bereiziak ezarriko dira. 

- Lanak telematikoki esleituko dira. 

- Langile guztien artean segurtasun-distantzia gordetzea bermatuko da, edo lanpostuko arriskuen 

ebaluazioaren emaitzak zehazten dituen NBEak (norbera babesteko ekipamenduak) banatuko dira. 

- Langileek ez dute ibilgailurik edo makineriarik partekatuko lan egin bitartean. 

- Txanden artean, makineria, ibilgailuak eta erremintak desinfektatuko dira. 

- Langileak banaka sartuko dira nabeetara, eta berdin irtengo dira. 

 
Aire girotuko sistema aldizka berrikusiko da; bereziki, iragazkien eta sareten garbiketa. 
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I. ERANSKINA: 
 

OME-K ESKUAK GARBITZEKO EMAN DITUEN GOMENDIOAK 
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II. ERANSKINA: NBE-AK BEHAR BEZALA NOLA ERABILI. 

MASKARAK 

Industria eta Enpresa Txiki eta Ertainen Idazkaritza Nagusiaren apirilaren 23ko Ebazpenaren arabera, zeina 

COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren testuinguruan norbera babesteko ekipamenduak (NBE) 

erabiltzeari buruzkoa den, ekipamendu batek, jakinarazitako erakundearen EB ziurtagiria ez badauka 

(fabrikatzailearen adostasun-adierazpenarekin eta produktuari/ontziari CE markaketarako eskatzen zaion 

gainerako informazioarekin batera), merkatua zaintzeko agintaritzaren aldi baterako baimena beharko du 

salbuespenez hornitu/merkaturatu ahal izan dezaten (Ebazpenaren 1.2. zenbakia). 

 

Oro har, behin erabiltzeko NBEak erabiltzea da gomendioa, edo, hala izan ezean, fabrikatzailearen 

gomendioei jarraikiz erabili ondoren desinfekta daitezkeenak erabiltzea. 

 

NBEak hautatzean, erabiltzaileak ahalik eta gutxien gogaitzea eta gehieneko babesa ematea bermatu behar 

da, eta, horretarako, oso garrantzitsua da erabiltzaileari behar bezala egokituko zaizkion neurria, diseinua 

edo tamaina aukeratzea. 

 

Agente biologikoari ateak itxi nahi bazaizkio, ezinbestekoa da NBEak behar bezala jartzea, baina ondo 

jartzea bezain garrantzitsua da behar bezala kentzea, eremu kutsatuak ukitzea edota agente infekziosoa 

hedatzea saihesteko. 

 

NBEak modu seguruan bota behar dira, hondakinen edukiontzian (eta ez birziklatzekoetan) deuseztatuko 

diren poltsa itxietan. 

 

Maskarak 

 

COVID-19aren epidemiaren testuinguruan, lan-inguruneetan maskara higienikoak erabiltzea gomendatzen 

da (ez berrerabilgarriak izan daitezke, UNE 0064-1 arauaren arabera fabrikatuak eta 4 orduko erabilera 

mugatua dutenak, edo berrerabilgarriak izan daitezke, UNE 0065 arauaren arabera fabrikatuak eta 4 orduz 

erabili ondoren 60ºC-tan garbitu behar direnak). Halaber, maskara kirurgikoak erabili ahalko dira (UNE-EN 

14683:2019), nahiz eta hobe den horiek kutsatuta dauden edo COVID-19arekin bateragarria den 

sintomatologia daukaten langileentzat gordetzea. 

 

Nolanahi ere, oro har, SARS-CoV-2 birusak kutsatu ahal izan dituen pertsonak edo gainazalak daudelako 

zantzurik ez dagoen inguruneetan, ez da zertan maskararik erabili, baldin eta segurtasun-distantzia gorde 

ahal bada. 
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Kutsatutako jendea dagoen eremuetara sartuz gero, arnas-babeserako maskarak erabili behar dira (FFPII 

edo FFPIII motakoak); hala ere, haiengana bi metrora baino gutxiagora hurbildu ezean, ez da beharrezkoa 

izango. Bestetik, maskara dualak erabili ahalko dira, zeinek NBE-en lege-xedapenak nahiz produktu 

sanitarioen xedapenak bete beharko dituzten. 

 

Maskarak erabili eta kendu bitartean, inolaz ere ez da haien kanpoaldea ukituko. Era berean, maskara ez da 

kopetan edo lepoan jarriko, eta, erabileren artean, ez da poltsikoan gordeko. 

 

Oharra: maskara kirurgikoak eta maskara higienikoak ez dira NBEtzat jotzen. 
 

 

 
Maskara higienikoak biztanleria orokorrean (Osasun Ministerioa, 2020) 
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III. ERANSKINA: 
ESKULARRUEN ERABILERA 

III. ERANSKINA: 

NBE-AK BEHAR BEZALA NOLA ERABILI: ESKULARRUAK 

 
Babes-eskularruek EN- ISO 374.5:2016 araua bete behar dute. Binilozkoak edo nitrilozkoak izatea 

gomendatzen da, baina material gogorragoak erabil daitezke, egingo den jarduerak hala eskatzen badu. 

Eskularruek CE markaketa eduki behar dute. 

Eskularruek babes-sentipen faltsua sor dezakete; beraz, oso garrantzitsua da eskularruak erabili aurretik 

eta ondoren eskuak ondo garbitzea (batez ere, kutsatuta egon daitezkeen gainazalak ukitu badira). 

Eskularruak erabileraren arabera adierazitako maiztasunaz aldatu behar dira, fabrikatzailearen jarraibideei 

jarraikiz. Edonola ere, erabilera luzatu nahi bada, produktu garbigarri bat aplika daiteke haien gainean, 

baina, hondamen-zeinurik agertuz gero (zuloa, urradura eta abar), aldatu egin beharko dira. 

Honako hau da eskularruak eskuak kutsatu gabe kentzeko modu egokia: 
 
 
 

 
 
 
 

 
Laneko arriskuen prebentzio-zerbitzuetarako prozedura 

 
(Osasun Ministerioa, 2020) 

 
Ikas ezazu behin erabiltzeko eskularruak arriskurik gabe kentzen 

 (Erizaintzako Elkargoa, 2020) 



01.ed. 00.ber. 2020ko maiatza 

Espainiako Turismo Kalitaterako Institutua 21 

 

 

IV. ERANSKINA: 
 

LANGILE INFEKTATUEKIN EDO ARRISKUDUN LANGILEEKIN NOLA JOKATU 
 

COVID-19aren inguruko oinarrizko ezagutzak, prebentziorako aintzat hartu beharrekoak: 
 

- Honako hauek dira COVID-19aren sintomak: eztula, sukarra eta arnasteko zailtasuna, baina, 

batzuetan, baita giharretako eta buruko mina ere. 

- Kasuen % 80k sintoma arinak dauzkate, eta inkubazio-aldia 2-14 egunekoa da. Kasuen % 50 

kutsapen-egunetik 5 egunera hasten dira sintomak izaten. 

- Langile bat gaixotasunarekin bateragarriak diren sintomak edukitzen hasten bada, berehala 

jarriko da harremanetan autonomia-erkidegoak horretarako jarri duen telefono-zenbakiarekin 

edo dagokion osasun-zentroarekin, eta enpresari jakinaraziko dio. Sintomatologia lanpostuan 

hasten bada, berehalako arduradunari esango dio. Bestalde, establezimenduak prebentzio-

zerbitzuari jakinaraziko dio, halakorik baldin badago, neurri egokiak har ditzan eta Osasun 

Ministerioak ezarritako jakinarazpen-betekizunak bete ditzan. 

- Enpresak, berriz, infektatuta egon daitezkeen pertsonak edo infektatuekin kontaktuan egon 

diren pertsonak detektatuz gero jarduteko protokolo bat egin eta aplikatu behar du, «Sars-CoV-

2 birusarekiko esposizioaren aurrean laneko arriskuak prebenitzeko zerbitzuentzako jarduketa-

prozedura» deiturikoari jarraituz. 

- Langile batek, Osasun Ministerioaren gomendioen arabera, izan haurdun dagoelako, patologia 

kronikoak dauzkalako edo adinekoa delako, «arriskudun pertsonaren» profila baldin badu, 

prebentzio-zerbitzuak bere lanpostua berrikusiko du, bere lana telelan bidez egin ezin denean 

«prebentzioz bakartzea» gomendatu behar ote den balioesteko, lehen adierazitako prozedurari 

helduz. 
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V. ERANSKINA: SEGURTASUN-DISTANTZIA 
 

«SARSCoV-2 birusarekiko esposizioaren aurrean laneko arriskuak prebenitzeko zerbitzuentzako 

jarduketa-prozedura» izenekoak (Osasun Ministerioa, 2020) 2 metroko segurtasun-distantzia 

ezartzen du. 

 
 
 

VI. ERANSKINA: GARBIKETA- ETA DESINFEKZIO-

PRODUKTUAK: BIRUZIDEN ZERRENDA 

Esteka honetan kontsultatu dezakezu baimendutako produktu biruziden zerrenda osoa: 

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

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

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