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ICTE institutuak eratutako Teknikarien Batzordeak eratua TAEEN (Turismo 

Aktiboko Enpresen Elkarte Nazionala) elkartearen eta turismo aktibo eta 

ekoturismoko eremu nazionaleko beste erakunde batzuen lankidetzarekin, eta 

Laneko Prebentzio Zerbitzuaren Espainiako Elkartearekin (AESPLA), PRLInnovación 

elkartearekin eta CCOO eta UGT sindikatuekin adostuta. 

Turismoko Estatuko Idazkaritzarekin, Autonomia Erkidegoekin eta Espainiako 

Probintzien eta Udalerrien Federazioarekin (EPBF) koordinatuta. 
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0. SARRERA 
 

Turismoa da gure herrialdean industria nagusia, haatik, egungo COVID-19 testuinguruan instalazioak 

berrirekitzean erkidegoan kutsadura-arriskuak gora ez egiteko protokoloak ezarri behar dira derrigorrez, 

sektore horretan lan egiten duten pertsonentzako babes-neurri ezinbestekoak ezartzearekin batera. Arrazoi 

hori dela medio, Turismoko Estatuko Idazkaritzak COVID-19 gaixotasunaren aurrean osasun protokolo bat 

koordinatzea adostu du Autonomia Erkidegoekin itxialdi-neurriak arindu ahala turismoaren sektorearen 

berrirekiera prestatze aldera. Turismo arloko azpisektore edo jarduera bakoitzaren betekizunak jasotzen 

dituen protokolo homogeneo hori eratzeko, Espainiako Turismo Kalitaterako Institutuaren laguntza izan da, 

tresna hau garatu duena turismo aktibo eta ekoturismoko sektoreari burutzen duten jardueran zehar 

arriskuak identifikatu eta aztertzen laguntzeko, eta baita zerbitzuari, beren instalazioei eta bertako langileei 

dagokienez hobekuntza praktikoak txertatzeko, modu horretan, birusari aurre egiteko asmoz. 

 

1. XEDEA ETA APLIKAZIO-EREMUA 
 

Dokumentu horretan, indarreko legeriaren kalterik gabe, turismo aktibo eta ekoturismoko enpresak 

berrirekitzen direnean, zerbitzua ematen denean SARS-CoV-2 birusaren kutsadura-arriskua gutxiagotzeko, 

horietan aplikatzeko jarraibide eta gomendioak jasotzen dira. 

Dokumentu honetan ez da jasotzen turismo aktibo eta ekoturismoko jarduerei berez dagokien bestelako 

arriskuen kudeaketa. 

Zerbitzu ezberdinak gobernuak argitaratutako egutegiaren arabera edo etorkizunean egon litezkeen 

aldaketekin bat etorriz jarriko dira martxan. 

 

2. BALDINTZA ETA DEFINIZIOAK 

 
2.1 COVID-19 

 
SARS-CoV-2 koronabirusak eragindako gaixotasuna, lehendabizikoz 2019ko abenduan hautemandako 

birusa. 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). 
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2.2 Talde naturala 

 
Erreserba bera egiten duten pertsonen multzoa (adibidea, familia-unitatea, elkarrekin bizi diren pertsonak). 

 
2.3 Arriskua 

 
Pertsona bat SARS-CoV-2 koronabirusarekin kutsatzeko arriskua. 

 
2.4 Norberaren Babeserako Ekipoa (NBE) 

 
Dokumentu honen ondorioetarako NBE ekipo modura ulertzen da SARS-Cov-2 koronabirusaren ondorioz 

kutsatzeko arriskuari egiteko norberaren babeserako ekipamendua. 

 

3. ARRISKUA KUDEATZEKO BETEKIZUNAK 
 

3.1. Betekizun orokorrak 
 

Enpresak konpromiso irmoa hartu behar du arriskuaren kudeaketarekiko, hura gutxiagotzera bideratutako 

neurriak modu sistematikoan txertatzeko prozesua gidatuz. 

Arriskuaren kudeaketa enpresaren prozesu guztietara gaineratu behar da; hori dela eta, prozesu ezberdinak 

elkarren artean koordinatuta egon behar dira. 

Arriskuen ebaluazioaren emaitza oinarritzat hartuta, enpresak Kontingentzia-plan bat eratuko du, COVID-19 

gaixotasunaren bidezko kutsaduraren arriskua murrizteko hartuko dituen neurri zehatzak xehetasunez jaso 

behar dituena. Prebentziozko jarduera hori jarduerara itzuli aurretik egiteko ahalegina egingo da. Legeak 

hala eskatuta, arriskuen ebaluazioaren egokitzapena taxutzeko prozesuan eta horren ondoriozko 

segurtasun eta osasun protokoloetan, prebentzio arloko delegatuei edo langileen ordezkariei kontsulta egin 

behar zaie, nahiz eta komenigarri izango zatekeen kontingentzia-plan hori enpresaren, osasun batzordearen 

edo segurtasun batzordearen (edo, halakorik ez balego, kudeaketa batzordearen) adostasunaren ondorio 

izatea. 

 

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. 
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LAPL legearen arabera subjektuak dituen arriskuak identifikatu eta ebaluatuta, batzordeak beregain 

hartuko du COVID-19 gaixotasunaren bidezko higiene eta osasun arriskuak gutxiagotzeko estrategien 

zehaztapena eta erabakiak hartzea. 

Zehazki, batzordeak honako hauek egin beharko ditu: 
 

- Jarraitu beharreko xedeak ezarri. 
 

- Erabaki onenak hartzea ahalbidetzeko informazioa batzeko mekanismoak finkatu (kontsulta 

agintariei, langileei, espezialistei, etab.). 

- Koordinatzeko modua finkatu (batzordeko kideen artean, langileen ordezkariekin, LAP planeko 

zerbitzuarekin edo funtzio horiek dituen pertsonarekin enpresa atxiki den prebentziozko 

antolakuntzaren modalitatearen arabera, langileekin, arlo bakoitzean eskuduntza duten 

agintariekin, hornitzaileekin eta azpikontratekin). 

- Arriskuen ebaluazio bat egin eta ondorioa atera. 
 

- Ondorio horiekin bat etorriz, kontingentzia-plan bat diseinatu, bezeroen ezaugarrietara 

egokituz (adibidez, haurrak, ezintasunak dituzten pertsonak). 

- Kontingentzia-plana txertatzeko modua planifikatu, enpresaren tamainaren eta 

konplexutasunaren arabera. 

- Kontingentzia-plana txertatu eta hura betetzen den gainbegiratu, haren eraginkortasuna 

balioetsiz eta, beharrezkoa balitz, hura aldatuz, erakutsitako eraginkortasunaren arabera. 

Kontingentzia-plan horrek hauek gaineratu behar ditu, gutxienez: 
 

- Erabakiak hartzera bideratutako prozesuak aldatzeko aukera, beharrezkoa balitz. 
 

- Enpresak garatzen duen jarduera bakoitzean eta beste arrisku-foku balizko batzuetan 

kutsatzeko arriskua murrizteko hartzeko neurriak. 

- Turismo aktibo eta ekoturismoko enpresan hartutako ardurak (erabakiak hartzea barne), 

higiene eta osasun arriskuak kudeatzeko esparruaren barnean. 

- Giza baliabideen eta baliabide materialen esleipena, Norberaren Babeserako Ekipoen (NBE) 

erabileraren zehaztapena barne, laneko arriskuen ebaluaziotik eratorritako premiak kontuan 

izanik eta arau honetan eta araudi aplikagarrian laneko arriskuen prebentziorako ezarritakoaren 

kalterik gabe. 

- Neurriek lanaren plangintzan eta antolaketan izango duten inpaktua. 
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- Enpresak duen betebeharra langile guztiak prestatu eta txertatuko neurriei zein horiek 

betetzeko duten betebeharrari buruzko informazioa emateko. 

- Bezeroak COVID-19 gaixotasunarekin kutsatzea ekiditera bideratutako Segurtasun 

Protokoloari buruzko informazioa bezeroei emateko betebeharra. 

- Hartutako neurriak agerian jarriko dituzten erregistroak betetzea. 
 

- Langile edo bezeroren batek COVID-19 gaixotasunarekin bateragarriak diren sintomak agertzen 

baditu, jardute-protokolo bat zehaztu eta txertatzea, edozein kasutan laneko arriskuen 

prebentziorako ildoak nahiz osasun agintarien ildoak betez, hurrenez hurren, eta kutsatuta 

egon daitezkeen gainazalak garbitu eta desinfektatzeko protokoloak berrikustea aintzatetsiz. 

- Osasun agintariek COVID-19 gaixotasunaren aurrean hartzeko neurri bereziekin lotuta 

emandako gomendio eta jarraibideak betetzen direla, hala langileen aldetik nola bezeroen 

aldetik, eta arriskuen ebaluazioaren ondorioz eratutako kontingentzia-planean barneratzen 

diren neurri gehigarriak betetzen direla gainbegiratzea. 

 

3.3. Baliabide materialak 

 
Enpresak beharrezkoak diren ekintzak finkatu behar ditu, arriskuen ebaluazioaren emaitzaren eta 

diseinatutako kontingentzia-planaren arabera aurreikusitako beharrezko baliabideak hornitzekoak, edozein 

kasutan osasun agintarien gomendioak kontuan izanik (esate baterako, maskarak, eskularruak, babes-

betaurrekoak, etab.). 

 

Turismo aktibo eta ekoturismoko enpresak baliabide materialak hornitzeko egon daitezkeen murriztapenak 

eta murriztapen horietatik eratorrita zerbitzuetan egon litezkeen mugak aintzatetsi behar ditu, hala 

badagokio, hasieran proposatutakoez aparteko aukera egingarriak balioetsiz, betiere, langileen legeko 

ordezkariekin adostuta, eta egingarri izanik. 

 

Uneren batean baliabide materialak falta direla hautematen bada, segurtasun eta osasun/kudeaketa 

batzordeak aztertu eta erregistratu egin beharko du enpresa eta hartako langileak babesteko eskumeneko 

agintarien aurrean, baliabide eta neurri alternatiboak aztertu eta proposatzeko aukera izanik. 
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3.4. Turismo aktibo eta ekoturismoko enpresetarako neurri orokorrak 

 
Enpresaren eginbeharrak: 

 

- Lanketak eta lan-prozesuak osasun agintariek ezarritako segurtasunezko distantzia 

bermatzeko moduan planifikatzea; hori ezinezkoa baldin bada, neurri alternatiboak hartuko 

dira, ukipen bidezko kutsadura arriskua ekiditeko. Langileek arropa aldatu behar badute, 

pertsonen arteko distantzia hori ziurtatzeko espazio bat prestatu beharko da edo langileen 

aldageletan gehienezko edukiera finkatu beharko da, halakorik balego. Gainera, barne-

mailako bileretan, segurtasun-distantzia gorde beharko da. 

- Botikina termometro batekin osatzea. Langileen babes egokia ziurtatzea, eskuak ura eta 

xaboia erabiliz garbitu ahal izatea ahalbidetuz eta, hori ezinezkoa baldin bada, 

desinfektatzeko soluzioa erabiliz. 

- Higienearekin lotutako jarraibideak hedatzea lanpostuan erabiltzeko higiene-arauei buruzko 

informazio oso, argi eta ulergarria gaineratuta, kartelez lagun daitekeena. 

- Eskuen higiene egokirako denbora eta moduak ahalbidetzea. 
 

- Aldez aurretik arriskuak ebaluatu ostean NBE ekipo egokiak helaraztea. Zerbitzuren bat 

azpikontratatuta balego, enpresak langileek beharrezkoak diren norberaren babeserako 

ekipoak dituztela gainbegiratuko du. 

- Lana garatzen den instalazioetan eta espazio partekatuetan erabilera-arauak ezartzea 

segurtasunezko distantzia mantentzeko (adibidez, baterako zonaldetan, aldageletan). 

- Gutxienez egunero eta, ahal denean, maiztasun handiagoz, dependentzia ezberdinak 

aireztatzea. 

- Turismo aktibo eta ekoturismoko enpresek babestutako espazio naturaleko segurtasunezko 

protokoloak aintzatetsiko dituzte, bertan jarduerak egiten baldin badituzte (adibidez, mugak, 

edukierak). 

Gainera: 
 

• Jarduera guztietan pertsonen arteko segurtasunezko distantziak errespetatu behar dira. 

Horretarako, eta beharrezkoa denean, edukieren gaineko dagokion kontrola egin beharko da. Hori 

ezinezkoa baldin bada, beharrezkoak diren neurriak eta babeserako ekipoak bermatu behar dira. 

• Enpresak langileei jakinarazi behar die laneko arropa 60ºC-tik gorako tenperaturan garbitu behar dela. 
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• Maskarak, eskularruak eta erabiltzen dituzten NBEak behar bezala erabiltzeko eta mantentzeko 

trebatu behar dira langileak. Prestakuntza horren erregistroa gorde behar da. 

 

3.5. Langileentzako babes-neurriak 

 
3.5.1 Betekizun orokorrak 

 
Langileek diseinatutako kontingentzia-plana ezagutu beharko dute eta, modu espezifikoan, arriskuaren 

kudeaketaren esparruan dituzten ardurak zein diren jakin behar dute. 

 

Zehazki, hauek dira langileen eginbeharrak: 

 
- Informazio argi eta ulergarria izatea, eta txertatzen diren neurri espezifikoen gaineko 

prestakuntza zehatz eta eguneratua. 

- Fisikoki elkar ukituz agurtzea ekiditea, eskua ematea barne, hala langileen artean nola 

bezeroekin. Ahal den guztietan segurtasunezko distantzia errespetatu egin 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. Norberaren higienerako edozein hondar (bereziki, erabili ostean 

botatzeko zapiak) eta NBE ekipoak berehala horretarako ipinitako, eta eskuz eragiten ez 

diren, paperontzi edo edukiontzietara botatzea 

- Jarduera bakoitzaren aurretik eta ondoren, doministiku egin ondoren, zuntz egin ostean edo 

eztul egin ondoren eskuak arduraz garbitzea. Haatik, eskuak garbitzeko protokoloa egokitu 

egin behar da zerbitzuko ezaugarrietan erreparatuz. Langileek aldizka eskuak garbitzea 

ezinezkoa baldin bada, soluzio desinfektatzailea erabiltzen dutela ziurtatu beharko da. 

- Lanaldi osoan zehar norberak erabilitako objektuak eta garraiobideak soluzio 

desinfektatzailea erabiliz edo ur eta xaboiarekin desinfektatzea ahal denean, eta txanda 

aldatzen denean lanpostuko elementuak ere bai. Ekipo elektronikoak (adibidez, walkiak) 

desinfektatzeko produktu espezifikoak erabili behar dira (lixiba bidez edo merkatuan dauden 

birusen aurkako jarduera duten produktu desinfektatzaileak erabiliz, Osasun Ministerioak 

baimendu eta erregistratuak), zapi edo paper-zapi desinfektatzaileekin aplikatuta. 

- Ez dira beste langileekin laneko ekipo edo gailuak partekatu behar. Ekipo jakin batzuk 

txandaka erabiltzen baldin badira, enpresak erabileren artean garbitu eta desinfektatzeko 

jarraibideak ezarri behar ditu kutsatzeko arriskua murrizte aldera (adibidez, neoprenoak eta 

txalekoak desinfektatzea erabili aurretik). 
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- Saiatu begiak, sudurra eta ahoa ez ukitzen. 
 

- COVID-19 gaixotasunarekin bateragarriak diren sintomak agertzen dituzten pertsonekin kontaktua 

ekidin behar da. 

 

- Eguzkitako kremak edo arropa partekatzea ekidin behar da. 
 

- Egunero laneko arropa garbia eraman behar da. 

 
3.5.2 Garbiketa-lanak egiten dituzten langileentzako betekizun espezifikoak 

 
Garbiketa-lanak egiten dituzten langileek norberaren babeserako ekipo egokia erabili behar dute, arrisku-

mailaren eta laneko arriskuen ebaluazioko emaitzaren arabera. Langileek, gutxienez, maskara eta 

eskularruak erabili behar dituzte. 

 

Erabilitako materialak eta baliatu diren babeserako ekipoak garbitu ondoren modu seguruan baztertu behar 

dira, egindako arriskuen ebaluazioko emaitzaren eta diseinatutako kontingentzia-planaren arabera 

dagokion moduan, ondoren eskuak garbitu beharko direlarik. 

 

Tapadun kuboak ipiniko dira erabilgarri maskarak, eskularruak eta NBE ekipoak bota eta ondoren kudeatzeko. 

 
Zerbitzu hori azpikontratatuta baldin badago, enpresak gainbegiratuko du langileek beharrezkoak diren 

norberaren babeserako ekipoak dituztela eta ezarritako prozeduren arabera jarduten dutela. 

 

3.6. Dokumentuak eta erregistroak 
 

Jarduera berrabiatu nahi duen turismo aktibo eta ekoturismoko enpresak hurrengo dokumentuok izan 

beharko ditu eskuragarri enpresaren jardueraren kudeaketa ahalbidetu eta ziurtatu eta COVID-19 

gaixotasunaren bidezko kutsadura ekiditeko xedez. 

- Bezeroari zuzenduak: 

• Bezeroaren adostasunaren adierazpena, COVID-19 gaixotasunaren bidez kutsatzea 

ekiditera bideratutako jarduerak egiteko segurtasunezko protokoloa eta COVID-19 

gaixotasunarekin bateragarriak diren sintomak dituzten bezeroen kasuan ezeztatzeko 

baldintzak gaineratu behar dituena, hartzeko neurriekin batera. 

- Barnerako: 
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• Arriskuak identifikatzeko plana eta langileek eta horien bezeroek hartu behar dituzten 

neurriak, orokorrak, eskaintza osoa kontua izanik (aurre-erreserba, harrera, instalazioen 

erabilera), nahiz espezifikoak, lanketa edota jarduera mota bakoitzerako. 

• Istripua gertatzekotan aplikatzeko protokolo orokorra (adibidez, bezero baten erorikoa), 

istripua izan duen bezeroari begira langileak hartzeko prebentziozko edo higiene edo 

osasun arloko neurriak zehaztekoa. 

• Langilea segurtasunezko protokoloarekin ados dagoela jasotzeko adierazpena. Hura 

sinatzeak egiaztatzen du langileak protokoloa irakurri eta ulertu duela eta hura 

betetzeko konpromisoa hartzen duela. 

• Langileentzako prestakuntza plan espezifikoa. 
 

• Garbiketa eta desinfektatze plana, hala instalazio fisiko eta espezifikoena turismo aktibo 

eta ekoturismoko jarduerak burutzeko (adibidez, zuhaitz-parkea, hide) nola jardueran 

zehar bezero zein langileek erabilitako material bakoitzarena. 

• Kontingentzia-planean ezarritako erregistroak. 
 

3.7. Informazio-neurriak 
 

Enpresak ezarritako prebentzio-neurri guztien berri eman behar die eragile guztiei (langileak, hornitzaileak, 

bezeroak). Zehazki, zuzenean eragiten dien eta derrigorrez aplikatu behar dituzten planeko neurrien berri 

eman behar zaie bezeroei (adibidez, maskaren erabilera, eskuen garbitasuna, segurtasunezko distantzia, 

etab.). Informazio-neurrien barnean jaso behar da: 

- Turismo aktibo eta ekoturismoko enpresak txertatutako prebentzio- eta higiene-neurriei 

buruzko informazioa (kartelak, instalazioak erabiltzeko jarraibide ezberdinen plano-gida, 

etab.), bezeroak jardueran zehar derrigorrez betetzekoak. 

- Zoruan segurtasunezko distantzia adierazi behar da, instalazioren batean beharrezkoa baldin bada. 

 
Ahal den heinean, inprimakien erabilera eta partekatuta erabiltzeko bestelako dokumentuetan informazio-

neurriak jasotzea ekidin behar da (erabili behar badira, erabili ostean desinfektatu egin behar dira), hala 

badagokio, bitarteko digitalen bidezko informazioa sustatuz. 

 

Bezeroak erreserba berretsi aurretik (erreserbak onartzen baldin badira), enpresak zerbitzuko baldintzei eta 

ezarritako prebentzio- eta higiene-neurriei buruzko informazioa eman behar die, adostasunerako 

Adierazpenaren bidez horiek onar ditzaten. Erreserbarik gabe lan egiten baldin bada, bezeroari baldintza 

horien berri eman behar zaio topaketa-gunera iristen denean. 
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4. ZERBITZU-BETEKIZUNAK 

 
4.1. Jardueraren aurretik 

 
Puntu hauek bete behar dira: 

 

- Enpresa zonako turismo aktibo eta ekoturismoko beste enpresa batzuekin koordinatu behar da 

pilaketak ekiditeko. Halaber, eskumeneko agintariekin koordinatu behar da espazio publikoak 

modu antolatu eta seguruan erabil daitezen. 

- Enpresak erreserba, ordainketa eta bezeroaren arretan kudeaketa telematikoa sustatu behar du. 

- Erreserba egin aurretik bezeroari adostasunerako Adierazpena helarazi behar zaio, eta hura onar 

dezala eskatu behar zaio enpresen, langileen, erabiltzaileen, egoiliarren eta jarduerak egiten diren 

instalazioen (adibidez, jolaserako eremuak, udal instalazioak, etab.) higiene eta osasun arloko 

segurtasuna bermatzeko uneoro argibideak betetzearen garrantzia azpimarratuz. 
 

Enpresak eskatzen diren prebentzio-, higiene- eta osasun-neurriak betetzen ez dituzten bezeroekin 

jarduteko protokoloa erabakiko du. 

 

Jarduera enpresarenak ez diren instalazioetan burutzen baldin bada (adibidez, kirol instalazio publiko 

batean), jardueraren aurretik SARS-Cov-2 birusaren kutsadura prebenitzeko protokoloak eskatu behar dira. 

 

4.2. Jarduera garatzen den bitartean 
 

Bezeroari informazio hauek eman behar zaio: 
 

- materiala eta ekipoak nola jaso eta erabili behar diren, kutsatzeko arriskua murrizteko moduan; 
 

- instalazioak nola erabili behar diren (adibidez, aldagelak, komunak, halakorik balego). 
 

- uneoro enpresako langileen argibideak eta jarduera behar bezala garatzeko adierazitako neurri 

guztiak errespetatzeko premia eta segurtasunezko Protokoloarekin bat etorriz, COVID-19 

gaixotasunaren bidezko kutsadura ekiditera bideratutako jarduerak burutzeko. 

Materiala ezingo da bezeroen artean partekatu, ezta langile eta bezeroen artean ere, baldin eta aurretik erabileren 

artean behar bezala desinfektatu ez bada (adibidez, kaskoak, ehunak, makilak, neopreno-jantziak, etab.). 
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Enpresak bere ibilgailuetan garraio pribatua egiten baldin badu (adibidez, 4X4, argazki-safaria, jardueraren 

hastapenera eta itzultzeko joan-etorria), eskumeneko agintariek emandako neurriak bete behar dira. 

 

4.3. Jardueraren ostean 

 
Jarduera osteko kudeaketetan pertsonen arteko kontaktua murriztea gomendatzen da, komunikazio 

telematikoa sustatuz. 

 

5. GARBIKETA- ETA DESINFEKZIO-BETEKIZUNAK 

 
5.1 Garbiketa plana 

 

Enpresak garbiketa- eta desinfektatze-plan bat egokitu beharko du identifikatutako arriskuen ebaluazioa kontuan 

izanik, eta hartaz arduratzeko pertsona bat izendatu beharko du. Pan horretan hauek jaso beharko dira gutxienez: 

- Gainazalen garbiketa eta desinfekzioa: turismo aktibo eta ekoturismoko jardueretarako 

erabilitako lokal, biltegi edo instalazioen garbiketa (adibidez, zuhaitz-parkea), garbitzeko gainazal 

bakoitzeko erabiltzeko produktuak eta garbiketa eta desinfekzioaren maiztasuna zehaztuz. 

Gainazalak desinfektatzeko produktuekin garbitu behar dira. 

- Material eta garraiobideen garbiketa eta desinfekzioa: bezero edota langileek erabiltzen dituzten 

material eta garraiobideak garbitzeko protokoloak zehaztu behar dira (adibidez, txalekoak, 

neoprenoak, itsasontziak), materiala identifikatuz eta garbiketa, desinfekzioa eta biltegiratzea 

egiteko modua azalduz. 

- Garbiketa-produktuak: merkatuan dauden birusen aurkako jarduera duten desinfektatzeko 

produktuak erabiliko dira, Osasun Ministerioak baimendu eta erregistratuak. Osasun agintariek 

baimendutako garbiketa- eta desinfektatze-produktuak erabili behar dira. Baimendutako 

desinfektatze-produkturik ez dagoenean, edo eraginkortasun frogatua duena, material eta 

gainazalak ur eta xaboia erabiliz garbitu behar dira. Ur eta xaboia erabiliz garbitzen diren 

materialak berrogeialdian utziko dira fabrikatzaileak gomendatutako denboraz. 

Egindako garbiketen eguneroko erregistro bat jaso beharko da. 
 

Enpresak garbiketa-produktuen eta babeserako ekipoen stocka ziurtatu behar du, uneoro eskuragarri egon 

daitezen. Stocka egunero gainbegiratu behar da. 
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Instalazio itxietan edo girotu gabekoetan, aireztapena edota barneko airea kanporatu eta berritzea ahalik 

eta gehien ziurtatzea gomendatzen da. Instalazio itxi eta girotuetan 23-26ºC bitarteko giro tenperatura 

mantentzea gomendatzen da, airea behar bestetan berritzea ziurtatuz (gutxienez egunero eta bost 

minutuko tartetan). Aire girotua egonez gero, iragazkiak gainbegiratu egin behar dira eta saretak aldizka 

garbitu egin behar dira. 

 

Paperontziak barnetik poltsaz eta eskuz ez eragiteko tapaz hornituta egon behar dira; segurtasun-

baldintzetan bildu behar dira, poltsak itxita geratzen direla ziurtatuz, eta hondakinak biltzeko puntura 

eramango dira. 

 

Kontingentzia-planean lanaren plangintzan eta antolakuntzan beharrezkoak diren garbiketa-neurrien 

inpaktua zehaztu beharko da, eremu horrek testuinguru horretan duen garrantzia berezia dela eta 

 

6. MANTENU-BETEKIZUNAK 

 
Enpresak prebentziorako mantenu plan bat izan behar du erabilgarri, kontingentzia-planean aztertutako 

arriskuak aintzatetsiko dituenak. Babeserako eta prebentziorako ekipoak COVID-19 gaixotasunaren aurka 

behar bezala erabiltzen direla arretaz begiratu beharko da. 
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I. ERANSKINA: 
 

TURISMO AKTIBOKO JARDUEREN ZERRENDA ORIENTAGARRIA 
 

UR 

JARDUERAK 

LUR 

JARDUERAK 

AIRE 

JARDUERAK 

Raftinga Txirrindua Globoa 

Canorafta Haitzetako eskalada Helikopteroa 

Hidrospeeda Izotz eskalada Parakaidismoa 

Arroila-jaitsiera Elur-erraketak Parapentea 

Kayak indibiduala Eskia Bi plazako parapentea 

Kayak bikoitza Snowboarda Ala delta 

Sup Espeleologia Parascending/parasailinga 

Big supa Mushinga  

Arrauna Mendia  

Snorkella Alpinismoa  

Urpekaritza Mendi-ibiliak  

Belaontzia Nordikwalkinga  

Itsasontzi-irteerak Elur-motorrak  

Hidropedalak Quadak  

Ur motorrak Hipika  

Surfa, body boarda Puenting - gominga  

Ur Gymkhanak 4X4 lur orotako ibilgailuak  

Coasteeringa Herri Kirolak  

Ur parke puzgarriak Arku-tiroketa  

Uretako eskia Lur Gymkhanak  

Kitesurfa Ipad - tablet ralliea  

Busboba Lurreko Team buildinga  

Donutskia Pedal bidezko kartinga  

Uretako Team buildinga Via ferrata  

Wakeboarda Abentura zuhaitz-parkea  

 Orientazioa  

 Paintballa  
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 Ekosistemen behatokia  

 Hegaztien behatokia  

 Behaketa astronomikoa  

 Fenomeno naturalen 

behaketa 

 

 Interpretazio mendi-ibilia  

 Etnografia mendi-ibilia  

 Argazki mendi-ibilia  

 Transhumantzia mendi-ibilia  

 Natur tailerrak  

 Rappela  

 Tirolina  

 
 

Turismo Aktiboko jardueren zerrenda orientagarria 

(TAEEN, 2020) 
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II. ERANSKINA: 
 

OME-K ESKUAK GARBITZEKO EMAN DITUEN GOMENDIOAK 
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III. 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 

IV. 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) 
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V. 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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VI. ERANSKINA: SEGURTASUN-DISTANTZIA 
 

«SARSCoV-2 birusarekiko esposizioaren aurrean laneko arriskuak prebenitzeko zerbitzuentzako jarduketa-

prozedura» izenekoak (Osasun Ministerioa, 2020) 2 metroko segurtasun-distantzia ezartzen du. 

 
 
 

VII. 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
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