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ADMINISTRAZIO OROKORREKO ETA ERAKUNDE AUTONOMOETAKO PREBENTZIO-ZERBITZUAREN 

XII. JARRAIBIDEA. 2020KO APIRILAREN 17AN IGORRI ZEN X. JARRAIBIDEAREN OSAGARRIA, LAN-

ESPAZIOAK BERRIKUSTEARI BURUZKOA, LAN-JARDUERA PRESENTZIALERA ITZULIKO GARELA 

AURREIKUSITA (2020-04-05).  

 

AURRETIAZKO GOGOETAK 

Joan den apirilaren 17an jakinarazi zen Prebentzio Zerbitzuaren X. Instrukzioa, Administrazio 

Orokorreko eta erakunde autonomoetako langileak aurrez aurreko lan-jarduerara itzuliko direla 

aurreikusteko lan-espazioak berrikusi beharrari buruzkoa. 

Jarraibide horretan, funtsean, Administrazio honetako lantokietako lanpostuen berrikuspena 

ezartzen zen, lanpostuen arteko 2 m-ko urruntze-neurriak bermatze aldera.  

Lantokietako titular guztiei berrikuspen hori egiteko emandako epea apirilaren 24an amaitu zen. 

Gure ustez, lanpostuen arteko distantzia aztertu ondoren, beharrezkoa den 2 m-ko distantzia 

betetzen ez duten lanpostuetan, neurri zuzentzaileak ezarri dira edo laster ezarriko dira distantzia 

hori bermatu ahal izateko. Betiere, kontuan hartuta beti dagoela lehentasun-ordena bat neurri 

horiek zehazteko orduan: 

• Neurri kolektiboak 

• Antolaketa-neurriak 

• Banakako neurriak 

Ezin da aldez aurretik neurri indibidualik hartu, lanpostuak aztertu gabe, eta, hala badagokio, 

neurri kolektiboak edo antolakuntzakoak ezarri gabe. Banakako neurriak hartu behar badira, hala 

nola maskarak eta eskularruak, aldi baterako hartu beharko dira, harik eta talde- edo antolaketa-

neurriak hartu arte, enplegatuak bata betearengandik 2 m-ra egon daitekeela bermatzeko, 

horren inguruan ezartzen diren salbuespenak izan ezik; esate baterako, Pertsonen arteko 

distantzia 2 m-tik beherako izatea horrela behartzen duten lanpostuetan.  

Jakina, lantokiaren titular bakoitzak zehatz-mehatz ezagutzen du bertan garatzen den jarduera, 

eta Prebentzio Zerbitzuak egin eta argitaratutako dokumentazioan kontuan hartu ez den 

prebentzio-alderdiren bat dagoela uste badu, harekin harremanetan jarri beharko da, dagokion 

arriskua ebaluatu dezan. 
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BESTE LAN EREMU BATZUEN BERRIKUSKETA  

Hori esanda, lantokiko gainerako geletan SARS-CoV-2-arekiko esposizioaren arriskua murrizteko 

kontuan hartu beharreko prebentzio-irizpideak finkatu behar dira: 

 

1. PUNTUA: LANTOKIETARA SARTZEKO KONTROLA. 

Lantokietako sarbideetan enplegatutako langileen pilaketa saihestuko da, eta arreta berezia 

jarriko da sarrerako eta irteerako fitxaketak egiterakoan. Horretarako, honako neurri hauek 

hartuko dira: 

• Zentrora sartzean eta handik irtetean segurtasun-distantzia mantendu behar dela 

jakinaraziko zaie langileei. 

• Ahal denean, lerroak markatuko dira lurrean, distantziak ezartzeko, eraikinera sartzeko 

ilara gorde behar bada. 

• Ordu-tarte bereiziak ezarriko dira langileak  eta jendea sartzeko, baita, ahal bada , 

eraikinera sartzeko eremuak ere.  

• Eraikinetan dauden segurtasun-zerbitzuei jarraibideak emango zaizkie, sarrera-

irteeretan langile-pilaketak eta itxarongeletan jendea ez pilatzeko. 

• Zentro jakin batean segurtasun-zerbitzurik ez badago, jende gehien dagoen orduetan 

eta jendearen presentzia dagoen orduetan,  pertsona bat ezarriko da sarrera eta irteera 

kontrolatzeko. 

• Fitxaketa-erlojuak ukitzea saihestu behar da, nahikoa baita txartela hurbiltzea. 

Alde horretatik, Prebentzio Zerbitzuak “SARS-CoV-2ren aurkako prebentzio-jarraibideak; kontuan 

hartu beharko ditu Administrazio Orokorraren eta erakunde autonomoen lantokietan 

kontratatutako segurtasun-enpresak. (2020-04-27) " dokumentu honi eransten diogu I. eranskin 

gisa, zentroetako titularrek eskura izan dezaten eta egiazta dezaten eraikinetako segurtasun-

enpresa guztiek jaso duten eta eskatzen zaien informazioa eman duten. 

2. PUTUA: LANTOKIRA SARTU AURRETIK GEL HIDROALKOLIKOEN ERABILERA  

Lantokietako sarbideetan, gelen edo soluzio hidroalkoholikoen banagailuak jarriko dira, bertara 

sartuko diren langileek eskuak garbitu ditzaten zentroko instalazioak ukitu aurretik (ikusi I. 

ERANSKINA). 

Lantokira sartu eta eskularruak daramatzaten pertsonek kendu egin beharko dituzte zentrora 

sartu aurretik. Modu egokian kenduko dira (ikus II. ERANSKINA), eta eraikineko sarrera-

eremuan/-etan horretarako ezarritako edukiontzietan utziko dira. 

Kontuan hartu behar da zentroko elementu guztiak lanaldia amaitzean garbitzen direla; beraz, 

zentrora eskuak garbitu gabe sartzeak eremu garbiak kutsatzeko arriskua areagotzen du.  
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Eskuak, zentroetako sarbideetan jarriko diren soluzio edo gela hidroalkoholikoak erabiliz 

higienizatu daitezke, baina ez da gomendagarria soluzio edo gela horiek eskularruen gainean 

botatzea, soluzioak edo gela hidroalkoholikoak azaleko produktu desinfektatzaileak baitira. 

Zentzu horretan, ez da aurkitu irtenbide edo gela horiek eskularruetan zuzenean aplikatutako 

eraginkorrak direla frogatzen duen entsegurik, bai Osasunaren Mundu Erakundeak (OME), bai 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) eta European Center for Disease Prevention 

and Control (ECDC) erakundeek erabilera bakarreko eskularruak garbitzea eta berrerabiltzea 

baztertzen baitute. 

Beraza , honako hau ezartzen da zentrorako sarbidean: 

• Eskularrurik ez daramaten pertsonek zentrora sartu aurretik soluzio edo gel 

hidroalkoholikoak erabili, eskuak garbitzeko eta haren gainazalak ez kutsatzeko. 

 

• Eskularruak daramatzaten pertsonek, modu egokian kentzen badituzte, lantokiko 

sarbidean horretarako prestatutako tapa duten edukiontzietan botatzen badituzte eta, 

ondoren, eskura jarritako soluzioak edo gela hidroalkoholikoak erabiltzen badituzte. 

Komeni da lanaldian behin eskuak urez eta xaboiz garbitzea. Kontuan izan behar da eskuak 

gelekin edo soluzioekin lauzpabost aldiz garbitu ondoren eskuak behar bezala garbitu behar 

direla urarekin eta xaboiarekin (III. ERANSKINA). 

Halaber, gela hidroalkoholikoen banagailuak zentroko eremu guztietan jarriko dira, langileek 

unean-unean erabili ahal izan ditzaten (korridoreetan, kafe-makinen inguruan, igogailuen 

eremuetan, etab.). 

Hala ere, kontuan izan behar da egokiena eskuak urez eta xaboiz garbitzea dela. 

3. PUNTUA : LANTOKIKO EREMUEN ERABILERA 

Beraz, lantokietako eremuak erabiltzean, honako argibide hauek hartu behar dira kontuan: 

1. Igarobideak erabiltzea: segurtasun-tartea mantenduko da korridoreetan, eskaileretan, 

atarteetan eta abarretan. Horretarako, langile guztien laguntza behar da, eta behar-

beharrezkoak diren joan-etorriak, lankideekin hitz egin gabe eta talderik osatu gabe egin 

behar dira lantokian; nahikoa izango da hurbilketarik egin gabe urrutiko agurra egitea.  

 

Alferrikako joan-etorriak saihestu behar dira, eta zerbitzuen artean sor daitezkeen 

kontsultak edo zalantzak, ahal bada , bide telematikoz edo telefonoz ebatziko dira, joan-etorriak 

ahalik eta txikienak izan daitezen. 

 

2.   Komunen erabilera:  

 

• Segurtasun tartea mantenduko da komunetan, ezarritako distantzia mantenduko 

duten erabiltzaile kopuruak soilik erabili ahal izango du.   
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• Komunean zenbat pertsona dauden jakiteko sistemak ezarri beharko dira, hala nola 

atea irekita uztea (komun-ontzietako kabinak dauden komunetan) edo okupazio-

kartelak edo okupatu-seinaleak ezartzea. 

• Katetik botako da estalkia itxita duela. 

• Komunetik irten baino lehen, erabili duen langileak eskuak garbituko ditu, txorrota 

papera erabiliz ireki eta itxiko du, eta, gainaldea busti bada, lehortu egingo du. 

       1. Aldagelen erabilera: aldageletan distantzia errespetatu ahal izango da; beraz, 

beharrezkoa bada, horiek erabiltzeko txandak eta okupazio-seinaleak ezarri beharko 

dira. 

Aldagelara sartzean eta handik irtetean eskuak garbitzea komeni da, eta ordena eta 

garbitasuna mantentzea. 

2. Igogailu eta eskaileren erabilera: pertsona bakarra joan ahal izango da  igogailuan, 

salbuespen gisa erabiliko da eta erabiltzaileak igogailutik irten ondoren botako dituen 

paperezko zapiekin botoiak sakatuko dira. 

Eskailerak igotzean, aurretik igotzen ari den pertsonarekin lau maila inguru uztea 

gomendatzen da, eskudela ez ukitzeko. 

Eskailera jaisten duen pertsona batekin gurutzatzean, nahikoa da agurtzeko keinu bat 

egitea, eskaileretan ez gelditzea hitz egiteko edo galdetzeko, nahikoa da keinua egitea, 

eskaileretan segurtasun-distantzia mantentzea konplexuagoa izan baitaiteke. 

3.Kafe-, edari- eta janari-guneak erabiltzea: produktua erosteko behar-beharrezkoa 

den denbora hartuko da kontuan eremu horietan. Ezin da talderik sortu, eta irizpide 

orokorra produktua hartu eta lanpostura itzultzea da; nolanahi ere, produktua lortzeko 

zain egon daitezkeen pertsonek segurtasun-distantzia mantenduko dute. 

Kafe-makinara joan aurretik eta erabili ondoren eskuak garbitzea gomendatzen da, eta 

botoiak sakatzeari edo gainerako zatiak ukitzeari dagokionez, erabili eta botatzeko zapi bat 

erabiltzea gomendatzen da. 

Lanpostua uztea gomendatzen da, zentroko beste eremu batera joateko (zerbitzu medikoa, 

garajeak, beste zerbitzu edo zuzendaritza batzuetako espazioak, etab.), behar-beharrezkoa 

den kasuetan, eta beste eremu horretara joan behar bada, eskuak garbitu behar dira.  

Argi dago neurri horiek guztiak gainerako higiene-neurriekin batera hartu behar direla, eta 

jarraian gogorarazten ditugu: 

1. Eskuetako higienea da koronabirusaren aurkako infekzioa prebenitzeko eta 

kontrolatzeko neurri nagusia. Beraz, garbitu eskuak maiz. 
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Eskuen higienea errazteko, ez erabili eraztunik, eskumuturrekorik edo bestelako 

apaingarririk. Eskumuturreko erlojua erabiltzen baduzu, kendu eskuak garbitzeko unean, 

behar bezala garbitu ahal izateko. 

Garbitu 20 segundoz gutxienez, eta, bereziki, bazkaldu aurretik eta eztul edo doministiku 

egitean nahi gabe eskua jartzen duzunean. 

Ez ukitu txorrota eskuak garbitu ondoren ixteko, itxi lehortzeko erabili duzun paperarekin, 

eta, gainera, saiatu paper horrekin berarekin garbitzen konketen gainetan utzitako ur-

zipriztinak eta/edo xaboia. 

1. Eztul edo doministiku egiten badu: 

• Estali ahoa eta sudurra paperezko musuzapi batekin, eta gero bota zakarrontzira. 

• Ez badu paperezko zapirik, eztul edo doministikurik besoaren gainean, ukondoaren barneko 

angeluan, eskuak ez kutsatzeko. 

• Eztul edo doministiku egiten badu eta eskuak estaltzeko erabiltzen baditu, ez ukitu 

aurpegia, sudurra edo begiak eta garbitu eskuak berehala. 

2. Ez agurtu eskua edo bi musu emanez, agurtzeko hitzekin edo beste keinu batzuekin 

nahikoa da. 

3. Lagundu zure lantokia garbitzen, libre utzi behar dira lan-mahaietako gainazalak eta lan-

eremuan egon daitezkeen beste azalera komun batzuk, garbiketako langileek errazago 

garbitu ahal izateko.  

Koronabirus kasu baten aurrean (sukarra, eztarriko mina, eztula eta aire-gabeziaren sentsazioa) 

jatorria izan dezaketen sintomak dituzten langileak badaude, kontuan hartu honako jarraibide 

hauek: 

Sintomak lantokitik kanpo esperimentatzen hasten badira, ez joan lantokira eta deitu zure 

osasun-zentrora edo larrialdietara (sintomatologiaren larritasunaren arabera). Hala badagokio,  

Euskal Osasun Zerbitzuak ezarriko ditu jarduteko jarraibideak. 

 

 

Zure lurraldeko mediku-zerbitzuari jakinarazi zure sintomak, zure egoeraren berri izan dezan 

eta dagozkion kudeaketak egin ditzan; adibidez, zure lanpostua garbitzeko beharra baloratu 

dezan. 

Sintomak lantokian hasten badira, jar zaitez harremanetan zure lurraldeko mediku-

zerbitzuarekin, soilik telefonoz, zure datu pertsonalak eta sintomatologia jakinarazteko. Dei 

horretan, zerbitzu medikoak beharrezko argibideak emango dizkizu. 
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Beharrezkoa bada, zerbitzu medikoak lanaldi horretan lantokitik kanpo egotea justifikatuko 

du. 

Zerbitzu medikoak baloratuko du lantokiko garbiketa kudeatzeaz arduratuko den pertsonari 

lanpostua sakon garbitzeko eskatu behar zaion. 

Amaitzeko, adierazi behar da kutsatutako pertsona baten kontaktu deklaratutako langileek, 

etxean isolatu badira, zerbitzuak ematen dituen lurraldeko mediku-zerbitzuari jakinaraziko 

diotela, aurreko kasuan bezala, lanpostuaren garbiketa sakona balora dezan. 
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I. ERANSKINA: GEL EDO SOLUZIO HIDROALKOHOLEKIN ESKUAK GARBITU  
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II. ERANSKINAK: ESKULARRUAK NOLA KENDU  

 

 

1. Esku-ahurraren behealdean atximur bat egingo dugu eskularruetako baten gainean, eta ez 

dugu hatzik sartuko eskularruaren azpitik, larruazala ez ukitzeko. 

2. Heldu ondoren, eskularrua atzamarren puntara arrastatzen dugu, zati zikina edo kutsatua 

barruan gera dadin. 

3. Ondoren, baztertutako eskularrua eskuan jaso eta, behin pilota eginda dagoela, kutsatuta 

ez dagoen hatz erakuslea eskularruaren barrutik sartuko dugu. 

4. Lehenengo eskularrua kendu dugun bigarren eskularruaren barruan geratuko da, eta 

manipulazioan buelta eman diogunez, ez gaude kutsatutako edo zikindutako azalerekin 

kontaktuan. 

Ondoko bideoak ikustea gomendatzen da :  

https://www.youtube.com/watch?v=J0zj8kYmQJ4 

https://www.youtube.com/watch?v=HV5Equ6Qi1I 

  

https://www.youtube.com/watch?v=J0zj8kYmQJ4
https://www.youtube.com/watch?v=HV5Equ6Qi1I
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III ERANSKINA : ESKUAK BEHAR BEZALA NOLA GARBITU  

 


