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AURRETIKO GOGOETAK   

 

Protokolo hau Euskadiko Parke Teknologikoen Sarearen (aurrerantzean, EPTS) egoitza-

eraikinetan lan egiten duten langileei aplikatuko zaie; Sarearen barruan daude PARQUE 

TECNOLÓGICO DE ALAVA, S.A., PARQUE TECNOLÓGICO, S.A. eta PARQUE CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA, S.A. 

Koronabirusaren pandemiak eragin duen egoera dela eta, EPTSko jarduera presentziala 

ia erabat eten da. 3. fasea gainditu ondoren, normaltasun berrira igarotzeko prebentzio-

neurriak hartzen jarraitu behar dugu.  

Egoera honetan, EPTSaren jarduketa-protokoloa berrikusi behar da, eta bereziki 

nabarmendu langileen erabateko babesa. 

Protokolo honen helburua da gure lan-jarduerarekin jarraitzeko eta hura berreskuratzeko 

plana ezartzeko aukera emango duten baterako printzipioak ematea, betiere 

langileentzako berentzako eta kanpokoentzako osasun-berme osoarekin. 

Protokolo honen helburu nagusia da EPTSko lan-jarduera presentzialari eusteko bide 

ematea, normaltasun berrira igarotzeko Planaren 3. fasea gainditu ondoren (2020ko 

uztailaren 28ko eta abuztuaren 7ko aginduen bidez aldatu zen). Planaren edukia 

ezartzeko, nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzak, Osasun Ministerioak eta osasun-agintari 

eskudunek ezarritako printzipio eta prozedurak onartu behar dira, bai eta Lan 

Ministerioarenak ere. Planaren edukia agintaritza horiek pandemiaren bilakaeraren 

arabera ematen dituzten osasun-jarraibideetara egokitu beharko da. 

Dokumentu horren azken berrikuspenerako, Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuaren 

2020ko abuztuaren 19ko Aginduak ezarritako jarraibideak hartu dira kontuan. 

EPTSaren jarduketa homogeneoa eta adostua bermatzeko, COVID-19aren Arrisku eta 

Segimendu Batzordea ezarri da: 

- Kanpora begira hartuko direnneurriak koordinatzeko, erreferentziazko pertsonak honako 

hauek izango dira: 

o Arabako Teknologia Parkea: Miren Bilbao – Tel.: 610740819 

o Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkea: Joseba Urbieta – Tel.: 656794039 

o Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea: Amaia Bernarás – Tel.: 

699446478 

- Barne- eta antomalendu-mailan neurriak koordinatzeko erreferentziazko pertsona 

honako hau da: 

o Patxi Márquez. -Tel.: 686336460 

 

  

INFORMAZIOA 

 

EPTSak, baliabide egokienen eta eraginkorrenen bidez, langile guztiei eta bere 

instalazioetara doan edozein pertsonari eman behar die protokoloan ezarritako 

xedapenen berri, eta pertsona guztiei banan-banan eman behar die haien inguruko 

informazioa eta/edo kartela jarri beharko du sarreran eta leku nabarienetan, informazio 

bereziko liburuxkak (harrera, gune komunak etab.). 

Zehazki, informazioa honako alderdi hauetan zentratu behar da:  
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 COVID-19arekin bateragarriak diren sintoma ohikoenetako bat (sukarra –

37º baino gehiago, hotzikarak, airea falta duzulako sentsazioa, usaimenaren 

eta dastamenaren murrizketa, eztarriko mina, muskuluetako mina, buruko 

mina, ahulezia orokorra, beherakoa edo gorakoak) duen edozein pertsona bere 

etxean geratu beharko da eta bere osasun-zerbitzuari horren berri eman, ahalik eta 

lasterren. 

  

 Enpresan sartu edo egon ezin dela jakitea eta onartzea eta arrisku-baldintzak 

daudenean (COVID-19arekin bateragarria den sintomatologia, arrisku-guneen 

jatorria edo aurreko 14 egunetan COVID-19an positibo diren pertsonekiko kontaktua 

etab.), sartu ondoren bada ere, berehala adierazi behar izatea; Gobernuaren 

xedapenek osasun-zerbitzuei egoeraren berri emateko eta etxean geratzeko agintzen 

dute.   

 

 Eusko Jaurlaritzaren eta EPTSaren xedapen guztiak betetzeko konpromisoa, haien 

instalazioetara sartzeko aukera ematean (zehazki, segurtasun-distantzia mantentzea, 

eskuen higiene-arauak betearaztea eta higienearen arloan portaera egokia izatea).  

 

 EPTSari berehala eta arduraz jakinaraztea COVID-19arekin bateragarria den edozein 

sintomatologia lan egin bitartean, eta, hala, bertan dauden pertsonekin distantzia 

egokia mantentzea.  

Gainera, enplegatuei higiene- eta segurtasun-arau berriei buruzko ikusizko informazioa 

ematea sustatuko da, besteak beste liburuxkak, kartelak eta abar, eta haietan jarraitu 

beharreko prozedura berriak azalduko dira. 

Gainera, kontaktuen zerrenda eguneratua izan beharko da, aurreikusitako jarduketei 

buruzko jarduketa edo aldaketa posibleen berri emateko. Komunikazio-kanal hori berori 

ezarri beharko da hornitzaileekin. 

Prebentzio-zerbitzuek, Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legeak ezartzen 

duenez, enpresari dauden arrisku-moten arabera beharrezko izan ditzakeen aholkularitza 

eta laguntza emateko moduan egon beharko dute, bai eta esparru-protokolo horretan 

ezarritako prebentzio-neurriak eta Osasun Ministerioak ezarritako segimendua 

bermatzeko moduan ere. 

Bestalde, gardentasun osoz zehaztu beharko da prebentzioko ordezkariek 

informaziorako, kontsultarako eta partaidetzarako dituzten eskubideak baliatuko direla, 

Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko Legeak ezartzen duen bezala. 

 

 PREBENTZIO-KONTROLA EPTS-RA SARTU AURRETIK 

IN   

 Aurretiko osasun-patologiak dituzten langileen zerrendak  

  

- Informazioa batzeko prozedura prestatuko da, koronabirusaren aurrean arrisku-

maila areagotzeko arriskua ekar dezaketen aurretiko osasun-patologiak dituzten 

langileen zerrenda ezartzeko. Enpresako Prebentzio Zerbitzuak kasu bakoitza 

baloratu eta hartu beharreko neurriei buruzko txostena bidaliko du, osasun-

zerbitzu publikoak lanpostua betetzeko aukerarik egon ezean hori kontuan hartuta 

jarduteko. 
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 Sarreran langileen gorputzeko tenperatura egiaztatzea  

 

- Lantokian sartu aurretik eta irteeran, langileei tenperatura hartuko zaie. 

Tenperatura hartzeko, segurtasun-distantziak gordeko dira, eta, horretarako, 

neurketarako tresnaren zorroztasun teknikoa bermatu eta DBLOa beteko da1. 

 

- Tenperatura eraikinaren sarrerako eta irteerako ibilbidean jarritako kamera 

termografikoen bidez hartuko da, eta COVID susmoaren eta isolamenduaren 

kasuan jardun behar duten pertsonek (ikus 4. eranskina) mantal kirurgikoa edo 

buzoa, eskularruak, aurpegiko pantaila eta FFP2 maskara izan beharko dituzte. 

 

- Tenperatura 37º-tik gorakoa bada, ezingo da lantokira sartu. Baldintza horretan 

dauden pertsonak isolatu egingo dira aldi baterako, eta maskarak emango zaizkie, 

eta prebentzio-zerbitzuaren jarraibideak bete beharko dituzte. COVID susmorik 

badago, jarduteko ardura dutenek pertsona horri isolamendu-gunera joaten 

lagunduko diote, eta harekin elkarreraginean jardungo dute, harik eta instalazioak 

utzi arte (ikus 4. eranskina). Lantokira sarrera ukatzen bada, enpresak 

erregistratu egin beharko du eta langileari horren berri eman. Irteeran gertatuz 

gero, baldintza horretan dauden pertsonak isolatu egingo dira aldi baterako eta 

maskarak emango zaizkie, eta prebentzio-zerbitzuaren jarraibideak bete beharko 

dituzte.  

 

- Betebehar hori ez da beharrezkoa izango zenbait pertsonaren egoera bereziak 

aintzat hartuta lan-osasuneko zerbitzuek kontrol horretatik salbuesten duten 

kasuetan. 

 

 COVID-19an positibo eman duten pertsonekiko kontaktuei buruzko informazioa 

 

- Enplegu-emaileak aurretik jakinaraziko die langileei eta EPTSko instalazioetan 

sartzeko asmoa dutenei sarrera itxita dagoela arrisku-baldintzak daudenean 

(COVID-19arekin bateragarria den sintomatologia edo aurreko 14 egunetan 

COVID-19an positibo diren pertsonekiko kontakua etab.), kasu horietan 

Gobernuko xedapenek osasun-zerbitzuei egoeraren berri emateko eta etxean 

geratzeko agintzen dutela aintzat hartuta.  

 

ENPLEGATUEN SARRERA ETA IRTEERA KUDEATZEA 

IN   

- Gune komunetan segurtasun-distantziak gordetzen direla ziurtatu behar da 

(harrera, bilera-gelak, korridoreak etab.). EPTSak, horretarako, babes-itxiturak 

ditu harrera-guneetan. 

 

- Gune komunen sarreran/irteeran/sarbidean ilarak eginez gero, pertsonen artean 

bi metroko gutxieneko distantzia bermatu beharko da.  

 

- Posible denean, eskuak garbitzeko eta/edo desinfektatzeko garbiketa-baliabide 

egokiak daudela ziurtatu beharko da. 

  

 
1 Instalazioen sarbideetan tenperatura hartzea ez da gomendio medikoa. Hala ere, prebentzio-neurria da. Hasiera batean, 

enpresaren sarreran tenperatura har daiteke. Hala ere, enplegu-emaileek ez dute enplegatu/agente/bisitari bakoitzaren 

gorputzeko tenperaturen erregistroa zertan izan. Hori dela eta, ez da beharrezkoa langile sanitarioek egitea. 
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- Posible denean, ateak eta torniketeak zabalik utziko dira, komunetara eta gune 

komunetara sartzean irekitzeko beharrik ez izateko. 

 

- Ordutegiaren erregistroa WOFFU sistemaren bidez instalazioetara sartzeko 

txartelaren bitartez, mugikorretarako app-aren bidez eta/edo zuzenean laneko 

ordenagailutik egingo da. Inolaz ere ezingo da hatz-markaren bidez egin. 

 

 

  

 KANPOKO HORNITZAILEENTZAKO SARBIDERAKO METODOAK 

 

 Kanpoko hornitzaileentzako sarrera, egonaldi eta irteeren prozedurak 

- Hornitzaileek Egoitza eraikinetara egiten dituzten bisitetarako, haietako 

harreretan maskarak, eskularruak, eskuak garbitzeko gelak eta beharrezko 

babes-elementuak izango dira, eta segurtasun-distantziak gordetzeko ahalegina 

egingo da. 

 

 Dokumentazioa, korreoa eta mezuak entregatzea 

- Dokumentazioa, korreoa eta mezuak entregatzeko, entregarako arduradunak 

segurtasun-distantzia zorrotza gorde beharko du eta eskuak garbitzeko eska 

dakioke, ura eta xaboia edo gel hidroalkoholikoa dauden puntu batean, eta 

gaitutako lekuan utziko da entregarako helburu den materiala. 

- Beste oharrik egin arte, harrera-zerbitzuan ez da onartuko pakete edo bestelako 

bidalketa pertsonalik edo lanbide-jarduerarekin loturarik ez duenik. 

 

 Bisitarien eta kontratisten sarbidea murriztea  

- Bisitarien sarbidea ahalik eta gehien murriztu beharko da. Kanpoko bisitariak 

sartu behar badira (informazio-eskaerak etab.), haiek EPTSaren arau guztiak bete 

beharko dituzte, “EPTSra sartu aurretiko prebentzio-kontrola”ri buruzko atalean 

aipatutako EPTSaren lokaletara sartzeko bideari buruzkoak barne. 

 

 

  Kontratistak eta hornitzaileak, eta eraikinetan dauden enpresak 

- Protokolo honen arauak EPTSaren barruan aldi baterako obrak eta obrak 

iraunkorrak eta eraikuntza-obrak antola ditzaketen enpresek ere bete beharko 

dituzte, bai eta haietan zerbitzu ematen duten hornitzaileek eta azpikontratek ere.  

- EPTSaren Egoitza eraikinetan dauden enpresek Dokumentu hau bete beharko 

dute, eta, horretarako, EPTSaren zuzendaritzari beren kontingentzia-plana eta 

jarduteko arauak aurkeztuko dizkiote. 

- Eraikin horietan zerbitzuak ematen dituzten enpresa kontratista guztiek COVID-

19aren inguruan duten prebentzio-plana aurkeztu beharko dute, eta, nolanahi 

ere, Dokumentu honen jarraibideak bete beharko dituzte, besteak beste, EPTSak 

egiten dituen ikuskaritza- eta segimendu-lanak. 

 

 GARBIKETA ETA DESINFEKZIOA EPTS-AN 

 

 

 Eguneroko garbiketa eta aldian behingo desinfekzioa  
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- EPTSak instalazioen, giroen, lanpostuen eta gune komunen eta atseden-guneen 

eguneroko garbiketa ziurtatzeko eskatuko du. Neurri hori sendotzeko, garbiketako 

ordutegiak aldatu dira eta dagoeneko aurreikusi den garbiketa arrunterako 

laguntza-zerbitzuak kontratatu dira. 

 

 Arloen garbiketa eta bulegoen aldian behingo saneamendua 

- EPTSak teklatu, ukipen-pantaila, sagu, atearen eskutoki, etengailu, baranda eta 

komunak detergente egokiekin garbitzen direla bermatuko du. Autogarbiketarako 

bide emango da, eta, hala, EPTSko langileei lanaldiaren hasieran eta amaieran 

beren lanpostuak garbitzeko (azalerak, teklatuak, pantailak, botoiak eta abar). 

 

- Kutsatuta egon daitezkeen hondakinak (maskarak, zapiak, eskularruak etab.) 

modu seguruan kentzeko, instalazioan horretarako gaitutako guneetan utzi 

beharko dira, pedaldun sistema duten ontzi edo paperontzietan.  

 

- Garbiketako langileei eta EPTSko langileei beraiei guneak garbitu ondoren 

aireztatzeko eskatuko zaie, airea berritzeko. 

 

- Ibilgailu partikularrak higienizatuta izateko beharraren berri emango da, eta, 

horretarako, behar den produktua emango zaie. Ibilgailu partekatuak edo 

enpresako ibilgailuak direla eta, ahalik eta gutxien erabiliko dira, eta erabilera 

bakoitzaren ondoren garbitu egin beharko dira. 

 

 HIGIENE PERTSONALEKO NEURRIAK  

IN  

Lan-eremu guztietan eta eraginpean egon daitekeen edozein egoeratan higiene 

pertsonalerako neurriak indartu behar dira. Horretarako, langileak egoki garbitu ahal 

izateko beharrezkoak diren baliabideak emango dira. 

 

 Eskuak  

  

Eskuen higienea infekzioa prebenitzeko eta kontrolatzeko neurri nagusia da.  

  

- EPTSko pertsonek neurri higienikoak hartu behar dituzte, bereziki eskuetarako. 

Hori dela eta, eskuak urarekin eta xaboiarekin edo, hala badagokio, gel 

hidroalkoholikoarekin sarri garbitzea gomendatzen da. 

  

- EPTSak eskuetarako garbiketa-baliabide egokiak emango ditu, bai eta 

eskuetarako eta lanpostuko altzarietarako birringailu hidroalkoholikoak ere; 

horiek ibilgailu partikularretarako ere erabili ahalko dira. 

 

- EPTSak eskularruak emango dizkie eskatzen dituzten guztiei. 

 

- Komeni da eskuak garbitzeko arauak komunetan ikusgai jartzea eta/edo 

zabaltzea. 

  

- Oihalezko eskuzapiak eta ezpainzapiak kendu behar dira, banagailuetan dauden 

kasuan izan ezik. 
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- Itxita egon behar duten ateen kasuan, ukondoarekin irekitzeko eskatuko da. 

Eskuarekin zuzeneko harremanik ez izateko ahalegina egingo da. 

  

 Arnas etiketako ohiturak  

  

Modu berean, arnas etiketako gomendioak hartu behar dira kontuan. 

  

- Sudurra eta ahoa zapi batekin estaltzea eztul eta doministiku egitean, eta 

zaborrontzi batera botatzea. 

  

- Zapirik izan ezean, ukondoaren barruko aldea erabiltzea, eskuak ez kutsatzeko. 

 

- Ahal dela begiak, sudurra edo ahoa ez ukitzea. 

  

- Arnas higieneko ohitura egokiak izatea.  

   

 

 LAN-JARDUERAREN BEREZKO JARDUKETAK EPTS-AN 

  

- Oro har, bi metroko segurtasun-distantzia gordeko da. 

 

- Oro har, maskara erabiltzea derrigorrezkoa izango da, pertsonen arteko 

distantzia gordetzen bada ere, eraikinen barruan eta kanpoan. 

 

Maskara erabiltzea ez da derrigorrezkoa izango langileek euren lanpostuetan 

eserita daudenean; lanpostuen artean 1,5 metroko segurtasun-distantzia gorde 

beharko da. Babes-neurriak indartzeko, gune komunetan, lanpostuetan, babes-

itxiturak jarri dira. 

 

Eserita ez daudenean eta espazio komunak partekatzen dituztenean, 

korridoreetatik dabiltzanean, bileretara doazenean edo bizikide ez diren langileen 

artean hurbil egoteko aukera dakarten antzeko egoeretan maskara erabiltzea 

derrigorrezkoa izango da. Ez da derrigorra izango lan-tipologia edo -baldintza 

bereziak aintzat hartuta laneko osasun-zerbitzuek ez erabiltzea gomendatzen 

dutenean. 

 

Maskarak Osasun Mundu Erakundearen jarraibideen arabera erabili behar dira. 

Ikus maskara noiz eta nola erabili azaltzen duen eranskina. 

 

- EPTSak, nolanahi ere, maskara-kopuru nahikoa izango du protokolo horri lotutako 

jarduerarako, bai eta gutxieneko stock nahikoa ere. 

 

 Telelana  

- Ikastetxeak itxi direlako adingabeak nahitaez zaindu behar dituztelako baimena 

duten langileek eta mendeko adinekoekin bizi diren eta haien kargura dituzten 

langileek egoera horretan jarraituko dute irailaren 7ra arte, eta telelanarekin 

jarraitu ahalko dute, beraiekin adosten den modalitatean: telelana bakarrik edo 

modalitate mistoa (telelana + aurrez aurrekoa). 
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- Irailaren 7tik aurrera, Eusko Jaurlaritzak edo horren inguruan ezarri den araudiak 

ezarritako jarraibideak beteko dira. 

 

 Negozio-bidaiak/bidaiak  

EPTSaren Zuzendaritzaren irizpidearen arabera behar-beharrezkoak diren nazio- edo 

nazioarte-mailako negozio-bidaiak baino ez dira egingo. 

 

 Laneko denbora eraginkorra  

- Lan-jardueraren berrantolaketari lotuta egin behar diren egokitzapenak –

lanpostura sartzeko denborak moteltzeagatik, zerbitzuetarako sarbideengatik, 

atsedenaldiengatik etab.– laneko denbora eraginkortzat joko dira. 

 

BARNE-MUGIMENDUAK, BILERAK, BARNEKO EKITALDIAK ETA PRESTAKUNTZA  

 Mugimenduak lekuan 

 EPTS barruan ahalik eta mugimendu gutxien egingo da, eta enpresaren oharren 

arabera. 

 

 Bilera presentzialak  

- Bilera presentzialak ahalik eta gehien murriztuko dira, eta, horretarako, beharrizan- 

eta premia-irizpideak aplikatuko dira, eta, ezinezkoa denean, urrutiko konexioaren 

bidez. 

- Kasu horietan, beharrezko parte-hartzea murriztu behar da eta, nolanahi ere, 

pertsonen arteko distantzia eta lokalen garbiketa eta aireztapen egokia bermatu 

behar dira, lokaletara sartzeko guneetan eskuak gel hidroalkoholikoarekin 

garbitzeko bide eman behar da eta, aurretiaz, haietara bertaratuko diren 

pertsonen  identitatea egiaztatu behar da. Nolanahi ere, abuztuaren 19ko 

Aginduan (maskara erabiltzeko derrigortasuna) ezarritako eskakizunak beteko 

dira. 

 

 Ekitaldiak / Prestakuntza ikasgelan   

  

- Barneko ekitaldiak eta prestakuntza-jarduerak egiteko, Osasun sailburuaren 

abuztuaren 19ko Aginduan ezarritako eskakizunak bete beharko dira. 
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ESPAZIO KOMUNEN KUDEAKETA (HARRERA, BILERA-GELAK, OFFICE-A, EDARI 

ETA/EDO SNACK-EN BANAGAILUAK...)  

IN  

 Espazio komunak  

  

- Espazio komunetako sarbideetan –EPTSak kudeatzeko aukera badago– haien 

barruan egoteko denbora murriztu beharko da eta maskara erabiltzea 

derrigorrezkoa izango da. 

 

- EPTSko langileentzako office-ak EZ dira bazkaltzeko erabiliko, eta honez 

gain: 

 

▪ Bakar-bakarrik honetarako erabiliko dira: a) janaria berotzeko 

(mikrouhinen erabilera), lanpostuan kontsumitu beharrekoa, eta b) edaria 

eman edo hartzeko (kafea, tea edo beste batzuk). 

 

▪ Ezingo dira 6 pertsona baino gehiago egon BZTPko office-an, 2 baino 

gehiago GZTPkoan eta 2 baino gehiago ATPan, eta, edonola ere, 2 metro 

inguruko segurtasun-distantzia gorde beharko da. 

 

▪ Pertsona bakoitzak izango du mikrouhina eta office-an egon dan bitartean 

erabili duen azalera garbitzeko ardura. 

 

 Igogailuak erabiltzea  

 

- Ahal dela, eskailerak erabiliko dira. 

- Igogailua erabiliz gero, banaka erabili beharko da. 

- Igogailuetan kartelak jarriko dira, haietan pertsona bat baino gehiago joan ezin dela 

eta botoiak behin erabiltzeko zapiekin sakatu behar direla gogorarazteko. 
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GAIXOTASUNAREN SINTOMAK AGERI BADIRA JARRAITU BEHARREKO ARAUAK 

 

Sintomak etxean agertzen badira (ikus 2. eranskina): 

 

- COVID-19arekin bateragarriak diren sintoma ohikoenak dituztenak (sukarra –37º 

baino gehiago, hotzikarak, eztula, airea falta duzulako sentsazioa, usaimenaren 

eta dastamenaren murrizketa, eztarriko mina, muskuluetako mina, buruko mina, 

ahulezia orokorra, beherakoa edo gorakoak) ez dira lantokira joango, eta 

enpresari emango diote beren egoeraren berri, barneko koordinatzailearen bidez, 

bai eta dagokien osasun-zerbitzuari ere. 

- Enpresak Kanpoko Prebentzio Zerbitzuaren Osasun Zaintzari jakinaraziko dio eta 

hark ematen dizkion kontrol-neurriak hartuko dira, baita kontaktu estutzat jotzen 

diren gainerako langileentzat ere2. 

 

Sintomak lanean agertzen badira (ikus 3. eranskina): 

 

- Pertsona bat bat-batean lanpostuan gaixotzen bada (sukarra –37º baino gehiago, 

hotzikarak, eztula, airea falta duzulako sentsazioa, usaimenaren eta 

dastamenaren murrizketa, eztarriko mina, muskuluetako mina, buruko mina, 

ahulezia orokorra, beherakoa edo gorakoak), sintomak dituen langilea EPTSak 

horretarako gaitzen duen gunean isolatu beharko du.  

- Prozesu horretan laguntza ematen duten pertsonek babes-maskara erabili 

beharko dute, bai eta mantal kirurgikoa edo buzoa eta eskularruak ere, eta 

eskuak garbi izango dituzte. 

- Enpresak Osasun Zaintzari jakinaraziko dio zer beste enplegaturekin egon den 

kontaktuan. 

- Osakidetzara jakinaraziko zaio, pertsonaren bizilekuari dagokion osasun-

zentroaren bidez, eta Osakidetzak jakinarazten dituen kontrol-neurriak hartuko 

dira. 

 

Egiaztatutako positiboa bada: 

 

- Osasun Publikoak (Osakidetza) positiboa dela egiaztatzen badu, Osasun Zaintzari 

emango zaio horren berri, kontaktu estutzat jotzen diren pertsonen kontrola 

egiteko. 

 
Arabako Teknologia Parkeko pertsonala: mvivas@lafundacion.com  

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkeko pertsonala: corona.bizkaia@imqprevencion.es 

Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkeko pertsonala: corona.gipuzkoa@imqprevencion.es  

 

- Osasun Zaintzak txostena prestatuko du ustezko edo egiaztatutako kasuetan edo 

kasu posibleetan, bai eta ustezko edo egiaztatutako kasuetako edo kasu 

posibleetako kontaktu estuen zerrenda ere, aldi baterako ezintasunaren oharra 

egiaztatuta gera dadin, lehen mailako arreta-zerbitzuei haien izapidetzea 

errazteko. 

 
2 Honako hauek dira kontaktu estuak: 

· Ustezko edo egiaztatutako kasu sintomatiko bati zaintzak ematen dizkion edozein pertsona: osasun-langileak, antzeko beste 

kontaktu fisikoren bat duten bestelako langileak. 

· Ustezko edo egiaztatutako kasu sintomatiko baten leku berean dagoen edozein pertsona, 2 metro baino gutxiagoko 

distantzian (adibidez: bisitak, lan-bilerak edo -bidaiak). 

 

mailto:mvivas@lafundacion.com
mailto:corona.bizkaia@imqprevencion.es
mailto:corona.gipuzkoa@imqprevencion.es
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- Enpresak aireztapen egokia egin beharko du kutsatua egon den gunean, eta ukitu 

ahal izan dituen laneko azalerak garbitu beharko ditu (tresnak, ekipoak eta 

instalazioak). 

 

BETETZE-MAILA EGIAZTATZEA  

IN  

- EPTSak, bere prebentzio-arduradunen bidez, barneko kontrolen sistema ezarriko 

du, txandaka, aurretik zehaztu diren ekintzak sasoiz eta eraginkortasunez bete 

direla bermatzeko. 

- Gainera, ezarritako arauak betetzen direla ziurtatzeko egokitzat irizten dituzten 

segurtasun-kontrolak garatu beharko dituzte. 

 

PROTOKOLOA EGUNERATZEA 

 

- Jarduteko protokolo hau egoeraren eta agintarien jarraibideen arabera 

eguneratu/alde batera utzi beharko da. 

- COVID-19aren babeserako eta prebentziorako hartzen diren neurrien inguruko 

informazioa izateko, abian jartzen ari diren jarduketen erregistroen liburua 

egongo da. 

   

 

Zamudio, 2020ko irailaren 30a. 
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1. ERANSKINA.- NOLA ETA NOIZ ERABILI MASKARA? 
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2. ERANSKINA.- COVID-19AREN DIAGNOSTIKOA ETXEAN 
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3. ERANSKINA.- COVID-19AREN DIAGNOSTIKOA LANEAN 
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4. ERANSKINA.- ERAIKINAREN SARRERAN SUKAR-SINTOMAK EGONEZ GERO 

JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA 

 

Norbaitek 37º-tik gorako sukarra badu eraikinaren sarreran, honela jardun beharko da: 

 

- Berarekin elkarreraginean egongo direnek eskuragarri dagoen babes-materiala erabili 

beharko dute, eta, gutxienez, maskara eta eskularruak. Era berean, 2 metroko segurtasun-

distantzia gordetzea gomendatzen da. 

 

- 37,5º-tik beherako tarteko tenperaturak hartuz gero, minutu batzuk itxaroteko eskatuko 

zaio, eta berriro hartuko zaio tenperatura. Zalantzarik egonez gero, eskuko termometroa 

erabili ahalko da. 

 

- Isolamendu-gelara joateko jarraibideak emango zaizkio. Pertsona horrek gaitutako gelara 

joateko eta/edo dagokion osasun-zentroarekin harremanetan jartzeko prest agertu ezean, 

bere osasuna eta beste pertsona batzuena arriskuan jartzen ari dela ohartaraziko zaio eta, 

jarraibideak kontuan hartzen ez baditu, bere enpresarekin harremanetan jarri beharko 

garela, posible bada, eta eskumena duten agintariekin. 

 

- Osakidetzan dagokion osasun-zentroarekin harremanetan jartzeko eskatuko zaio, hartu 

beharreko kontrol-neurriei buruzko jarraibideak jasotzeko. 

 

- Egoeraren berri emango zaio parkeko arduradunari3, eta hark honako hau egin beharko 

du: 

 

o Jarri pertsonarekin harremanetan eta, horretarako, eskuragarri dagoen babes-

materiala erabili, gutxienez maskara eta eskularruak. Era berean, 2 metroko 

segurtasun-distantzia gordetzea gomendatzen da. 

o Egin egoeraren segimendua, harik eta Osakidetzaren jarraibideak jaso arte. 

Jarraibide horiek, normalean, honako hauek izaten dira: 

 

▪ Ospitalera lekualdatzea 

▪ Etxean tratatzea eta isolatzea 

 

- Egoeraren arabera kasu positibo posible batekin kontaktu fisikoa eduki behar bada, mantal 

kirurgikoak edo buzoak eta eskuragarri dagoen babes-material guztia erabili beharko dira. 

 

- Ondoren, Osasun Zaintzari pertsona hori zer beste enplegaturekin egon den harremanetan 

jakinaraziko zaio. 

 

Arabako Teknologia Parkea: mvivas@lafundacion.com  

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkeko langilea: corona.bizkaia@imqprevencion.es 

Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkeko pertsonala: 

corona.gipuzkoa@imqprevencion.es  

 

 

 
3 ATP: Miren Bilbao; BZTP: Francisco Márquez, Iñigo Etxezarraga edo Aitor Elorduy; GZTP: Pablo Oyanguren. Pertsona horiekin 

harremanetan jarri ezin bada, COVID-19aren Arrisku eta Segimendu Batzordeko barne-arduradunak ordezkari bat 

izendatuko du. 

mailto:mvivas@lafundacion.com
mailto:corona.bizkaia@imqprevencion.es
mailto:corona.gipuzkoa@imqprevencion.es

