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 1. or. 

   
AURRETIAZKO GOGOETAK   

 

Dokumentu honetako gomendioak Euskadiko Parke Teknologikoen Sareko (aurrerantzean, 
EPTS)  ZENTRO ETA INSTALAZIO KOMUNETAKO langileei aplikatuko zaizkie. Sare hori 
ARABAKO PARKE TEKNOLOGIKOA, S.A.k, BIZKAIKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, 
S.A. k eta GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, S.A.k osatzen dute. 

Koronabirus pandemiak sortutako egoerak jarduera presentziala moteldu egin da. 

Osasun-egoera hobetzen doan heinean, beharrezkoa da aurrez aurreko jarduera hori ere 
berreskuratzea, eta, gainera, gure enpresa-ehunari laguntzera bideratuta dago, eragin 
handia izan baitu eta bere jarduera normalera itzultzen hasi baita.  

Egoera horretan, ezinbestekoa da zenbait jarduera-formula ezartzea, enpresa-jarduera 
hori pixkanaka berreskuratu ahal izateko, eta arreta berezia jarriz langileen babes osoan, 
EPTSk eskaini dezakeen laguntzaz.   

Dokumentu honen helburua da printzipio komun horiek ematea, gure lan-jarduerari 
jarraipena emateko eta hura berreskuratzeko plan bat ezarri ahal izateko, bertako eta 
kanpoko langileei osasun-berme osoa emanez. 

Dokumentu honen helburua printzipio komun horiek ematea da, gure lan-jardueraren 
jarraipen eta berreskuratze-plan bat ezarri ahal izateko, bertako eta kanpoko langileentzat 
osasun-berme osoa izango duena. Haren edukia, nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzak, Osasun 
Ministerioak eta osasun-agintaritza eskudunek ezarritako printzipioak eta prozedurak 
onartzearen mende dago, baita Lan Ministerioarenak ere. Era berean, abiapuntua izango 
da, eta pandemiaren bilakaeraren arabera osasun-agintariek emandako osasun-
jarraibideetara egokitu beharko du edukiak. 

 
  

INFORMAZIOA 
 

EPTSk, bitarteko egokienak eta eraginkorrenak erabiliz, dokumentu honetan ezarritako 
xedapenen berri eman nahi die langile guztiei eta instalazioetara sartzen den edonori, 
esaterako kontratak, mezularitza, bisita komertzialak, etab. eraikinetako gune komunetan 
eta, bereziki, eraikinetarako sarbideetan jarri beharreko kartelen bidez. 

 EPTSren jabetzako eraikinetan instalatutako enpresei gomendatzen zaie 
konpromisoa har dezatela EPTSri azkar eta arduraz jakinarazten jarraitzeko 
pandemiarekin bateragarria den edozein sintoma dagoela langileen eta 
balizko hornitzaile eta bisitarien lanaldia egiten den bitartean.  

EPTSk higiene- eta segurtasun-arau berriei buruzko informazioa sustatuko du, bisualki, 
liburuxka, kartel eta abarren bidez. Informazio horretan, jarraitu beharreko prozedura 
berriak nahiz beharrezko gomendioak zehaztuko dira.   
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 2. or. 

 
 PREBENTZIOZKO KONTROLA, EPTS-REN ERAIKINETAN SARTU AURRETIK  

IN   
 Jarduera presentzialera itzultzeko, COVID 19ren aurreko Kontingentzia-plan bat izatea  

  
- Garrantzitsua da instalatutako enpresek beren langileak eta bisitariak babesteko 

eta prebentziorako jarduketa-plan espezifiko eguneratu bat izatea. Plan hori balizko 
hornitzaileen, mantentzaileen eta abarren gainerako jarduketa-planekin 
koordinatua eta bateragarria izan beharko da.    
 

 Langileen gorputz-tenperatura egiaztatzea sartzean   
  
- EPTSk ukipenik gabeko doitasun-termometro bat jartzen jarraitzen du eraikin 

horietan instalatuta dauden enpresa guztien eskura, eta gomendatzen du lantokira 
sartu aurretik langileei aldez aurreko osasun-kontrola egitea, hau da, tenperatura 
hartzea eta, hala iritziz gero, lanaldiaren beste une batzuetan ere bai. Tenperatura 
hartzeko orduan segurtasun-distantziak mantenduko dira, eta neurketa-tresnaren 
zorroztasun teknikoa bermatuko da. Neurri hori bisitari guztiei ere aplikatzea 
komeni da, edozein motatakoak direla ere.      

 
- Tenperatura hori 37 °-tik gorakoa bada, ez litzaieke lantokira sartzen utzi beharko, 

ez langileei, ez balizko bisitariei; eta egoera horretarako osasun-agintariek eta 
enpresa bakoitzeko prebentzio-zerbitzuak ezarritako planak abiarazi beharko 
lirateke.       

 
- Azkenik, lanerantz irten aurretik, langileek, euren etxean, tenperatura hartzea 

gomendatzen dugu, lanpostura sartu aurretik neurri egokiak hartu ditzaten. 
 
 

GUNE KOMUNETAN, BAINUGELETAN ETA ABARRETAN SARTZEA ETA IRTETEA 
KUDEATZEA  

 
- Eraikinetako gune komunetan, segurtasun-distantzia bi metro ingurukoa izango 

dela bermatu behar da beti. 
 

- Gainerako pertsonei pasatzen uzteko ahalegina egingo da, pasabidea estua delako 
segurtasun-distantzia mantentzea ezinezkoa den kasuetan. 
 

- Maskara nahitaez erabili behar da, bai eremu komunetan, bai lanpostuan.  
 

- Ahal den guztietan, ate komunak irekita uzteko ahalegina egingo da, ateak 
irekitzeko edo ixteko ukitu beharrik ez izateko.  

 
Arau eta gomendio horiek aplikatuko dira, bereziki, eraikinetako bainugela 
komunetan, eta bereziki gomendatzen da estalkia jaitsita izatea zisternak hustean.   
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 3. or. 

 
EPTS-RI DAGOKION ERAIKINEN ETA GUNE KOMUNEN GARBIKETA ETA 
DESINFEKZIOA  

 
 Eguneroko garbiketa eta aldizkako desinfekzioa   

 
-  EPTSk instalazioen eta gune komunen eguneroko garbiketa bermatzen du, 

ezarritako maiztasunen arabera. 
-  EPTSk garbiketa-zerbitzua egunero indartzea bermatzen du, batez ere bainugeletan 

eta bertako elementu guztietan, baita heldulekuetan, eskudeletan, igogailuen 
botoietan, barruko eta kanpoko paperontzietan eta abarretan ere. 

-  Osasun-agintariek gomendatutako produktu normalizatuak erabiliko dira. 
-  EPTSk aldizkako desinfekzioak egingo ditu eraikinen kanpoko sarrera guztietan, eta 

arreta berezia jarriko du zoladuretan, paperontzietan, eskudeletan eta barandetan. 
-  EPTSk eskuetarako gel hidroalkoholikoz hornituko ditu eraikinetako sarrerak, eta 

beharrezkoa denean berrituko ditu. 
-  Ahal den lekuetan aireztatu egingo dira gune komunak, goizeko lehen orduei 

lehentasuna emango zaie lan horretarako; era berean, lan-eremuetan ere  gauza 
bera egitea gomendatzen da. 

 
 
Klimatizazio-sistemei, aireztapen mekanikoari, iragazkien garbiketa eta/edo ordezteari 
dagokienez, OMEk (Osasunaren Mundu Erakundeak) eta osasun-agintariek ezarri duten 
pandemia egoerara egokitutako araudia beteko da. 
 
Ildo horretan, oso gomendagarria da aireztapen naturala erraztea leihoak irekiz, ahal den 
guztietan aireztapen gurutzatua erraztuz. 
 
 
Hala ere, Parke Teknologikoen Saretik jakinarazi nahi dizugu, bezero zaren aldetik, zure 
bulegoko ekipoak pizteko eta itzaltzeko edo aireztapen-sistemetan, programazioetan eta 
abarretan beste ekintza batzuk egiteko beharrezkotzat jotzen dituzun erabakiak hartu ahal 
izango dituzula. 
 
Nolanahi ere, horri buruzko neurri osagarriren bat hartzea beharrezkotzat jotzen baduzue, 
bidal iezaguzue, mesedez, baloratu eta instalazio bakoitzaren aukeren arabera aplikatu 
ahal izateko. 
 
Era berean, jakinarazten dizuegu Euskadiko Parkeen Sareak erabaki duela gure 
eraikinetako eremu komunetan dauden bainugeletako airea erauzteko ordutegia 
zabaltzea, oro har aireztapen naturalik gabeko eremuak direlako (06:00etatik 22:00etara) 
eta dauden sifoiak aldian-aldian betetzea. 
 
Era berean, ahal den guztietan leihoak irekita mantentzea gomendatzen dugu, eta 
bereziki, bulegoak garbitzeko ordutegian. 
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 4. or. 

OMEren gomendioen eguneratze orori buruzko jarraipena egingo du Parke Sareak, baita 
osasun-agintaritzetatik iristen zaizkigun beste edozein gairi buruzkoa ere, gomendio hauek 
eguneratze aldera. 
 
   
 BESTE GUNE KOMUN BATZUEN KUDEAKETA (BILERA-GELAK, IGOGAILUAK, EDARI 
ETA/EDO SNACK BANATZAILEAK ETA BAINUGELAK) 

IN  
 Gune komunak  

  
- EPTSk kudeatzen dituen gune komunetara (atondoak, hallak eta eskailerak) 

sartzeko, beharrezkoa izango da egonaldi-denbora murriztea eta gune horiek 
okupatzen dituzten pertsonen artean bi metroko segurtasun-tartea mantentzea eta 
maskarak nahitaez erabiltzea. Horien erabilera, ahal den neurrian, igarobideak 
izatera mugatuko da, eta behar-beharrezkoa bada, solairu bakoitzean lan egiten 
duten langileentzat, betiere urruntze-arauak errespetatuz. 
 

- Edariak, snack-ak eta abar hartzeko gelak eta/edo guneetan ere segurtasun-tartea 
mantenduko da, eta ezingo da inoiz 6 pertsona baino gehiago egon, maskara 
nahitaez erabilita. 

 
- Zerbitzuan dauden igogailuen kasuan, pertsona bakar batek baino ez ditu erabiliko, 

eta mugikortasun urriko pertsonei emango zaie lehentasuna. Nolanahi ere, ez 
erabiltzea gomendatzen da, saihesterik badago. 

 
- Eraikinetako sarreretan eta/edo irteeretan debekatuta dago erretzea, eta, edonola 

ere, kanpoan erre ahal izango da, betiere gutxienez 2 metroko tartea utziz. 
 
- Kanpoko piknik guneak erabili ahal izango dira, eta indarrean dagoen araudian 

ezarritako segurtasun-distantzia eta irizpideak mantenduko dira beti. 
 

 
MANTENTZE-LANEN KUDEAKETA 

 
 

- EPTSko teknikarien edo eraikin eta lokaletako kontraten eta azpikontraten laguntza eta 
presentzia eskatzen duten mantentze-jarduketak protokolizatu nahi dira. 
 

- Mantentze zuzentzailea eta mantentze prebentiboa bereizten ditugu. 
Lehenengoari dagokionez, erabiltzaileak hainbat instalaziotan (argiztapena, 
klimatizazioa eta abar) akatsak edo anomaliak artatzeko ezarritako sistemen bidez 
egindako jakinarazpenaren eta/edo eskaeraren ondorio da. Bigarrenari dagokionez, 
prebentzioz eta aurrez aurre ezartzen diren jarduerak dira, EPTSren arloko arduradun 
teknikoaren irizpidearen arabera eta instalazioak behar bezala mantentzeko indarrean 
dagoen araudiaren arabera.            
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 5. or. 

 
 
- Aurrez aurreko jarduera horiek koordinatu egin behar dira, kontuan hartuta bai 

EPTSko langileek, bai dagokion kontratako langileek beren jarduera-protokoloak 
dituztela. Horretarako, aldez aurretik, bisitaren berri emango da, eta esku-hartzearen 
xedea baloratu beharko da, beharrezko prebentzio-neurriak ezartzeko, hala nola 
norbera babesteko elementuen erabilera eta segurtasun-distantziak, edo, hala 
badagokio, hartu beharreko beste neurri batzuk, betiere ados jarrita.       

 
Ahal den guztietan, lehendik dauden jarduketa-protokoloak koordinatuko dira, baina 
EPTSarena gailenduko da egitera joan den mantentze-jarduerak normaltasunez egitea 
eragozten duen edozein desadostasunen aurrean. 

 
DOKUMENTUA EGUNERATZEA 

 
- EPTSko langileen laneko babesari eta prebentzioari buruzko dokumentu hau jarduera 

berreskuratzeko fasean aplikatu beharko da, eta egoeraren bilakaeraren eta agintari 
eskudunen jarraibideen arabera eguneratu/erretiratu beharko da.   

 
 

3. bertsioa: 

2020ko azaroan 7an 

 


