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AURRETIKO GOGOETAK
Protokolo hau Euskadiko Parke Teknologikoen Sarearen (aurrerantzean, EPTS) egoitzaeraikinetan lan egiten duten langileei aplikatuko zaie; Sarearen barruan daude PARQUE
TECNOLÓGICO DE ALAVA, S.A., PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO DE BIZKAIA S.A.
eta PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA, S.A.
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 honen azken berrikuspena honako araudi hau kontuan hartuta egin da:

39/2021 DEKRETUA, urriaren 6koa, Lehendakariarena, COVID-19aren
pandemiaren ondoriozko osasun-larrialdiko egoera Euskadin amaitu dela
adierazten duena eta normaltasun berri batean sartzeko neurriak zehazten
dituena. (PDF, 284 KB) (
AGINDUA, 2021eko urriaren 6koa, Osasuneko sailburuarena, Lehendakariak
larrialdi-egoera amaitu dela adierazi ondoren, normaltasun berrian COVID19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren prebentzioneurriei buruzkoa. (PDF, 276 KB)
Jarduketa homogeneoa eta adostua bermatzeko, EPTSak COVID-19aren Arrisku eta
Segimendu Batzordeari eutsiko dio:
-

-

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 antolamendu-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:

 COVID-19arekin bateragarriak diren sintoma ohikoenetako bat (sukarra –
37,5º 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 48 orduetan 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,
maskara erabiltzea eta eskuen higiene-arauak betearaztea).

 EPTSari berehala eta arduraz jakinaraztea COVID-19arekin bateragarria den edozein
sintomatologia lan egin bitartean, eta, hala, bertan dauden pertsonekin distantzia
egokia mantentzea.
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.

NEURRI OROKORRAK ETA PREBENTZIOKOAK
Oro har, pertsonen artean 1,5 metroko distantzia gordetzen saiatuko da leku publikoetan,
eta arreta berezia eskainiko zaie barruti itxiei. Distantzia hori gorde ezin denean, kutsatzeko
arriskua prebenitzeko higiene-neurri egokiak beteko dira eta, nolanahi ere, pertsonen artean
ahalik eta distantzia handiena gordetzeko ahalegina egingo da. Modu berean, eskuak
urarekin eta xaboiarekin edo gel hidroalkoholikoarekin sarriago garbitzeko ahalegina egingo
da. Lanaldian etengabeko aireztapena bermatu beharko da, bai eta lokalak zabaltzeko eta
ixteko uneetan ere. Aireztapena mekanikoa bada, kanpotik ahalik eta aire gehien sartzeko
bide eman behar da eta aireak birzirkula dezan saihestu. Aireztapen- eta klimatizaziosistemek eraikin eta lokaletan jarduteko eta haietako mantentze-lana egiteko gomendio
ofizialak bete beharko dituzte.
Maskarak erabiltzea. 13/2021 Errege Lege Dekretuaren lehen artikuluak aldatu duen
2/2021 Legearen 6. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, sei urtetik gorakoek nahitaez
erabili beharko dute maskara erabilera publikoko edozein espazio itxitan edo jendearentzat

zabalik dagoen edozein espaziotan. Aire zabaleko espazioetan, maskara nahitaez erabili
beharko da, baldin eta pertsonen artean etengabe 1,5 metroko distantzia gordetzeko
aukerarik ez badago.

LAN-JARDUERAREN BEREZKO JARDUKETAK EPTS-AN
-

Oro har, 1,5 metroko segurtasun-distantzia gordetzeko ahalegina egingo da.

-

Lan-zentroetan, maskara nahitaez erabili beharko da. Ez da derrigorra
izango lan-tipologia edo -baldintza bereziak aintzat hartuta laneko osasunzerbitzuek ez erabiltzea gomendatzen dutenean.

-

Ordutegien aldaketak
kasuetarako:

eta

telelana

Covid-19arekin

lotura

duten

COVID-19ak eragindako salbuespenezko egoera dela eta, baliteke ordutegialdaketak eta telelana beharrezkoa izatea 2021ean zehar, honako kasu hauetan:











Lan-zentroak ixtea.
Etxeko konfinamendua, Osakidetzak eta/edo Prebentzio Zerbitzuak
aginduta, kasu positiboak edo hurbileko kontaktuak direla eta (laneremuan edo pertsonalean).
COVID-19arekin bateragarriak diren sintoma ohikoenetako bat izatea
(sukarra –37,5º baino gehiago–, hotzikarak, eztula, airea falta duzulako
sentsazioa, usaimenaren eta dastamenaren murrizketa, eztarriko mina,
muskuluetako mina, buruko mina, ahulezia orokorra, beherakoa edo
gorakoak), EPTSaren normaltasun berrira igarotzeko protokoloan
deskribatzen den bezala.
12 urtetik beherako adingabeak zaintzeko kontziliaziorako beharrizanak,
ikasgelak itxi direlako edo ikastetxeetako protokoloek agindutako
prebentzio-konfinamenduengatik.
Bizikide diren mendeko adinekoak zaintzeko kontziliaziorako beharrizanak,
eguneko zentroa ixtearen edo familiarteko horien zaintzaileen etxeko
konfinamenduaren ondorioz.
Ostalaritza-zerbitzuen itxiera edo office-aren itxiera, eta, ondorioz, laneko
bulegoetan jatordurik egin ezin izatea.

ESPAZIO KOMUNEN KUDEAKETA
IN
 Igogailuak erabiltzea
-

Ahal dela, eskailerak erabiliko dira.
Igogailua erabiliz gero, banaka erabiliko da.

GAIXOTASUNAREN SINTOMAK AGERI BADIRA JARRAITU BEHARREKO ARAUAK

Sintomak etxean agertzen badira (ikus 1. eranskina):

-

-

COVID-19arekin bateragarriak diren sintoma ohikoenak dituztenak (sukarra –
37,5º 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 ere1.

Sintomak lanean agertzen badira (ikus 2. eranskina):

-

Pertsona bat lanpostuan dagoenean bat-batean gaixorik jartzen bada (sukarra –
37,5º baino gehiago–, hotzikarak, eztula, airea falta duzulako sentsazioa,
usaimenaren eta dastamenaren murrizketa, eztarriko mina, muskuluetako mina,
buruko mina, ahulezia orokorra, beherakoa edo gorakoak), pertsona horri eraikina
uzteko eta Osakidetzarekin harremanetan jartzeko eskatuko zaio, eta enpresak
Osasun Zaintzari zer enplegaturekin egon den harremanetan jakinaraziko dio.

Positibo egiaztatuaren kasuan (ikus 3. eranskina):

-

Enpresak aireztapen egokia egin beharko du kutsatua egon den gunean, eta ukitu
ahal izan dituen laneko azalerak garbitu beharko ditu (tresnak, ekipoak eta
instalazioak).

-

Gainera, ezarritako arauak betetzen direla ziurtatzeko egokitzat irizten dituzten
segurtasun-kontrolak garatu beharko dituzte.

PROTOKOLOA EGUNERATZEA
-

Jarduteko protokolo hau egoeraren
eguneratu/alde batera utzi beharko da.

eta

agintarien

jarraibideen

arabera
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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).

1. ERANSKINA.- COVID-19AREN DIAGNOSTIKOA ETXEAN

2. ERANSKINA.- ERAIKINEAN
BEHARREKO PROZEDURA

SUKAR-SINTOMAK

EDUKIZ

GERO

JARRAITU

Norbaitek 37,5º-etik gorako sukarra badu eraikinaren sarreran edo lanpostuan, honela jardun
beharko da:

-

Berarekin elkarreraginean egongo direnek eskuragarri dagoen babes-materiala erabili
beharko dute, eta, gutxienez, maskara. Era berean, 1,5 metroko segurtasun-distantzia
gordetzea gomendatzen da.

-

37,5º-etik gorako tarteko tenperaturak hartuz gero, minutu batzuk itxaroteko eskatuko
zaio, eta berriro hartuko zaio tenperatura. Zalantzarik egonez gero, eskuko termometroa
erabili ahalko da.

-

Osakidetzan dagokion osasun-zentroarekin harremanetan jartzeko eskatuko zaio, hartu
beharreko kontrol-neurriei buruzko jarraibideak jasotzeko, eta eraikina uzteko.

-

Egoeraren berri emango zaio parkeko arduradunari2, eta hark honako hau egin beharko
du:

o
o

Osasun Zaintzari jakinaraziko dio zer beste enplegaturekin egon den kontaktuan.
Egoeraren segimendua egingo da.

Arabako Teknologia Parkeko langileak: mvivas@lafundacion.com
Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkeko langileak: corona.bizkaia@imqprevencion.es
Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkeko langileak: corona.gipuzkoa@imqprevencion.es

2

Juan García ATPn, Iñigo Etxezarraga BZTPn eta Pol Oyanguren GZTPn.

3.- ERANSKINA.
EPTS-AREN COVID-19AREN JARDUKETA-PROTOKOLOA GARATZEKO, HONAKO
JARDUKETA-PROZEDURA HAU PROPOSATZEN DA, EGIAZTATUTAKO KASU
POSITIBOETARAKO.
Jarraitu beharreko prozedura, baldin eta osasun-zerbitzuek EPTSaren taldea eratzen duen baten batek positibo
eman duela egiaztatzen badute:
1.

Gaixotasuna duen horrek egoeraren berri emango dio egiaztatutako positiboen kasuetan
jardun behar duen pertsonari (Aitor Elorduy: aelorduy@parke.eus eta 665708432); hark,
aldi berean, Gerentziei eta Jarduerara Itzultzeko Protokoloaren barne-arduradunari
emango dio egoeraren berri (Patxi).

2.

Arduradunak (Aitor Elorduy), egiaztatutako kasu positiboetan jarduteko taldearekin batera
(Juan García ATPn, Iñigo Etxezarraga BZTPn eta Paul Oyanguren GZTPn), egiaztatutako
kasuaren kontaktu estuen eta ez-estuen zerrenda egingo du, eta kontaktu horiek nola sortu
diren zehaztuko du.
Jarraitu honako eredu honi:

Modelo
comunicación contactos - Vigilancia de la Salud.xlsx
Osasun Ministerioaren 2020ko maiatzaren 13ko “COVID-19-aren kasuetan kontaktuak identifikatzeko
eta haien segimendua egiteko Gida”k ezarritakoari jarraikiz (erreferentziazko dokumentua):
“Kontaktu estutzat joko dira sintomak hasi aurreko 48 ordutik aurrera (edo diagnostikotik aurrera,
asintomatikoen kasuan) isolatu duten arte kasuarekin kontaktua izan duten pertsona guztiak,
sanitarioak, familiartekoak, bizikideak zein lankideak izan, eta honako baldintza hauek betetzen
dituztenak:




Positiboa izan den pertsona bat zaindu duena: babes-neurri egokiak erabili ez dituen pertsonal
sanitario edo soziosanitarioa, familiartekoak edo antzeko beste kontaktu fisikoren bat izan duena.
Positiboa izan den norbaiten leku berean egon bada, 2 metro baino gutxiagoko distantzian
(adibidez, bizilagunak, bisitak) eta 15 minututik gora.
Hegazkin, tren edo ibilbide luzeko lurreko beste edozein garraiobidetan bidaiatu bada (betiere
bidaiariak identifika badaitezke), kasuaren inguruan bi eserlekuko eremuan, bai eta harekin kontaktua
izan duen tripulazioa ere.

Kontaktu estuak ebaluatzeko kontuan hartu behar izango da transmisioa kontrolatzeko
gomendatzen diren babes-neurriak erabili diren eta gomendio higienikoak eta urruntze fisikoak bete diren”.
3.

Osasun Zaintzaren ardura duen enpresari emango zaio prestatzen den zerrendaren berri,
datuak alderatu eta balora ditzan, honako helbide elektroniko hauetan:
Arabako Teknologia Parkeko langileak: mvivas@lafundacion.com
Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkeko langileak: corona.bizkaia@imqprevencion.es
Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkeko langileak: corona.gipuzkoa@imqprevencion.es
Kasu bakoitzean, jarraitu beharreko prozedurari buruzko jarraibideak eman arte itxarongo da.
Hasiera batean:
-

Osasun Zaintzak eta Osakidetzak jarduteko beste modurik adierazi ezean, ez-estutzat kalifikatzen
diren kontaktuek ez dute probarik egin behar izango eta lanean jarraitu ahalko dute.
Estutzat kalifikatzen diren kontaktuek etxera joan beharko dute (telelana), dagozkion probak
egiteko deitu arte. Probak egin ondoren, haien emaitzaren arabera jardungo da. Emaitza
negatiboa bada, lanpostura itzuli ahalko da (osasun-zerbitzuek kontrakorik adierazten ez badute),
eta kasu positiboa bada, osasun-zerbitzuek ematen dituzten jarraibideak beteko ditu. Medikuaren
altaren ondoren, eta Spri Taldean ezarritako neurri gehigarri gisa, pertsona horrek telelanean

jarraitu beharko du, gutxienez 10 egunez, eta, egun horien ondoren, antigenoen proba bat egingo
zaio. Proba negatiboa bada, lan presentzialarekin hasi ahalko da.

4.

Garbitasuna eta desinfekzioa:
4.1. Egiaztatutako kasu positiboetan jarduteko taldeak,3 dagokion ICTko taldearekin batera, kutsatuta
egon daitezkeen espazioak aztertuko ditu, egin beharreko garbitasun- eta desinfekzio-lanak
zehazteko:
-

Kasu positiboaren egonaldi-espazioak.
Igarotzeko espazioak.

Horretarako, erantsitako trazabilitateari buruzko galdetegia erabiliko da.
4.2. Trazabilitateari buruzko galdetegia kontuan hartuz pertsona hori sintomak agertu aurreko 48
orduetan beste enpresa edo erakunde batzuetan egon dela ondorioztatzen bada, horiei ere kasu
positiboaren berri emango zaie.
4.3. Garbitasun- eta desinfekzio-lanak honako hauek izan litezke:
-

Kasu positiboaren egonaldi-espazioak: eraginpean egon daitezkeen guneen garbitasun- eta
desinfekzio-lanak (termo-lainoztapenak, ihinztapenak...); horretarako homologatuta dauden enpresek
egingo dituzte (egoitza-eraikinen eta beste batzuen garbiketa-zerbitzuaren esleipendunak).
Igarotzeko espazioak: desinfekzio sakona garbitasun-zerbitzuaren enpresa esleipendunekin edo beste
batzuekin.

Garbitasun- eta desinfekzio-jarduketen ondorioz segurtasun-epe batean erabili ezin badira, eraginpean
dauden pertsonei jakinaraziko zaie (telelana).
Kasurik kasu balioetsiko dira aipatutakoak sendotzeko neurriak.
Hona
hemen
garbitasuneta
desinfekzio-lanen
hornitzaileen
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zerrenda:

4.4. Kutsatutako pertsonak okupatu duen eremua behar bezala aireztatuko da, eta harekin
kontaktuan egon ahal izan diren lan-azalerak garbituko dira (tresnak, ekipoak eta erabilitako
instalazioak).

Nolanahi ere, eta egoeraren arabera, jarduketa-taldeak G10i neurri osagarriak proposatu ahalko dizkio,
pertsonei prebentzio, laneko segurtasun eta lasaitasun handiagoa emateko.

3

Juan García ATPn, Iñigo Etxezarraga BZTPn eta Pol Oyanguren GZTPn.

TRAZABILITATEARI BURUZKO GALDETEGIA


Oharra:



Detekzio-eguna:



Sintomak agertu aurreko 48 orduetan, erabili duzu garraio publikorik edo Parkeko garraiorik?



Sintomak agertu aurreko 48 orduetan, erabili al duzu Parkeko jangela/officea?



Parkeko taberna/jatetxeren bateko erabiltzaile zara?



Sintomak agertu aurreko 48 orduetan, kirola egin al duzu Parkeko espazio/lokalen batean?



Sintomak agertu aurreko 48 orduetan, Parkeko aldagelak erabili al dituzu?



Sintomak agertu aurreko 48 orduetan, Parkeko ekitaldiren batera al joan zara?



Sintomak agertu aurreko 48 orduetan, egon al zara zurea ez den Parkeko beste enpresaren batean (bilera,
bisita, ekitaldia)?



Egoitza Eraikinean, erabiltzen al duzu garajea edo trastelekurik?



Eremu komunak: igogailua, komunak, garajeak eta kutsatutako pertsonaren azken 48 orduetako
trazadura.



Hartutako neurri osagarriak: prebentzioa, garbitasuna...

