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EUSKADIKO ZENTRO SOZIOSANITARIOENTZAKO  

OSASUN SAILAREN ETA OSAKIDETZAREN GOMENDIOAK.  

ZENTRO SOZIOSANITARIOETAN BISITAK EGITEKO  

GOMENDIO ZERRENDAREN EGUNERAKETA  
  

 

NORENTZAT DIRA HONAKO GOMENDIO HAUEK? 

Orain arte, oro har, zentro soziosanitarioetan honako gomendio hauek egon dira senideei 

eta bisitariei zuzenduta: 

 

Zentroetako erabiltzaileen senideak edo/eta bisitariak 

• Pertsona hauek arnas-sintoma akutuen ondoriozko sukarra edukiz gero, ezin dute bisitarik 
egin. 

• Ospitaleratutako paziente bakoitzeko senide bakarra bisitan etortzea komeni da. 
Laguntzaileek ez dute sukarrik izan behar, ezta arnasketari lotutako sintoma akuturik ere. 

COVID 19 delakoak sortutako salbuespenezko egoerak irauten duen bitartean arriskua 

gutxiagotzeko asmoz hartutako erabaki orokorrak dira. 

 

 

Gaur, 2020ko martxoaren 8ko krisi-kabinetearen ebaluazioan, COVID19 kontingentziaren 
portaeraren aurrean eta biztanleria-sektore ahulenaren babesari erreparatuta, adinekoen 
egoitzetara eta zentro soziosanitarioetara sartzeko babes-neurriak zorroztea erabaki da, 
kutsatzeko arriskua ahal den neurrian minimizatzeko, baina ingresatutako pazienteen eta senideen 
afektibotasunaren eta kezkaren oinarrizko dimentsioak kontuan hartuta. Honako hauek proposatu 
dituzte:  

OHIKO BABES NEURRIEKIN BATERA ISOLATUTAKO PAZIENTERIK AZTERTZEKO EZ 
DAUKATEN ZENTRO SOZIOSANITARIOAK: 

• Pertsona hauek sukarra edo arnasketari lotutako sintoma akutuak badituzte, ezin 
dute bisitarik egin.  

• Eskuak ondo garbitu eta arnasketari lotutako higienea zorroztu behar da. 

Horiek betetzen direla ziurtatzeko, honako ekintza hauek burutzea gomendatu nahi dugu: 

• Sarrerako ate bakarra jartzea. 
• Sartzen direnen datuak jasotzea eta baldintzak betetzen direla kontrolatzea 

(sukarrik eta arnas-sintoma akuturik ez egotea) 
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• Eskuetako higienerako materiala ipintzea zentroaren sarreran eta barrualdeko 
hainbat lekutan. 

• Arnas-higienea zaintzeko, paperezko zapiak erabiltzeko prest lagatzea, 
erabilitakoan horiek botatzeko ontziekin batera.  

• Zentroan dauden beste paziente batzuekin segurtasuneko distantzia mantentzeko 
aholkua ematea. 

• Egun eta paziente ingresatu bakoitzeko bisita bakarra egin ahal izango da.  
o Bisita guztietan senide berak etorri behar duela adieraziko zaio familiari.  
o Bisita gehienez ordubetekoa izango da.  

 

PAZIENTEAK AZTERTZEN DABILTZAN ZENTRO SOZIOSANITARIOAK 
(KONTAKTUAK/BAIEZTATUAK).  

• Zentro horiek higiene-erregimen zorrotza eta kutsaduraren prebentziorako babes-
neurriak bete behar dituzte.  

• Bertan daudenek sukarra edo arnas-sintoma akutuak badituzte, ezin dute bisitarik 
egin.  

• Eskuak ondo garbitu eta arnasketari lotutako higienea zorroztu behar da. 

Horiek betetzen direla ziurtatzeko, honako ekintza hauek burutzea gomendatu nahi dugu: 

• Sarrerako ate bakarra jartzea. 
• Sartzen direnen datuak jasotzea eta baldintzak betetzen direla kontrolatzea 

(sukarrik eta arnas-sintoma akuturik ez egotea) 
• Eskuetako higienerako materiala ipintzea zentroaren sarreran eta barrualdeko 

hainbat lekutan. 
• Arnas-higienea zaintzeko, paperezko zapiak erabiltzeko prest lagatzea, 

erabilitakoan horiek botatzeko ontziekin batera.  
• Zentroan dauden beste paziente batzuekin segurtasuneko distantzia mantentzeko 

aholkua ematea. 

Aztertzen ez dabiltzan paziente ingresatuentzako bisitak  

• Egun eta paziente ingresatu bakoitzeko bisita bakarra egin ahal izango da.  
o Bisita guztietan senide berak etorri behar duela adieraziko zaio familiari.  
o Bisita gehienez ordubetekoa izango da.  
o Bisitak gelaren barruan egingo dira eta guztion eremuetara ez ateratzen 

ahaleginduko dira.  

Kontaktu asintomatikoarengatik aztertzen dabiltzan eta ingresatuta dauden pazienteak.  

• Egun eta paziente ingresatu bakoitzeko bisita bakarra egin ahal izango da.  
o Bisita guztietan senide berak etorri behar duela adieraziko zaio familiari.  
o Bisita gehienez ordu erdikoa izango da.  
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o Bisitak norbera babesteko ekipamendu bat izango du bisitan: txabusina edo 
mantala, eskularruak eta maskara kirurgikoa. Ez ditu inoiz kenduko.  

o Ingresatutako pazienteak beti edukiko du jarrita maskara kirurgikoa. 
o Bisitak gelan bertan egingo dira. 

Kontaktu sintomatikoarengatik aztertzen dabiltzan eta ingresatuta dauden pazienteak.  

Horrelakoetan, arriskua dela-eta, bisitarik ez egitea gomendatu behar dugu. Muturreko 
egoera bada (terminaltasuna …), bisita gehienez ordu erdikoa izango da, eta bisitariek 
babesteko ekipamendua izango dute, honako osagaiekin: FFP2 maskara; eskularru luzeak; 
erabili eta botatzeko txabusina edo mantala eta betaurrekoak. Horrez gain, prebentzio 
arloko neurri orokorrak zorroztuko ditugu.  

 


