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COVID-19aren kutsapena prebenitzeak dakar zuzeneko transmisioaren gainean jardutea
–aerosolen eta arnas tanten bidez gertatzen da–, bai eta zeharkakoaren gainean ere –
kutsatutako azalerekiko kontaktuaren bidez gertatzen da, kutsatuta dagoen pertsona
baten jariakinen bitartez–.
Jariakinekin edo aerosolen bidez kutsatzeko arriskua areagotu egiten da distantzia
laburrean, ingurune itxi eta jendetsuetan, bereziki gaizki aireztatutakoetan, eta aerosol
gehiago sortzeko jarduerak egiten badira, hala nola ariketa fisikoa egitean, garrasi egitean
edo abestean. Zeharkako transmisioa gainazal edo objektu kutsatuekin kontaktuan egon
diren eskuekin begiak, ahoa edo sudurra ukitzean gerta daiteke.

Neurri orokorrak
1. Maskarak erabiltzea.
Nahitaezkoa da maskara erabiltzea honako kasu hauetan:
 Osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimenduetan, langileen, bisitarien eta
pazienteen aldetik, beren logelan dauden ospitaleratutako pertsonak izan ezik.
Psikologo, psikiatra, fisioterapeuta, podologo edo dentistentzako bisitak, farmaziak,
botikinak, optikak, ortopediak eta audio-protesien establezimenduak.
 Zentro soziosanitarioetan, langileentzako eta bisitarientzako, eremu partekatuetan
daudenean, eta egoiliarrentzat ez da nahitaezkoa.
 Aireko, trenbideko edo kable bidezko garraiobideetan eta autobusetan, bai eta
bidaiarien garraio publikoetan ere. 1,5 metroko distantziari eustea ezinezkoa den
ontzi eta itsasontzien espazio itxietan, ganbaretan izan ezik, bizikideen nukleoek
partekatzen dituztenean. Hala ere, ez da nahitaezkoa nasa eta bidaiari-geltokietan.
Maskara erabiltzeko betebeharra ez da eskatuko honako kasu hauetan:
 Maskara erabiltzeagatik larriagoa izan daitekeen gaixotasunen bat edo arnasa
hartzeko zailtasunen bat duten pertsonei, edo desgaitasuna edo mendekotasuna
izateagatik maskara kentzeko autonomiarik ez dutenei, edo maskara erabiltzea
bideraezina egiten duten jokabide-asaldurak dituztenei.
 Jardueren izaera dela eta, maskararen erabilera bateraezina bada, osasunagintariek emandako jarraibideen arabera.
COVID-19ak eragindako infekzioaren aurrean zaurgarritasun handiena duten
pertsona guztientzat gomendatzen da maskara erabiltzea 1,5 metrotik beherako
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distantziako pertsonekin kontaktu luzea duen edozein egoeratan. Zaurgarritasunfaktoretzat hartzen dira 60 urtetik gorako adina, haurdunaldia eta immunitate-sistemari
eragiten dion edozein baldintza.
Era berean, maskara arduraz erabiltzea gomendatzen da honako kasu hauetan:
 Erabilera publikoko espazio itxietan, pertsonak denbora luzez ibiltzen edo egoten
direnean.
 Familia-ingurunean eta bilera edo ospakizun pribatuetan, parte-hartzaileen
kalteberatasunaren arabera.
Hezkuntzaren esparruan ez da derrigorrezkoa maskara erabiltzea.
Lan-ingurunean, oro har, ez da derrigorrezkoa maskara erabiltzea. Hala ere, laneko
arriskuen prebentzioaren arloko arduradunek, arriskuen ebaluazioekin bat etorriz,
prebentzio-neurri egokiak zehaztu ahal izango dituzte, maskarak erabiltzeko aukera
barne.
2. Pertsonen arteko distantzia.
Oro har, toki publikoetan, pertsonen artean 1,5 metroko tartea gordetzen saiatu
beharko da, bereziki esparru itxietan.
3. Espazioen aireztapena.
Erabilera publikoko establezimenduek eta lekuek etengabeko aireztapena bermatu
beharko dute egunean zehar, bai eta lokalak irekitzean eta ixtean ere.
Espazio bat aireztatzeak airea berritzea esan nahi du; alegia, barneko airea, kutsatuta
egon daitekeena, kanpoko airearekin ordezkatzea.
Posible denean, aireztapen naturala egingo da; horretarako, leihoak edo aurrez
aurreko hormetako ateak zabalduko dira. Aireztapena behartua bada, kanpotik ahalik
eta aire gehien sartzeko bide eman behar da eta aireak birzirkula dezan saihestu.
Aireztapen- eta klimatizazio-sistemek eraikin eta lokaletan jarduteko eta haietako
mantentze-lana egiteko gomendio ofizialak bete beharko dituzte
CO2 neurgailuak erabiltzea gomendatzen da, barruko espazioaren aireztapen-maila
egokiak mantentzen lagundu dezaketelako.
Argibide gehiagorako, kontsultatu SARS-CoV-2 birusa aerosolen bidezko transmisioa
murrizteko gomendioak.
4. Eskuak garbi izatea.
Komeni da eskuak urarekin eta xaboiarekin edo soluzio hidroalkoholikoekin sarri
garbitzea.
5. Edukierak.
Oro har, lokal eta instalazio guztietarako baimendutako gehieneko edukiera %
100ekoa da, eta pertsonen arteko distantziak ez du horretarako baldintzarik sortzen.
6. Sarbideak kudeatzea.
Sartzeko eta irteteko uneetan, pilaketarik ez egoteko ahalegina egin behar da.
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