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Jarraian zehazten dira COVID-19 duten pertsonei edo haien kontaktu estuko pertsonei ostatu emateko 
hotel-establezimenduek jarraitu beharreko prebentzio-neurriak. 

 

1. Isolatzeko logelaren edo alojamendu-unitatearen betekizunak. 

Sintomak dituzten pertsonak, kasu positiboak edo haien kontaktu estuak hartuko dituzten logelek 
edo alojamendu-unitateek honako hauek izango dituzte: 

 Kanporako aireztapen naturala. 

 Modu esklusiboan erabiltzeko bainugela. Ezin bada, erabili ondoren etxeko lixibarekin garbitu 
beharko da. 

 Eskuetarako xaboia, gel hidroalkoholikoa, maskarak. 

 Zabor-ontzia, ahal dela tapa eta pedalarekin, eta barruko poltsa itxiturarekin. 

 Logela edo alojamendu unitatearen erabilera banakakoa izan beharko da. Kasu positibo 
egiaztatuen artean baino ezingo da partekatu. 
 

2. Garbiketa- eta desinfekzio-neurriak isolamenduan edo berrogeialdian. 

Garbiketa- eta desinfekzio-lanak errazteko, alojamendu-unitatetik altzari eta ehun baztergarri 
guztiak kentzea gomendatzen da. 

Erabiliko diren desinfektatzaileak lixiba-diluzio (1:50) prestatu berria izango da edota Osasun 
Ministerioak baimendu eta erregistratutako eragin biruzida duen beste edozein desinfektatzaile. 
Etiketako indikazioak errespetatuko dira beti produktu horiek erabiltzean. 

Isolamendu-gelak garbitzeko erantzukizuna alojamenduak aurrez ezarritako baldintzetan zehaztuko 
da, eta pertsona isolatuari edo establezimenduko langileei egokitu ahal izango zaie. 

Garbiketa-lanetarako edo mantentze-lanetarako isolamendu-geletara sartzen diren langileek 
establezimenduko lan-arriskuen prebentzio-zerbitzuak zehaztutako norbera babesteko 
ekipamenduak (NBE) jantzi beharko dituzte, eta ezinbestean, erabilera bakarreko eskularruekin eta 
FFP2 maskararekin babestu beharko dira.  

Lana amaitzean, eskularruak kendu eta eskuak garbituko dira, ahal dela ura eta xaboia erabiliz, eta 
halakorik ez badago, soluzio hikroalkoholikoa erabiliko da. NBEak modu higienikoan sartuko dira 
plastikozko poltsa itxi eta identifikatuan.  

Lan hori egingo duten langileek lan-arriskuen prebentziorako zerbitzuaren trebakuntza jaso behar 
dute. Zerbitzua egiten duen lehen aldian arduradun batek gainbegiratzea gomendatzen da. 
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Indartu egingo dira garbiketa- eta desinfekzio-protokolo egokiak, bezeroen check-out-ean aplikatzen 
direnen baliokideak. 

 Oheko arropa eta eskuoihalak 

Kontratazio-baldintzetan besterik xedatzen ez bada, propio jarritako plastikozko poltsa batean 
sartuko ditu ostalariak oheko arropa eta erabilitako eskuoihalak (zerbitzu hori duten 
establezimenduak badira). Poltsa hori itxi egingo da establezimenduko langileek jaso dezaten eta 
haren ordez arropa garbia utz diezaioten.  

Arropa jasotzeko ardura duen establezimenduko langileak kutsatutako material gisa berariaz 
identifikatutako bigarren poltsa batean sartuko du, garbitegi-zerbitzuek NBE egokiekin 
manipulatu dezaten. 

Arropa ur beroko zikloan garbituko da, gutxienez 60 C-tan. 

 Hondakin-kudeaketa 

Gaixoaren hondakinak, berak erabili eta botatzeko materiala barne (eskularruak, musuzapiak, 
maskarak), ahal dela, tapa eta irekitzeko pedala duten zaborrontzian utziko dira. Ontziak 
plastikozko poltsa bat izango du itxiturarekin. Ez da inolako bereizketarik egingo birziklatzeko.  

3. Elikadura-zerbitzua isolamenduan edo berrogeialdian 

Zerbitzua, honako hauek kontuan hartuta egingo da:  

1. Janaria erretilu batean zerbitzatu eta gelaren kanpoko orga batean utziko da, eta ostalariari 
abisatuko zaio jaso dezan. Behin otordua amaituta, gelatik kanpo utziko du erretilua. 

2. Baxera zikina eta erretilua eskularruekin manipulatuko dira, eta erabili ondoren bota egingo dira. 

Baxera eta erretilua ontzi-garbigailuan garbituko dira, 60-90 C-ko tenperaturan. 

 

Lagungarri-materiala 

Isolamendurako prebentzio-neurriak jasotzen dituzten kartelak: 

 HOTEL-ISOLAMENDUko irudia deskargatu 

 HOTEL-ISOLAMENDUko irudi hotizontala deskargatu 

Osasun Sailaren web-orrian www.euskadi.eus/koronabirus COVID-19ari buruzko informazioa dago, baita 
gaixotasunaren transmisioa prebenitzeko neurriei buruzko informazio-materiala deskargatzeko ere.  

 

  

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/eu_def/adjuntos/CARTEL_AISLAMIENTO_HOTELERO_eus.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/eu_def/adjuntos/CARTEL_AISLAMIENTO_HOTEL_apaisado_eus.pdf
https://www.euskadi.eus/covid-19-koronabirus-berria/


 
 

3 

 

 
 

 


