HEZKUNTZA SAILA
Langileriaren Kudeaketa Zuzendaritza
Lan-arriskuen Prebentzioa
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JARRAIBIDEAK, KORONABIRUSAK (SARS-COV-2) ERAGIN DITZAKEEN KUTSADUREI
AURREA HARTZEKOAK, HEZKUNTZA SAILAREN MENDEKO IKASTETXE PUBLIKOETAN
SARTZEN DIREN ETA JARDUERAK EGITEN DITUZTEN KANPOKO LANGILEENTZAT EDO
KANPOKO ENPRESETAKO LANGILEENTZAT
1. XEDEA
Instrukzio honen helburua da kanpoko langileek edo kanpoko enpresetako langileek jarraitu
beharreko prebentzio-neurriak ezartzea, ikastetxeetan sartu eta jarduerak egiten dituztenean,
SARS-CoV-2 koronbisarekiko esposizio-arriskua dagoenean.
2. HARTZAILEAK
Ikastetxeko zuzendaritzak behar besteko aurrerapenaz eman behar die dokumentu hau
zentroan sartu eta jarduerak egingo dituzten kanpoko langile guztiei edo kanpoko enpresako
langileei.
3. PROZEDURA
3.1 Zentrorako sarbidea
Zentrora ez da inola ere joango koronabirusaren sintomatologiarekin bateragarriak diren
sintomak dituen kanpoko pertsona: sukarra, eztarriko mina, dastamena eta/edo usaimena
galtzea, eztula eta aire-faltaren sentsazioa.
Zentrora joan aurretik, kanpoko pertsonak edo kanpoko enpresako langileek zentroari
jakinaraziko diote bisita gutxi gorabehera zein egun eta ordutan egingo duten.
Zentrorako sarbideari dagokionez, kanpoko langileei zentroko langileei aplikatzen zaizkien
kontrol berak aplikatuko zaizkie; sarbidea zorrotza izango da, jarduera garatzeko
ezinbestekoa.
Osasun-agintariek ezarritakoaren arabera, kanpoko langile guztiak gutxienez maskara
kirurgikoarekin edo maskara higienikoarekin sartuko dira.
Zentrora sartzean, eskuak higienizatzeko eta zentroko gainazalak ez kutsatzeko, soluzioak edo
gel hidroalkoholikoak emango zaizkie langile horiei.

Gainera, egin beharreko jarduerak hala eskatzen badu, kanpoko langile horiek jarduera hori
egiteko beharrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak, "Kanpoko enpresaren edo
langile autonomoaren informazioa ikastetxearentzat" izeneko I. dokumentuan jasotakoak
(Enpresa Jarduerak Koordinatzeko Prozeduran sartuta dago dokumentu hori).
3.2 Ikastetxean
Kanpoko enpresaren jarduera laburra bada (paketeria-zerbitzua, lan-ekipoen zerbitzu
teknikoak, etab.), langileak gutxienez maskararekin sartu beharko dira zentrora, eta jarrita
eduki beharko dute zentrotik irten arte.
Kanpoko langilea edo enpresako langilea zentroan denbora luzeagoan egoten bada, honako
jarraibide hauek bete beharko ditu:
• Zentroan egon bitartean, maskara erabili beharko du.
• Ahal den guztietan, pertsonen arteko gutxienez 1,5 m-ko segurtasun-distantzia
mantenduko du.
• Kanpoko langileek zentro barruan egiten dituzten mugimenduek beren presentzia
eskatzen duten eremuetara mugatuta egon beharko dute.
• Saihestuko du gainazalak eta objektuak beharrik gabe ukitzea.
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Egonaldian bilera-gelak erabiltzen badira, honako jarraibide hauei jarraituko zaie:
• Aretoa aireztatu erabili aurretik, erabili bitartean eta ondoren.
• Gela banatzea eta antolatzea segurtasun-distantzia bermatzeko, kasu guztietan
pertsonen arteko gutxieneko distantzia 1,5 metrokoa izanik.

Jarduera garatu aurretik, bitartean eta ondoren, kanpoko langileek eskuak garbitu beharko
dituzte berariazko puntuetan edo bisitarientzako zentroko komunetan kokatutako gel
hidroalkoholikoekin.
3.3 Amaitzean
Eskuak garbitzea gel hidroalkoholikoarekin edo bisitarientzako zentroan dagoen komunean.
1,5 metroko segurtasun-tartea mantentzea eta zoruko markei/seinaleei, informazio-kartelei
eta abarri jarraitzea, ikastetxeko irteera-puntura iritsi arte.
Bisita amaitutakoan, edo bisitan zehar, higiene pertsonaleko hondakinak, hala nola erabili eta
botatzeko zapiak edo maskarak, botatzeko paperontzi edo edukiontzietan botako dira.

Instrukzio honetan adierazitako neurri guztiekin batera, gainerako neurri higienikoak ere
hartu behar dira. Hauexek dira:
1. Eskuen higienea da neurri nagusia koronabirusaren infekzioa prebenitzeko eta
kontrolatzeko. Beraz, garbitu eskuak maiz.


Eskuen higienea errazteko, saihestu eraztunak, eskumuturrekoak edo bestelako
apaingarriak erabiltzea. Eskumuturreko erlojua erabiltzen baduzu, kendu eskuak
garbitzeko unean, behar bezala garbitu ahal izateko.



Garbitu 40 segundoz gutxienez, eta bereziki eztul edo doministiku egitean eskua
ustekabean jartzen denean.



Ixteko, ez ukitu txorrota eskuak garbitu ondoren; itxi lehortzeko erabili duzun
paperarekin.

2. Eztul edo doministiku eginez gero:


estali ahoa eta sudurra paperezko zapi batekin, eta gero bota zaborontzira.



Paperezko zapirik ez baduzu, egin eztul edo doministiku besoaren gainean,
ukondoaren barne-angeluan, eskuak ez kutsatzeko.



eztul edo doministiku egiten baduzu eta eskuak estaltzeko erabiltzen badituzu, ez
ukitu aurpegia, sudurra edo begiak, eta garbitu eskuak berehala.

3. Ez agurtu eskua edo bi musu emanez; agur-hitzekin edo beste keinu batzuekin nahikoa
da.
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