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1.‐ ALDEZ AURREKO GOGOETAK  

Apirilaren  19ko  286/2022  Errege  Dekretuak,  COVID‐19ak  eragindako  osasun‐  krisian 

maskarak nahitaez erabili beharra aldatzen duenak, zehazten du lan eremuan , oro har, 

ez  dela  beharrezkoa maskarak  erabiltzea.  Hala  ere,  laneko  arriskuen  prebentzioaren 

arloko  arduradunek,  lanpostuaren  arriskuen  ebaluazioarekin  bat  etorriz,  ikastetxean 

edo  lantokietako  espazio  jakin  batzuetan  ezarri  beharreko  prebentzio‐neurri  egokiak 

zehaztu  ahal  izango  dituzte,  maskarak  erabiltzea  barne,  aipatutako  ebaluaziotik 

eratortzen bada. 

Jarraian,  Eusko  Jaurlaritzako  Hezkuntza  Sailaren  mendeko  unibertsitateaz  kanpoko 

ikastetxe  publikoetako  eta  laguntza‐zerbitzuetako  barne‐espazioetan  maskara 

erabiltzeko baldintzak adieraziko ditugu. 

 

 

 

2.‐ MASKAREN ERABILERA IKASTETXEEN BARRUAN  

Ezarritako neurri horiek eta lantokietan maskarak nahitaez erabili behar ez izateari buruz 

gaur egun ezarritako araudia kontuan hartuta, Prebentzio Zerbitzu honek uste du ez dela 

derrigorrezkoa izango lanpostuetan maskara erabiltzea. 

Lanpostuaren arriskuen ebaluazioa izango da ezarri beharreko prebentzio‐neurri egokiei 

buruzko erabakia hartzeko aukera emango duen jarduera, maskarak erabiltzea barne, 

hala ondorioztatzen bada. 

Hala  ere,  gomendatzen  da  maskara  arduraz  erabiltzea  ikastetxeko  beste  eremu 

batzuetan,  segurtasun‐distantziari  eusten  ez  dioten  pertsona  asko  daudenean  eta 

pertsonen  arteko  kontaktua  noizbehinkakoa  ez  denean,  hala  nola  bilera‐geletan, 



 
 

prestakuntza‐geletan  eta  atseden‐guneetan.Bertan  dauden  pertsonen  kopuruaren, 

erabileraren intentsitatearen eta klimatizazio‐ eta aireztapen‐baldintzen arabera. 

Ikastetxeen barruan  maskara  nahitaez  erabili  beharko  da  honako  egoera  hauetan:   

 

A. Langileak  Covid‐19arekin  bateragarriak  diren  sintomak  dituenean  edo 

gaixotasuna  duenean.  Kasu  horretan,  gainera,  Osasun  Sailak  ezarritako 

protokoloei jarraituko zaie.  

B. Egiten duen jardueraren izaeragatik honako hauek egin behar dituzten langileak:  

beren  lana  dela‐eta  eremu  kalteberetara  joaten  direnak:  osasun‐zentro 

asistentzialetara, espetxeetara…   

C. Beren  lanpostuaren  arriskuen  ebaluazioan  maskara  erabiltzea  ezarrita  izan 

dezaketen beste kolektibo batzuk  

   



3.‐ LANGILE KALTEBEREN BABESA 

Maskararen  erabilera  adierazteari  dagokionez,  honako  hauek  hartzen  dira  pertsona 
kalteberatzat:   

A. 60 urtetik gorakoak. 

B. Immunokonpromisodunak, arrazoi intrintseko edo estrintsekoagatik. 

C. Haurdunak.  

Hona hemen gomendio hori bermatzen duten arrazoiak:   

1. Pertsona kaltebera horiek COVID‐19arekin bateragarriak diren sintomak

dituzten pertsonekin parteka dezakete lan‐espazioa, baita baieztatutako

pertsonekin ere; argi dago kutsatzeko arriskua egon daitekeela, maskara

behar bezala erabiltzearen ondorioz, edo  sintomarik gabeko pertsonak

egon daitezkeela ikastetxean maskararik gabe.

2. Gaixotasunak pertsona kalteberengan duen eraginak koadro larriak gara

ditzake.

Kaltebera  bihurtu  eta  sentsibilitate  bereziaren  izaera  aitortuta  ez  duten  pertsonen  

kasuan,  Laneko  Arriskuak  Prebenitzeko  osasun‐arloari  eskatu  ahal  izango  zaio  

web‐inprimakiaren bidez:  Langile bereziki sentikorren balorazioa 

https://www.hezkuntza.net/w58MantenimientosWar/formularioswebJSP/w58modificarformulario.do?accion=KEY_PREVISUALIZAR&idFormulario=34721&idioma=eu


  4.‐ MASKARA ERABILTZEA IKASTETXEETAN JENDEARI ARRETA EMATEKO (GURASOAK, 

HORNITZAILEAK…) 

286/2022  Errege  Dekretuak  ezartzen  duenez,  zerbitzu  publikoen  erabiltzaileak 

maskararik  gabe  sartu  ahal  izango  dira  administrazio‐bulegoetan.  Horregatik, 

prebentzio‐ zerbitzu honek honako hau gomendatzen du: 

1. Jendearentzako  arreta  aldez  aurreko  hitzorduarekin  mantentzea,

jende‐pilaketak saihesteko aukera ematen baitu eta segurtasun‐tartea

mantentzea errazten baitu.

2. Orain  dauden  kartelak  aldatzea,  maskaren  erabilera  arduratsua  dela

gogoarazteko eta beharrezkoarik ez

3. Publikoa artatzen duten eta erabiltzailearekiko segurtasun‐distantzia hori

mantendu  ezin  duten  langileei  FFP2  maskara  erabiltzea  gomendatzen

zaie,  baldin  eta  publikoak  maskara  erabiltzen  ez  badu,  eta  jendeak

maskara erabiltzen badu, nahikoa izango da langileak maskara kirurgikoa

erabiltzea.

5.‐ POSITIBOEN JAKINARAZPENA  

Langile positiboek ez dute prebentzio‐zerbitzuari oro har positibo direla jakinarazteko 

betebehar  orokorrik,  LAN‐EREMU  berean  beren  artean  lotura  epidemiologikoa  izan  

dezaketen  hiru  kasu  positibo  edo   gehiago   baleude   bakarrik,   ikastetxeko  

zuzendaritzak  web formularioaren bidez: LAPZri zuzendutako eskaera 

 jakinarazi beharko dio Laneko  Arriskuen   Prebentzioari,   Laneko   Arriskuen 

Prebentzioak   lan‐eremuko   baldintzak ebaluatu ditzan.  

https://www.hezkuntza.net/w58MantenimientosWar/formularioswebJSP/w58modificarformulario.do?accion=KEY_PREVISUALIZAR&idFormulario=33981&idioma=eu


 
 

6.‐ AIREZTAPENA  

Aireztapen‐neurriei  dagokienez,  Laneko  Arriskuen  Prebentzio  Zerbitzuak  aurreko 

jarraibideak  mantentzen  ditu:  leihoak  egunero  irekiz  hasieran,  klaseen  artean  eta 

lanaldia  amaitzean  (5‐10  minutu),  betiere  lantokian  dagoen  klimatizazio‐sisteman 

eraginik ez badu.  

7.‐ ONDORIOAK  

Jarraibide honen bidez,  ikastetxeetan eta  laguntza‐zerbitzuetan maskararen erabilera 

argitu  nahi  da.  Espazio  berean  maskara  erabiltzen  duten  langileak  eta  maskara 

erabiltzen ez dutenak aurki daitezke. Egoera horrek ez du aldatu behar  lan‐giroa, eta 

desadostasunak sortu behar dira Sail honetako langileen artean. Bi jarrera horiek onartu 

egin behar dira, eta gaur egungo SARS‐CoV‐2aren aurrean jarduteko unean lekua dute. 

Hala  ere,  Prebentzio  Zerbitzu  honek  azpimarratu  nahi  luke  osasun‐agintariek  edo 

prebentzio‐zerbitzu honek aipatzen duten maskara arduraz erabiltzea jardunbide egokia 

dela lantokietan COVID‐19a ez kutsatzeko. Izan ere, birusa ez da desagertu, eta horrek 

pertsonen osasunean izan ditzakeen ondori larriak. 

Hezkuntza  Sailak  ikastetxeei  maskarak  eta  bestelako  produktu  higieniko  sanitarioak 

ematen jarraituko du ikasturtea amaitu arte.  

2021‐2022 ikasturte honen amaierara arte, Hezkuntza Sailak Covid‐aren prebentziorako 

materialaren horniduraz hornituko ditu  ikastetxeak, orain arte esleitutako parametro 

berberetan (tipologia, kopurua). 

Dokumentu  honetan  aurreikusitako  neurriak  hilabeteko  epean  ebaluatuko  dira,  eta 

zehaztuko da neurri gehigarriren bat behar den edo daudenak egokitu behar diren. 

 Vitoria‐Gasteizen, 2022ko apirilaren 22an 

LAN ARRISKUEN PREBENTZIO ZERBITZUA 


	ADJUNTO
	VERSION DOS BLANCA - formateada euskara



