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COVID-19 KORONAVIRUSA DELA-ETA INFEKTATUTA EDO ISOLATUTA DAGOEN 
PERTSONA BATEN EREMUA/LANPOSTUA GARBITZEKO ETA DESINFEKTATZEKO 
LANAK EGITEKO PROZEDURA 

1. XEDEA 

Prozedura honen helburua da koronabirusak infektatutako edo isolatutako pertsona 
baten eremua/lanpostua garbitzeko eta desinfektatzeko beharrezkoa den 
prozedura ezartzea. Horrez gain, Osasun Sailak argitaratutako Protokoloaren 7. atalean 
ezarritakoa aplikatu behar da "Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetarako gomendioak, 
neurriak eta jardun-arauak, Covid-19 koronabirus kasuak agertuz gero”.  

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/eu_def/adjuntos
/HEZKUNTZA_manejo_de_COVID_19_e.pdf 

2. HARTZAILEAK 

Ikastetxeko zuzendaritza eta ikastetxean lan horiek egin behar dituzten Hezkuntza Saileko 
garbitzaileak. 

3. GOMENDATUTAKO PRODUKTU DESINFEKTATZAILEAK 

Koronabirusak gelditzen dira inaktibo kontaktuan egon ondoren minutu bat, gutxienez,  

honako produktuekin: Hipoklorito sodikoa, lixiba, % 0,1eko kontzentrazioan; etanola, 
alkohola, % 62 - % 71ko  kontzentrazioan; edo hidrogeno peroxidoa, ur oxigenatua, % 
0.5eko kontzentrazioan. 

Hipoklorito sodikoaren gomendatutako kontzentrazio horiek lortzeko, edozein lixiba 
komertzialetatik, 25-30ml hartu eta  litro bat ur hotz bakoitzari gehitu (goilarakada bat 
≈15ml).  Garrantzitsua da ahalik eta denbora gutxien igarotzea, disoluzioa prestatzen 
denetik  erabiltzen den arte. Erabili beti disoluzioa prestatu berria. 

Ofimatika-ekipoen gainazaletan (ordenagailuak, teklatuak, sagua …) edo lixiba erabili ezin 
den beste gainazal batzuetan,% 70eko alkohola erabiliko da garbitzeko. 

Halaber, beste produktu komertzial batzuk ere erabil daitezke, diluitzea behar ez dutenak eta 
erabiltzeko prest daudenak. Horiek Osasun Ministerioaren Webgunean agitaratutako 
desinfektatzaile biruzidak dira Oxivir Excel, besteak bete.  

Produktu guztiak manipulatu eta aplikatuko dira, Fitxa Teknikoetan eta produktuen 

Segurtasun-Datuen Fitxetan adierazitakoari jarraituz.  

Produktuak ez dira inoiz nahastu behar. 

4. GARBIKETAKO LANGILEAK BABESTEKO NEURRIAK 

Lokalen aireztapena egokia izan behar da, produktuak aplikatu aurretik eta aplikatu 
bitartean. 

Garbiketa lanetarako erabili beharko dira eskularruak, Norbera Babesteko Ekipamendu (NBE) 
egokiak.  

Garbiketa lanerako, erabil daitezke  binilozko/nitrilozko  erabilera bakarreko eskularruak, eta 
latexkoak erabiliz gero, gomendatzen da kotoizko eskularru baten gainean janztea.  

Era berean, eskularru lodiagoak ere erabil daitezke, hausturarekiko erresistenteak direnak. 
Horrela bada, eskularru horiek desinfektatu egin beharko dituzte erabili ondoren eta erantzi 
aurretik. 

Eskuetako higienea da infekzioa prebenizteko eta kontrolatzeko neurri nagusia; hau da, 
eskuak garbitu beharko dira garbiketa lanak egin aurretik zein ondoren. 

5. GARBIKETA ELEMENTUAK ETA EREMUAK 

Ikastetxeko zuzendaritzak koronabirusak eragindako pertsonaren eremua/lanpostua 
garbituko duen pertsonari honako informazio hau emango dio: 

• Zein den edo non dagoen infektatutako edo kutsatutako pertsonaren  lanpostua. 
• Maiz erabiltzen zituen eremu komunak (higiene-zerbitzuak, bilera-gela, gelak …). 
• Pertsona horrek ukitu ahal izan dituen elementuak (mahaiak, fotokopiagailuak,   

ordenagailuak, telefonoak …). 
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6. GARBITZEA ETA DESINFEKTATZEA 

Atal honetan, garrantzitsua iruditzen zaigu gogoraraztea desinfektatu aurretik, garbiketa 
egin behar dela metodo hezeekin, mopa, baieta eta abar bustita , eta, hobeto  garbitu 

behar izanez gero, detergentea aplikatuko da aldez aurretik, zikinkeriak desinfektatzaileen 
eraginkortasuna gutxitzen baitu. 

Hona hemen desinfektatzeko jarraibideak: 

• Lokala aireztatu. 
• Laneko gainazalen desinfekzioa errazteko, kartoizko kaxa batean gorde gainazal 

horietako paperezko material guztia. 

• Gainazalak, taulak, ertzak, heldulekuak, kaxoiak, etab. desinfektatzeko, ondo 
xukatutako baieta hezea erabiliko da desinfektatzaile-disoluzio batean, adibidez, 
lixiban.  

• Aulkia  eta aulkiaren beso-euskarriak desinfektatzeko, desifektatzaile egokienak 

erabili. 
• Paperezkoak ez diren objektuak desinfektatu: boligrafoak, giltzak, grapagailuak, 

karpetak, poteak … 

• Ekipo informatikoak desinfektatu: PUZ, teklatua, sagua …, alkoholez bustita dagoen 
erabilera bakarreko baieta batekin, adibidez. 

• Armairuko ateak, leihoak, heldulekuak eta abar desinfektatzeko, soluzio 
desinfektatzaile bat erabili, adibidez, lixiba, zapi heze baten bidez aplikatuta. 

• Pertsona horrek ukitu ahal izan dituen eremu komunetako objektu guztiak 
desinfektatu: etengailuak, eskudelak, heldulekuak, inprimagailuak, mahaiak, 
eskanerrak, etab. 

• Pertsona horrek erabiltzen dituen higiene-zerbitzuak garbitu eta desinfektatu. 
• Ekipo elektrikoak deskonektatu ondoren garbituko dira, eta oso ondo xukatutako 

baieta batekin egingo da, tantak erori gabe, edo alkoholez bustitako baieta batekin. 
• Erabilitako baietak eta mopak garbigailuan garbitu, ahal izanez gero, 60 ºC-tan. 

7. PREBENTZIO-ZERBITZUARI JAKINARAZTEA 

Prozedura honetan gomendatzen da ikastetxeko zuzendaritzak Prebentzio Zerbitzuko arlo 

teknikoari prozedura horren aplikazioaren berri ematea, jaso ez diren balizko arrisku-
faktoreak baloratu ahal izateko. 

 


