
                                                                                                                Covid 19 protokoloa 

      Antolaketa-neurriak: 
 

1. Langileak gaixo sintomatiko batekin harreman estua izan badu, etxean         
berrogeialdian mantenduko da 14 egunez, eta sintomen agerpenaren jarraipen         
pasiboa egingo du. Kontaktu horiek lanera joatea saihestuko da. 

2. Kanpainan taldeko edozeinek COVID-19 sintomak erakusten baditu berrogeialdian        
sartuko da, baldin eta dagozkion probekin birusik ez dagoela egiaztatu bada. 

3. Ahal den neurrian, gainerako langileekin kontaktu fisikorik ez izatea ahalegindu 
4. Garbiketa eta desinfekzio lanak sarriago egingo dira, garbiketen plangintza eta          

erregistro berezi bat ezarriz. 
5. Lanpostu desberdinen higiene-neurrien jarraipena egitea: 

● Eskuak maiz garbitzea. 
● Eskuak lehortzeko xaboi likidoaren eta paperaren banagailuak daudela        

ziurtatzea. Eskuak urarekin eta xaboiarekin garbitzeko aukerarik ez        
dagoenean, gel hidroalkoholikoa eman. 

● Gainazalak sakon garbitzea. 
 

BABES KOLEKTIBORAKO NEURRIAK: 
 

1. Aireztapen-ratioak handitzea itsasontziko espazioetan 
a. Zubia 
b. Jangela 
c. Upeltegia 

2. Ontziaren edukiera murriztea jarduera zehatzetarako 
a. Bisitak: 10 pertsona  (% 30) 
b. Itsas hondakinen arrantza: 25 pertsona gehienez (% 60) 
c. Stand: Gehienez 3 pertsona aldi berean 

3. Jarduerak (bisitak, garbiketak eta itsas hondakinen-arrantza) egiteko aurretiko        
hitzordua ezartzea, jende pilaketak saihesteko 

 

Norbera babesteko ekipamenduak: 
 

1. Jardueretan maskara nahitaez erabiltzea 
a. bisita 
b. Itsas hondakinen arrantza 
c. Stand 

2. Kanpainako lantaldeari NBE inguruko prestakuntza espezifikoa ematea norbera        
babesteko ekipamendua erabiltzeko, batez ere, ekipamendua jartzeko eta kentzeko. 

a. Tripulazioa 
b. Boluntarioak 

3. NBEak behar bezala mantendu, biltegiratu, erabili eta ezabatu 
a. Maskarak berrerabilgarriak direnez: garbi biltegiratzen dira banako poltsetan        

erretilu batean. 
b. Erabili ondoren, beste erretilu batean jartzen dira. 
c. Erabilitako maskarak urarekin eta xaboiarekin garbitzen dira eskuz edo         

garbigailuan, 60 ºC-tik gora. 
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Prestakuntza eta informazioa: 
 

1. Kanpainako langileei eta lantaldeari prestakuntza espezifikoa ematea Covid 19rekin         
lotutako prebentzio-neurri espezifikoei buruz. 

2. Koronabirusa prebenitzeko neurriak eta gomendioak zabaltzea. 
 
 
 

Neurri zehatzak jardueraren arabera: 

Bisitak Ontzi Museora 
1. 10 lagunentzako edukiera mugatua. 
2. Maskara erabiltzea beharrezkoa da. 
3. Eskuak gel hidroalkoholikoarekin garbitu sartu aurretik. 

Itsas hondakinen arrantza irteera 
1. Maskara erabiltzea beharrezkoa da 
2. Eskuak gel hidroalkoholikoarekin garbitu sartu aurretik.. 
3. Laneko materiala ez partekatzea. 
4. Jarduerarako egokitutako lanpostuak ez dira txandakatuko. 

Erakusketa portuan bertan (Eko-Stand) 
1. Gehienez 3 pertsona. 
2. Segurtasun-distantzia mantentzea edo maskara erabiltzea. 
3. Erakusketako elementuren bat ukitzeko, eskuak aldez aurretik garbitu. 

Garbiketak Portuan 
1. Bide publikoan egoteko neurriak errespetatzea. 
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