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1. Sarrera 
Dokumentu honen helburua da MGEPeko langile eta ikasleentzako 22/23 ikasturterako 

oinarrizko jarduera protokolo bat ezartzea, COVID-19 bezala ezagutu eta SARS-CoV-2 

gaixotasunaren sortzaile den koronabirusarekin lotura duten segurtasun eta osasun alderdiak 

kontuan hartuta. Neurri orokorrak jasotzen ditu, zeinak antolaketa unitate eta lantoki bakoitzaren 

berezitasunetara egokitu beharko diren. Bere helburua da, COVID-19a hezkuntza komunitatean 

hedatzea prebenitzea hezkuntza jarduera garatzen den unean, hau da, bermatzea gure ikasleek 

kalitateko hezkuntza presentziala izatea, MGEPeko langileentzat eta ikasleentzat seguru eta 

osasuntsu diren baldintzetan. 

Hainbat Administraziotan egindako zenbait dokumentu hartu dira erreferentzia gisa 

honen lanketan eta baita azken bi urte eta erditan MGEPen bizi izandako eskarmentua ere. 

Pertsona bakoitzaren erantzukizunari dei egiten jarraitzen dugu Protokolo hau betetzeko, 

gure erakundearen eta osatzen dugun pertsonen ekintza bateratuak lortuko baitu jardunbide 

eraginkor bat COVID-19aren aurkako borrokan. 

Dokumentua prestatzen parte hartu duten pertsonak Segurtasun eta Osasuneko 
Batzordeko eta egoera honetarako eratu den Krisi Kabineteko kideak dira. Pertsona hauek 

dira, zehazki: Jose Luis Larrabe (Prebentzioko arduraduna), Joseba Jauregi eta Andoni Orrantia 

(Prebentzioko teknikariak), Fernando Garramiola, Manex Arrieta eta Angel Gallo (Prebentzioko 

ordezkariak), Mila Arregi (Administrazio eta Finantzetako koordinatzailea), Patxi Makazaga 

(Eraikinen Kudeaketako koordinatzailea), Nekane Errasti (Ingeniaritzako koordinatzailea), Gorka 

Aretxaga (Lanbide Heziketako koordinatzailea), Xabier Sagarna (Elektronika ea Informatikako 

koordinatzailea) eta Carlos Garcia (koordinatzaile nagusia). Jose Luis Larrabe eta Carlos García 

dira MGEPen COVID-19arekin zerikusia duten gaietarako erreferentziazko pertsonak 

(Osakidetzarekin lotura). 

Dokumentu honek jarraitu beharreko jarraibideak baino ez ditu jasotzen, baldin eta 

administrazioen baldintzak eta gidalerroak ikasturtean zehar mantentzen badira edo aldaketa 

txikiak izaten badituzte. Bere izaera dinamikoari eusten dio, edozein unetan egokitzapenak egitea 

beharrezkoa izango balitz ere. 

2. Helburua eta irismena 
Protokolo honen helburuak dira MGEPen lana egiten duten pertsonen osasuna 

bermatzeko neurriak ezartzea (ikasleak, bekadunak, langileak eta azpikontratatuak), birusaren 

hedapena kontrolatzea eta agintariek gomendatzen edo xedatzen dituzten neurri sozialetan 

laguntzea.  
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MGEPeko instalazioetara zein beste enpresa batzuetara lanera joaten diren pertsona 

guztiei zuzenduta dago. Pertsonak horiek behartuta daude protokolo honetan ezarritako 

jarraibideak zorrotz betetzera. Zentzu honetan: 

• Gure instalazioetan lan egiten duten enpresa/autonomo kontratatu guztiek Enpresa 

Jardueren Koordinazioa bukatu ondoren egingo dute beren lana.   

• Beste ikastetxe batzuetatik (Mondragon Lingua, Ardatz, Somorrostro) MGEPeko 

campusen batean programatutako jardueraren bat betetzera datozen irakasleek 

protokolo hau jarraitu behar dute. 

• Kanpoko langileei eta bisitei (bezeroak; jarduera komertzialetako hornitzaileak; Gradu 

eta Master amaierako lanen defentsetan tribunaletako kideak edo parekoak, ate 

irekietako jardunaldietan bertaratzen direnak eta abar) protokolo honetan aurreikusitako 

oinarrizko neurri eta babes neurri berberak aplikatuko zaizkie.  

3. Koronabirusagatiko arriskuen ebaluazioa 
MGEPen jendearentzako zuzeneko arreta ez duten jardueretan, edo metro 1 baino 

gehiagoko segurtasun distantzian dihardutenetan, edo kontaktua galarazteko babes kolektiboko 

neurriak dituztenetan, ez da identifikatzen SARS-CoV-2arekin profesionalki kutsatzeko arrisku 

egoerarik, protokolo honetan arriskua identifikatu eta desagerrarazteko atalean adierazi denaren 

arabera. Horregatik, prebentzio neurriak MGEPen jardueraren bat garatzen duten pertsona 

guztiek arriskuarekiko esposizioan egoteko probabilitate txikia duten egoeretara zuzenduta 

daude (segurtasun-distantzia mantentzen den edo kontaktua saihesten duten babes-neurri 

kolektiboak dauden lan-egoera). 

3.1. Arriskuak identifikatzea eta ezabatzea 

Lagunartean “koronabirus” izenaz ezagutzen duguna SARS-CoV-2 deituriko agente 

biologiko bat da, eta COVID-19 gaixotasuna eragiten du. 

Osasun Ministeritzak emandako informazioaren arabera, ebidentzia zientifiko 

metatuarekin, SARS-CoV-2 pertsonatik pertsonarako kontaktu estuagatik gertatzen da. Pertsona 

gaixo batek igorritako arnasbideetako aerosolak edo tamaina handiagoko partikulak arnastuta 

eta ukituta transmititu daiteke.  

SARS-CoV-2 hedatzeko arriskua handitu egiten da pertsonen arteko elkarreraginak eta 

denborak gehiago irauten duen heinean. 

Era berean, frogatu da transmisio handiagoa dagoela distantzia laburretan, espazio itxi 

eta jendetsuetan, aireztapen ona ez dagoenean eta prebentzio-neurri egokirik ez dagoenean. 
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Lan Ikuskaritzaren Irizpideen arabera1, MGEPen egiten dugun jarduera ez da 

koronabirusaren arriskuarekiko esposizio jardueratzat hartzen, ez delako osasun jarduera edo 

jarduera soziosanitarioa, eta, beraz, ez zaio aplikagarria biologikoei buruzko Errege Dekretua.  

Protokolo honek arriskua identifikatzeko eta ezabatzeko ezartzen dituen neurrien helburua 

da ziurtatzea lanpostu guztien esposizioko eszenatokia ESPOSIZIO PROBABILITATE 
TXIKIKOA izan dadila. 

Hauek identifikatu dira arrisku iturri gisa: 

• Edozein pertsonatatik segurtasun distantzia baino gutxiagora dauden 

lanpostuak, edo pertsonen artean segurtasun distantzia baino gutxiagora 

betetzen diren lanak eta jarduerak. 

Hurrengo paragrafoetan adierazten da zer egin behar den: 

3.1.1. Sintomak edo diagnostiko positiboa duten pertsonak  

• Langile edo ikasle bat gaixotasunarekin bateragarriak diren sintomak edukitzen hasiko 

balitz, Osakidetzaren web orriko jarraibideak beteko ditu: https://www.euskadi.eus/como-

actuo/web01-a2korona/es/#9400. 

• Kasuaren emaitza diagnostikoa lortu arte, ez da kontaktuei buruzko ekintzarik adieraziko, 

eta irakaskuntza-jarduerak normaltasunez jarraituko du, higiene-neurriak zorroztuz.  

• Covid diagnostikoan emaitza positiboa bada, laneko bajarik behar ez duen sintoma 

arinak baditu, FFP2 maskara erabili beharko du Osakidetzak adierazitako egunetan. 

Langileen kasuan, ahal den guztietan, telelana gomendatzen da. Gainera, arloko 

koordinatzaileari eta departamentuko koordinatzaileari jakinaraziko zaie. Ikasleei 

dagokionez, klaseak online jarraitzeko eta horren eskaera egiteko prozedura araudi 

akademikoan jasota dago. Etengabeko prestakuntzako ikasleek etengabeko 

prestakuntzako ikastaroaren arduradunari jakinaraziko diote 

3.1.2. Interakzio presentzialaren efektuak minimizatzeko neurriak 

• Maskara erabiltzea gomendagarria den kasuak: 

• Langileen kasuan, segurtasun-distantzia edo aireztapen egokia bermatu ezin 

denean, maskara kirurgikoa gomendatzen da. 

                                                      
1 Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren irizpidea, Koronabirus berriaren ondoriozko egoerei buruzkoa. 

https://www.euskadi.eus/como-actuo/web01-a2korona/es/#9400
https://www.euskadi.eus/como-actuo/web01-a2korona/es/#9400
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• Pertsona zaugarrien kasuan, segurtasunekoa baino distantzia txikiagoa 

gordetzen bada eta harremana luzea bada. Kasu honetan, FFP2 erabiltzea 

gomendatzen da. 

• Jendeari arreta ematen dioten pertsonengan (leihatila), segurtasun-distantzia 

hori bermatu ezin denean edo babes-manpararik ez dagoenean. 

• Edozein pertsonak eta edozein egoeratan erabil dezake maskara, eta aukera pertsonal hori 

errespetatu egin behar da. 

• Gela eta lokal guztietan (bilera gelak, lokal sozialak – bazkaltzeko gelak-, eta abar) edukiera 

errespetatu behar da. Edukiera, erabili daitezkeen postu edo jarlekuak dira eta gela edo lokal 

bakoitzaren sarreran adierazita dago.  

• Beharrezkoa da pertsonen arteko segurtasun distantzia gordetzea bilera presentzialetan edo 

maskara erabiltzea. 

• Lokal sozialak irekita mantentzen dira, edukiera murriztuta, segurtasun distantzia bermatu 

ahal izateko. Pertsona bakoitza arduratuko da bere lekua garbitzeaz. 

• Ezin daiteke erre MGEPeko instalazioetako esparruan horretarako dauden kanpoko 

espazioetan izan ezik, gutxienez pertsonen arteko segurtasun distantzia gorde beharko da. 

• Jendearentzako arreta ematen den zerbitzuetan, langileen eta jendearen arteko segurtasun 

distantzia gordeko da. 

3.1.3. COVID-19agatiko arriskuarekiko zaugarriak diren langileen kudeaketa 

Langile bereziki zaugarria izango da egoera biologiko ezaguna duena, aurretiazko 

patologien, medikazioaren, nahasmendu immunitarioen edo haurdunaldiaren ondorioz.  

Osasun Ministerioak COVID-19ari begira zaurgarriak diren taldeak zehaztu ditu: diabetesa, 

gaixotasun kardiobaskularra, hipertentsioa tartean dela, biriketako gaixotausn kronikoa, 

diabetesa, giltzurrunetako gutxiegitasun kronikoa, inmunodepresioa, tratamendu aktiboko fasean 

dagoen minbizia dutenak, gibeleko gaixotasun kroniko larria, obesitate morbidoa (GMI>40), 

haurdun daudenak eta 60 urtetik gorakoak2. 

Osasuna Zaintzeko Zerbitzuko langileek ebaluatuko dute ea dagoen koronabirusarekiko 

bereziki zaugarriak diren langileen irizpideak betetzen dituen pertsonarik, eta prebentzio, 

                                                      
2Dokumentu teknikoa: SARS-CoV-2 aerosolen bidez transmititzearen arriskua ebaluatzea. Prebentzio neurriak 

eta gomendioak.   
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egokitzapen eta babes neurriei buruzko txostena egingo dute. Pertsonaren Departamentu 

koordinatzaileak lanpostua egokitu edo aldatuko du, beharrezko baldintzetara egokitzeko, edo 

jardueren aldaketa, betiere egunean dauden Osakidetza eta Osalan-en jarraibideak kontutan 

hartuz. 

Zaugarri moduan diagnostikatuta dauden ikasleek Seihileko Koordinatzaileari edo 

Tutoreari jakinarazi beharko diote, ahal den neurrian, beraien ikasketa prozesua egokitzeko. 

3.2. Antolaketa neurriak 

Hauek dira MGEPen martxan jarritako antolaketa neurriak: 

• Arrisku iturriak identifikatzea eta ezabatzea eta arriskuen ebaluazioa, 

• Protokolo hau egitea eta langileen kolektibo osoari jakinaraztea. 

• Tratu berezia Covid-19aren arriskua duten pertsona zaugarrientzat. 

• Maskarak erostea eta eskura jartzea. Maskarak langileen eskura daude campus bakoitzeko 

Harreran. 

• Langile bakoitzari maskara entregatzea (eta beharrezkoak diren beste NBEak). 

• Aire berriztapena areagotzea lan eremu guztietan, ahal dela, modu naturalean edo 

behartuan, eta, behar izanez gero, iragazkien garbiketa areagotzea.  

• Ikasgela eta departamentuetako airearen kalitatea eta aireztapenaren eraginkortasuna 

zeharka kontrolatzeko gailuak eskuratzea eta erabiltzea (CO2 neurketa sistematikoen bidez). 

• Irizpide orokor gisa, pandemia aurreko egoerara itzuliko gara irakaskuntza-jardueretan, 

edukiera eta, ahal den neurrian, segurtasun-distantzia errespetatuz eta espazioen 

aireztapena zainduz. Jarduera akademiko guztietan erabateko presentzialtasuna lehenetsiko 

da. Klaseen arteko atsedenaldirik ez da egongo, eskolen iraupena 55 '-ra murrizten da, eta 

5' utziko dira haien artean aireztatzeko. 

3.2.1. Jarduerak modu ez presentzialean garatzeko aukerak  

• COVID-19arekiko zaugarri diren pertsonek, enpresako medikuak emandako jarraibideak 

beteko dituzte laneko presentzialtasunari dagokionez. Beraien departamentuko 

koordinatzaileari jakinarazi beharko diote. 

3.2.2. Beste enpresa batzuetako lanak edo praktikak 

Langileek nahiz ikasleek enpresa hartzaileari bere COVID-19rako protokoloa eskatuko 

diote, haren jarraibideak betetzeko. Covid-agatik MGEPeko langile edo ikasleek intzidentziarik 

balute enpresa hartzailean (berrogeialdia, susmagarria edo positiboa izateagatik isolamendua), 
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Langileek nahiz ikasleek MGEPeri jakinarazi beharko diote protokolo honetan adierazten dena 

jarraituz. 

3.3. Prebentzio neurriak 

Oinarrizko prebentzio neurri hauek MGEPeko pertsona guztiei aplikatuko zaizkie, baita 

gure instalazioetara baimenduta sartzen diren kanpoko pertsonei ere: 

• Langileek eta bisitek pertsonen arteko segurtasun distantzien gainean indarrean dauden 

gomendioak errespetatu beharko dituzte. 

• Garrantzitsua da eskuak sarri-sarri garbitzea. 

• Eztul edo doministiku egitean, estali ahoa eta sudurra, ukondoa tolestuta. 

• Pertsonen artean segurtasun distantzia gorde, bai departamentuetan bai laborategietan eta 

ikasgeletan.  

• Bilera presentzialetan gelaren edukiera errespetatu behar da. 

• Toki guztiak aireztatzen direla bermatzea beharrezkoa da (gelak, departamentuak, lokal 

sozialak, bilera gelak, eta abar). Leihoak egonez gero, hauek “oscilo-batiente” posizioan egon 

beharko dira eta ezin bada, orduko, 5 minutu zabaldu gutxienez. 

• Herrialde jakin batera joateko PDIA froga egitea beharrezkoa denean, MGEPeko Prebentzio 

Zerbitzuarekin harremanetan jartzea beharrezkoa da, PDIA froga Osarten bitartez 

kudeatzeko (kontuan izan frogaren emaitzak izateko 24 ordu inguru behar direla). 

• MGEPeko langile edo ikasle batek, zuzendua izan behar den arrisku egoeraren bat ikusten 

badu, prebentzio arduradunari, José Luis Larraberi (620 978 779) jakinarazi beharko dio, 

balorazioa egin dezan eta balegokio ekintza gehigarriak abian jartzeko. 

3.4. Larrialdien kudeaketa 

Larrialdiak kudeatzeko sistema aldatu egiten da, hau da, larrialdi seinalea aktibatzen bada, 

une horretako MGEPeko instalazioetan dauden kide guztiak eraikinetik irtengo dira autobabeseko 

planean markatutako elkargunean elkartzeko, ahal dela, pertsonen artean segurtasun distantzia 

mantenduz eta maskara jarrita. Larrialdi kasuan ezarritako ebakuazio bideetatik joango da, 

Covid-19a dela-eta eraikinetan markatutako ibilbideei kasu egin gabe. 

3.5. Orona Ideo, AsFabrik eta Goierrirako zehaztapenak 

Orona Ideo, AsFabrik eta Goierri campusean arduraduna den erakundeak ezarritako 

jarraibideak jarraitu behar dira.  
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4. Datuen babesa 
Datu pertsonalen tratamenduak, osasun emergentzia honetan ere, datu pertsonalen 

babeserako araudia jarraitu behar du (Datuen Babeserako Araudi Orokorra eta Datuen 

Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerako 3/2018 Lege Organikoa). Araudi hauek osasun 

emergentzia aurreikusi dute eta hauen printzipioak aplikatu daitezke. Besteak beste, datu 

pertsonalak zilegitasunez, zintzotasunez eta gardentasunez tratatzea, xedea mugatzea (kasu 

honetan pandemia egoera aurrean pertsonen interesak babestea) zehaztasun printzipioa, eta 

datuen minimizatze printzipioa. Azken honi buruz, tratatutako datuak dagokion xederako 

mugatuta egon beharko dira soilik, eta tratamendu hori ezingo da hedatu beste datu pertsonal 

batzuetara xede horretarako hertsiki beharrezkoak ez badira. 
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