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SEGURTASUN-NEURRI GOMENDATUAK JANARIA 
PRESTATZEN DUTEN ESTABLEZIMENDUENTZAKO, JANARIA 
ETXEZ ETXE BANATU EDO EZ. 

 

1- PREBENTZIO-GOMENDIOAK 

 

1.1- INSTALAZIOAK, EKIPAMENDUA ETA PROZESUA 

- Instalazio osoa egoera egokian izan beharko da, halako moduan non erraz garbitu eta 
desinfektatu ahalko den: hondatutako leku edo guneak konpontzea, ordena, behar ez diren 
elementuak botatzea, etab. 

- Sarritan garbitu eta desinfektatu beharko dira instalazioak, berebiziko garrantzia emanez 
gainazalei, ateen maratilei, altzariei eta makinei, lanabesei, komunei, zoruei eta abarri. 
Horretarako, etxeko lixiba erabili daiteke, % 0,1eko disoluzioan, giro-tenperaturan dagoen 
uretan (bi koilarakada lixiba litro bat uretan disolbatuta, erabiliko den egun berean 
prestatuta). Lixiba erabili ezin den gainazaletan erabili etanola % 70ean.  

- Laneko arropa egunero garbitu behar da. Jantziak bitarteko mekanikoen bidez garbitu 
behar dira, 60/90 ºC-ko garbiketa-zikloetan ohiko garbigailuekin.  

- 60/90 ºC-koa izan behar du tenperaturak ontzi-garbigailu edo garbiketa-tuneletan. 

- Estalki eta oinpekodun zaborrontziak eduki behar dira, bertan zapiak eta bota beharreko 
beste material batzuk botatzeko, eta lanpostu guztiek eskura izan behar dituzte. Ontzi 
horiek sarritan garbitu behar dira. 

- Establezimenduko ateak ez badira irekitzen automatikoki edo eskuak erabili gabe 
bultzatuta, irekita egon beharko dute, eskutokiak ez daitezen behin eta berriz eskuekin 
kontaktu zuzenean egon. Azken gomendioa ez da gainerakotik isolatuta egon behar duten 
inguru garbiei aplikatzekoa, ez eta tenperatura arautuko zonaldeak bereizteko ateei ere.  

 

1.2- LANGILEAK 

- Arnas-sintomak edo sukarra duten langileek etxean egon behar dute, lanera joan gabe. 
Enpresari eman beharko diote horren berri, garbiketa- eta desinfekzio-neurriak har ditzan. 

- Langilea harreman estuan egon bada sintomak izan dituen gaixoren batekin, berrogeialdia 
egin beharko du etxean hamalau egunez, eta jarraipena egingo du gero etxeko medikuaren 
jarraibideen arabera. 
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- Lanaldia hasterakoan, aldagelan, langilek arropa, oinetakoak eta abar aldatzerakoan 
eskuak garbitu beharko dituzte, eta eskularruak erabiltzen badituzte, behar adina aldiz 
aldatu beharko dituzte.  Lantokietan gela edo alkoholdun soluzioak erabili beharko dituzte, 
higiene egoki baten alde. 

- Eztul edo doministiku egiterakoan, ahoa eta sudurra ukondoarekin edo erabilera bakarreko 
zapi batekin estali behar dira, hartara arnasa-jariakina ez dadin barreiatu, eta gero zapi hori 
berehala estalkidun ontzi batera bota beharko da. Ondoren, eskuak ur eta xaboiarekin 
garbitu behar dira berehalakoan.  

- Pertsonen artean gutxienez 2 metroko tartea bermatu beharko da, nola lantokian, hala 
bulego eta aldageletan ere. 

- Garbitzaileak babes-material egokiarekin babestu behar dira, prebentzio-zerbitzuko 
jarraibideen arabera. 

- Eskuak alkoholdun desinfektatzailearekin garbitu behar dira kutxan salmenta bat egin 
orduko, edo ontziratu gabeko elikagaiak eman orduko.  

- Eskularruak erabiltzeak ez du salbuesten haiek behar bezala eta beharrezko maiztasuna-
rekin garbitzetik. Eskularruak erabiliz gero, eskuak garbitzeko aipatu diren arau berberak 
jarraitu beharko dira. 

 

2-  ELIKADURA-SEGURTASUNARI ETA AUTOKONTROLARI BURUZKO NEURRI 
BERARIAZKOAK 

 

- Autokontrol-sistema berezkoa badute edo Ostalaritza Autokontrolerako Plan Orokorra 
ezarri badute, haietan adierazitako prebentzio-neurri, kontrol eta erregistro-egiaztapenei 
jarraitu beharko zaie.  Horren guztiaren berri jasoko da, egiaztatzeko moduan, hurrengo 
ikuskapen-saioetan gainbegira dezaten. 

- Zorrotz eta estu bete beharko dira higiene-neurriak elikagaiak manipulatzeko prozesuetan, 
eta gomendagarria da maskara ere erabiltzea. 

- Berebiziko garrantzia eman behar zaie hornitzaileei dagozkien neurriei, honako hauen 
inguruan: 

• Lehengaien eta produktu lagungarrien erosketa, arreta berezia jarrita hornitzaile 
berriekin arituz gero. 

• Erositako lehengaien higiene-eta segurtasun-egoera, besteak beste iraungitze-data 
edo kontsumo lehenetsiaren data, bai eta, hala eskatzen den kasuetan, osasun-
markak ere. 

• Lehengaiak, tarteko produktuak eta azken produktuak biltegiratzeko ahalmena, 
batez ere lehengaien ekoizpenaren eta/edo banaketaren areagotze kasuetan, bai 
eta pilaketa kasuetan ere. 
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- Nabarmendu egin behar da manipulatzaileek koronabirusaren eta elikadura-
segurtasunaren alorretan duten prestakuntza orokorraren eta berariazkoaren garrantzia, 
batez ere manipulatzaile berriekin lanean hasterakoan. 

- Hotz-katea eta tratamendu termikoak zaintzea. 

 

 

 

3- JANARIA ETXEZ ETXE BANATUZ GERO 

- Elikagaien kutsadura saihestu behar da: elikagai eta janari guztiak behar bezala babestuta 
emango dira, kutsadura-arriskutik babesteko. 

- Segurtasun-etiketak erabili behar dira, kontsumitzaileak jaso aurretik ontzia ez dela ireki 
bermatzeko. 

- Hotz-katea ez dela etengo bermatu behar da.  

� Ahalik eta lasterren banatu behar dira hotzean egon behar diren produktuak, auke-
ran poltsa isotermikoak erabiliz. Hotzean egon behar diren produktuak banatzeko 
denbora-tarteak ezin izango du bi orduko muga gainditu.  

� Ahalik eta lasterren banatu behar dira produktu izoztuak, aukeran poltsa isotermi-
koak erabiliz. Hotzean egon behar diren produktuak banatzeko denbora-tarteak ezin 
izango du bi orduko muga gainditu. 

- Ontziak eta termoak biltegiratzeko gune egoki bat izan beharko da. 

- Norberaren higienea eta jardunbide egokiak bermatu behar dira: 

� Etxez etxe janaria banatzen duten langileek oso sarri garbitu behar dituzte es-
kuak, maiztasuna behar beste areagotuz. Gomendagarria da alkohol bidezko de-
sinfekzio-sistema bat uztea langileen eskura, hartara eskuak sarritan garbitzeko 
aukera emateko. 

� Kutsadura gurutzatua saihestu behar da ontziratu edo bildu gabeko elikagaien eta 
kutsadura-iturrien artean (esaterako norberaren eskuak, objektu pertsonalak, tele-
fono mugikorrak edo bestelako objektuak). 

� Norbera babesteko ekipamendua eman behar zaie langileei. Eskularruak eta 
maskarak kutsadura-iturri izan daitezke, erabiliaren erabiliaz arnasa-jariakinak eta 
zikina pilatzen direlako beraietan. Kontu berezia izan behar da eskularruak eta 
maskarak erabiltzean, eta behar beste aldiz aldatu behar dira. 

� Sarritan garbitu eta desinfektatu behar dira janaria etxez etxe banatzeko edukion-
tzi eta ibilgailuak, 1.puntuan instalazioen eta ekipamenduaren garbiketa eta desin-
fekzioari buruz adierazitako irizpideak jarraituz. 
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- Banatzaileen kutsadura saihestu behar da: 

� Janaria bezeroari emateko unean, 2 metroko segurtasun-distantzia gorde behar da. 

� Jarduera honetan diharduten enpresek bermatu egin behar dute 2 metroko segurtasun-
distantzia errespetatzen dutela banatzeko eskarien zain ilaran dauden banatzaileek. 

- Bezeroen kutsadura saihestu behar da: 

� Janaria ematerakoan bezeroak kutsatzea galaraztera zuzendutako neurriak hartu behar 
dira: bezeroak webgunea edo mugikorreko aplikazioa erabiliko du eskaria egiteko eta 
ordaintzeko; banatzaileak eskuak garbituko ditu irten aurretik, eta kaskoa eta eskula-
rruak jantzita joango da; behin banatzailea bezeroaren atera iristen denean, ez du 
inolaz ere produktua zoru gainean utziko (adibidez, kaxa huts bat jarriko du zoruaren 
eta produktuaren artean); banatzaileak bezeroari jakinaraziko dio iritsi zaiola eskatu 
duena, txirrinean edo interfonotik, eta segituan 2 metro atzerantz egingo du; bezeroak 
eskaria jasoko du, eta banatzaileak zoruarekin kontaktua saihesteko baliatu duen 
tresna eramango du, jarraian nonbaiten botatzeko. 

 

4- JANARIA ESTABLEZIMENDUAN BERTAN SALDUZ GERO 

 

4.1-BEZEROEN ANTOLAKETA 

- Sartu eta irteteko guneak mugatu behar dira, hartara edukiera kontrolatzeko eta 
bezeroen artean gutxienez 2 metroko tartea dagoela bermatzeko. Gutxieneko segurta-
sun-tartea ezin denean bermatu, kanpoan itxaron beharko dute bezeroek. Kanpoko 
ilarak antolatu egin behar dira, segurtasun-distantzia bermatu ahal izateko. 

- 2 metroko distantzia bermatu behar da langileen artean, eta langileen eta bezeroen 
artean, nola erosteko prozesuan, hala arreta egiteko eta ordaintzeko ilaretan ere. Sal-
tzaile eta bezeroen artean manparak edo elementu fisiko isolatzaileak paratzea go-
mendatzen da, batzuen zein besteen segurtasuna bermatzeko. Kobratzeko kutxetan 
plastiko zurrun edo erdi-zurruneko (edo antzeko beste material bateko) manparak 
instalatu beharko lirateke, erraz garbitu eta desinfektatzeko modukoak.  

- Hala behar izatera, eskularru-banagailuak jarri beharko dira bezeroentzako establezi-
menduaren sarreretan, nolabait adierazita barrura sartu eta otarra edo gurdia hartu 
aurretik jantzi behar dituztela erabilera bakarreko eskularruak, eta irtetean establezi-
menduak horretarako ipini duen zaborrontzian bota behar dituztela.  

- Bezeroei ohartu behar zaie erosketa egitera ahalik eta gutxienetan joatea praktika 
arduratsua dela. 
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- Bezeroei bete beharreko segurtasun-neurriak jakinarazi behar zaizkie, bai eta 
gomendio horiek betetzean dagokien erantzukizuna gogoratu ere, kartel, bozgorailu, 
pantaila eta abarren bidez. 

 

Gasteizen, 2020ko apirilaren 21ean. 
Osasun Publikoaren Zerbitzua. 

 
 

 


