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Epidemia baten aurrean prestatzea gizarte osoak partekatu beharreko erantzukizuna da. 

"Funtsezkotzat" jotzen diren sektoreei atxikita gauden enpresetan, are beharrezkoagoa da 

ezohiko neurriak hartzea negozioaren jarraikortasuna ziurtatzeko, herrialdeko jardueren 

funtzionamendu normalerako "azpiegitura estrategikoak" mantendu eta horien operatibitatea 

bermatu ahal izateko. 

Ildo horretan, PETRONORek, fintzearen arloko konpainia den aldetik eta COVID-19 birusaren 

epidemiaren testuinguruan, honako ekimen hauek bideratu ditu pertsonen osasuna zaintzeko eta 

jardueraren jarraikortasuna bermatzeko: 

1. Negozioaren Jarraipen Plana egitea eta onartzea. Lau alerta-maila ezarri dira::  

a. Prebentzioa eta dibulgazioa. 

b. Alerta jarduera kritikoetan (eremu kritiko batean zeinahi arrazoirengatik absentismoa 

% 10etik gorakoa denean aktibatzen denean). 

c. Larrialdia jarduera kritikoetan (unitate kritikoak gelditu behar direnean aktibatzen da). 

d. Eragiketak geldiaraztea. 

Une honetan 1. alerta mailan gaude eta ez dugu egiaztatuko kasurik, ezta kasu susmagarririk 

ere. 

2. Plana kudeatuko duten gobernu-organoak ezartzea.  

Larrialdia Koordinatzeko Batzordea sortu da. Kontseilari ordezkaria da horren buru eta 

Zuzendaritza Batzordeko kide guztiek osatzen dute, Zerbitzu Medikoarekin, Pertsona eta 

Antolaketa arloko arduradunarekin, zerbitzu juridikoen arduradunarekin, barne-

komunikazioaren arduradunarekin eta prebentzio arloko arduradunarekin batera.  

3. Epidemiaren bilakaerari buruzko adierazleak ezartzea: 

a. Lantokira joaten ez diren langileen indizea: 

b. Intzidentzia-tasa: (aste honetako kasu aktiboen kopurua/langile-kopurua) x 100 =) 

c. Adierazle klinikoak: 

1. Covid19aren ondorioz baieztatutako bajen kopurua: 

2. Covid19ari lotuta daudela susmatzen diren bajen kopurua: 

3. Covid-19aren ondorioz ospitalean daudenak 

4. Covid19a jasan ondoren berriz ere lanean daudenak (baieztatuak nahiz 

susmagarriak). 

4. Eragiketaren jarraipenerako kritikoak diren jardueren identifikazioa. 



 

5. Ordezko langileen prestakuntza-beharrak identifikatu eta ezartzea, behar izanez gero posizio 

kritikoak betetzeko. 

6. Lan-eremuen araberako bereizketa egiteko aukerak ebaluatzea, kutsatuz gero gaixotasuna 

transmititzeko aukerak minimizatzeko. 

7. Negozioaren jarraipenerako hornitu beharreko material kritikoen identifikazioa. 

8. Kritikotzat jotzen diren kontratatutako zerbitzu-hornitzaileekin jardutea. Kontingentzia Planak 

egin ditzatela eskatu eta COVID-19ak eragindako bajak berehala jakinarazteko protokoloa 

ezartzea. 

9. Langileei eta Enpresa Batzordeari jakinarazi eta zabaltzea.  

a. Kutsatzea prebenitzeko neurriak 

b. Sintomatologiarik izanez gero edo baieztatutako COVID-19 kasuekin harreman estua 

izanez gero jarduteko jarraibideak 

c. Barneko zein kanpoko erreferentziazko zerbitzu medikoen datuak. 

10. Birusa transmititzen lagun dezaketen pertsonen pilaketak saihesteko, zera erabaki da: 

a. Aurrez aurreko bileren ordez, multikonferentziak egingo dira. 

b. Bertan behera utzi dira aurrez aurreko prestakuntza-saioak. 

c. Jantoki zerbitzua eten da (asteartean hasita, hilak 17). 

d. Bertan behera utzi dira bidaiak eta ekitaldietako parte-hartzeak. 

e. Vending makinak zerbitzutik kanpo utziko dira. 

f. Garraio kolektiboaren zerbitzua doitu da pilaketak saihesteko. 

11. Birusaren hedapena saihesteko, honako neurri hauek hartu dira:  

a. Kanpoko langileei ahalik eta gehien murriztu zaizkie findegirako sarrera guztiak 

(negozioarekin jarraitzeko ezinbestekoak direnak baino ez). 

b. Harreman estuak saihestuko dira (metro batetik beherako distantzian eta 15 

minututik gorako iraupenarekin izandako topaketak) eta espazioak antolatuko dira 

baldintza horiek bermatzeko. 

c. Kontrol-operadoreen lanpostuen izaera kritikoa kontuan izanda, zenbait neurri 

espezifiko ezarri dira: 

1. Beharginak bereizteko panelak jarriko dira. 

2. Lanpostuetara uniformea jantzi gabe sartzen utziko zaie. 

3. Ibilgailu bat esleituko da kontrol-operadorearen lanpostu bakoitzeko, haiek 

bakarrik erabiltzeko. 

4. Ahalik eta gehien mugatuko da Kontrol Geletarako sarbidea. 

12. Garbiketa eta higiene-neurriak: 



 

a. Eremu komunen garbiketa indartuko da txanda-aldaketa bakoitzean. Zeregin 

horretarako trebatuta dauden profesionalek egingo dute garbiketa hori. 

b. Langile bakoitza arduratuko da partekatutako elementuen garbitasunaz (irratia, 

mikrofonoak, mugikorrak, tabletak, etab.). Beraz, horiek guztiak garbitu beharko ditu 

txanda amaitu baino lehen. Garbiketa hori egiteko baliabideak izango dituzte. 

c. Ibilgailuen erabilera minimizatzea. Hori eginez gero, partekatutako elementuak 

higienizatzea; hala nola, bolanteak, atzerako ispiluak, aldatzeko palanka, 

zipriztindegia, segurtasun-uhala eta agerian dauden beste alde batzuk. Garbiketa 

egiteko baliabideak izango dituzte. 

d. Esparru komunetan soluzio hidroalkoholikoaren banagailuak eta eskuoihalak jarriko 

dira. 

e. Pedala eta estalkia dituzten paperontziak jarriko dira esparru komunetan, 

higienerako materialak uzteko. 

f. Autobusen garbitasuna indartuko da. 

 

13. Antolaketa arloko neurriak 

Birusak Petronorreko pertsonen osasunean eta enpresa-jardunean izan ditzakeen ondorioak 

minimizatzeko, aurrez aurre lan egiten duten pertsonen kopurua murrizten saiatuko da. 

Lehenengo fasean, 200 pertsona inguru urruneko lan-jardunean hasiko dira (urruneko lana 

martxoaren 16an abiatuko da). Bigarren faserako, beste 100 pertsona identifikatu dira, 

urruneko lan-jardunean has daitezen. 

Mantentze-lanen kontratisten eta arduradunen lanaldia aldatzea, esparru komunetan 

pilaketak saihesteko eta enpresa-jardunaren jarraipenerako gutxieneko jarduerak 

bermatzeko. 

14. Lana eta familia bateratzeko neurriak: 

Aldi berean, urruneko lan-jardunaren aukera ez duten pertsonentzat, enpresak beste ordutegi 

bat ezarri du, lana eta familia bateragarri egiteko neurri berezitzat (07:30etik 14:15era 

bitarteko lanaldi trinkoa, sarreran ordu eta erdiko malgutasunarekin). 

15. Gorputzaren tenperatura hartuko zaie instalazioetara sartzen diren pertsona GUZTIEI. Neurri 

hau datorren astean ezartzea aurreikusi da. 


