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Covid-19ak eragindako osasun pandemia osoan zehar (2020ko martxoaren 14tik ekainaren 21era arte 
ezarritako alarma egoeran barne) jardunean iraun zuten eta oraindik jarraitzen duten funtsezko 
jardueretako bat da nekazaritza produkzioa1,2,3. Hortaz, lehen unetik bateragarri egin behar izan dira 
landako lanak eta sektore horretan lan egiten duten pertsonak SARS-CoV-2az kutsatzeko arriskuari 
aurrea hartzeko neurri egokiak. 

Nafarroako Gobernuak arreta berezia jarri du nekazaritzako landaketa eta bilketa kanpainetan, 
zeinetan, batzuetan, beste komunitate autonomo edo herrialde batzuetatik iritsitako langileak 
baliatzen baitira, sasoikako langileak. Kolektibo horretako talde batzuen egoera sozial eta laboralaren 
ondorioz, Europako Batzordeak esan eta Osasun Ministerioak ere adierazi bezala, kutsatzeko arrisku 
handiagoa dute4,5, eta horren adierazgarri izan ziren zenbait agerraldi gertatu izana Estatuan bezala 
Europan ere. 

Kolektibo horrek, SARS-CoV-2a zabaltzeaz eta kutsatzeaz den bezainbatean, berezko ezaugarri batzuk 
ditu, arrisku faktore espezifiko moduan identifikatzen ahal direnak, eta horien artean, honako hauek 
aipatzen ahal ditugu: 

- Helmugara iristeko bidaiak, kontinente artekoak, Europa barrukoak, estatuan zeharrekoak, 
taldetan egiten direnak anitzetan, prebentzio neurriak betetzeko bermerik izan gabe. 

- Aldi baterako aloimenduak, segurtasuneko distantzia fisikoa zaintzea zailtzen duten 
partekatutako espazio kolektiboetan. 

- Laneko baldintzen ondorioz, garraioa partekatzea lursailetarako joan-etorrietan, laneko 
ekipamenduak eta tresnak elkarren artean trukatzea, leku beretan biltzea atsedenaldietan, 
eskuak garbitzeko eta desinfektatzeko zailtasunak eta abar. 

- Kultura, komunikazio eta hizkuntza oztopoak, aldi baterako langileek eta bidaide dituzten 
familiek sistema sanitarioan eta soziosanitarioan sarbidea izatea zailtzen dutenak. 

- Egoera ekonomiko prekarioa, eragin kaltegarria izaten ahal duena bakartzeko eta konfinatzeko 
neurriak betetzean, diru iturriak galtzeko beldurragatik. 

Horiek guztiak aipatu dira arduraz jokatzeko arrisku egoera moduan6, eraginkortasunez balia daitezen 
gure eskura dauden neurriak eta bitartekoak. 

Pandemiaren hasieran, administrazio publikoen arteko koordinazioa gertatu zen, eta koordinazio 
beharrezko horren ondorioz, prebentzio neurriak ezartzeko lehen jarduketekin batera, 
                                                           
1 63/2020 Errege Dekretua, martxoaren 14koa, alarma egoera deklaratu duena COVID-19ak eragindako osasun krisia 
kudeatzeko.. BOE 66 zenbakia, 2020/03/14koa, eta ondorengo berrikuspenak. 
2 10/2020 Errege Lege-dekretua, martxoaren 29koa, ordaindutako baimen berreskuragarri bat arautzen duena funtsezko 
zerbitzuak betetzen ez dituzten besteren konturako langileentzat, COVID-19aren kontrako borrokaren baitan herritarren 
joan-etorriak murrizteko xedez. BOE, 87 zenbakia, 2020/03/29koa.  
3 SND/310/2020 Agindua, funtsezko zerbitzutzat jotzen dituena osasun zentro, zerbitzu eta establezimendu jakin batzuk. BOE, 
91 zenbakia, 2020/04/01ekoa. 
4 EUROPAKO BATZORDEAREN 2020/C235 I/01 KOMUNIKAZIOA. “Europar Batasuneko sasoikako langileei buruzko 
zuzentarauak, COVID-19aren pandemiaren testuinguruari lotutakoak”. Brusela. Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala, 2020-
7-17koa.  
5 OSASUN MINISTERIOA (2020/10/29). Ekitatea Osasunean eta COVID-19a. Azterketa eta propossamenak gizarte-
desberdinkeriekin loturiko zaurgarritasun epidemiologikoari heltzeko.  
6 EUROPAKO BATZORDEAREN COM (2020) 318 KOMUNIKAZIOA - amaiera. “Europar Batasunaren epe laburrerako osasun 
arloko prestaketa, COVID-19aren agerraldien aurrekoa”. Brusela. Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala, 2020-7-15ekoa. 
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departamentuarteko programa espezifiko bat abian jarri zen Nafarroan, Covid-19ari aurre egiteko 
sasoikako langileak dituzten nekazaritza ustiategietan. 

Dokumentu hau Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko (NOPLOI) Lan 
Osasunaren Zerbitzuak egin du, eta aipatu departamentuarteko programaren barruan 2020an 
egindako jarduketak biltzen ditu. Lortutako emaitzak aztertuta, egokitzat jotzen ditugu garatutako 
alderdi batzuk, eta 2021erako programa finkatzea proposatzen dugu. Azkenik, gogoeta batzuk ere 
egiten dira ondorio moduan, epe laburrean eta ertainean hobetu beharreko jarduketak aipatzeko, gure 
ustez, aplikatzen hasi behar baitira, egungo pandemia infekziosoari bezala etorkizunean litezkeenei 
ere aurre egiteko.  

 

 

 
2.1. Informazioa eta aholkuak 
 
NOPLOIko Lan Osasunaren Zerbitzuak, bai baitaki landatzea eta biltzea funtsezko lanetako bi direla 
nekazaritza produkzioan, eta landaketa bakoitza sasoi espezifiko batzuei lotuta dagoela eta, neurri 
handi batean, sasoikako langileak kontratatuta egiten dela, 2020ko apirilean, zainzuriaren 
kanpainan, Covid-19ari aurre egiteko prebentzio gomendioak jasotzen zituzten bi dokumenturen 
lehen bertsioa egin zuen. Dokumentu horiek sektoreko eragile sozioekonomikoen artean zabaldu 
ziren, eta aldatu eta eguneratu ziren gaixotasunaz gehiago ikasi ahala, eta indarreko legedira egokitu, 
hain aldakorra izaki une bakoitzean. Dokumentu horien azken bertsioak gure web-orrian daude, edo 
honako esteka hauetan:  

- Enplegatzaileentzat eta laneko arriskuei aurrea hartzeko zerbitzuentzat (LAAHZ): Covid-19aren 
aurreko prebentzio gomendioak sasoikako langileak kontratatuko dituzten nekazaritzako 
ustiategietarako (NOPLOI, 2020.11.03).  

- Sektoreko langileentzat: Prebentzio orientabideak nekazaritzako ustiategietako sasoikako 
langileentzat (NOPLOI, 2020.10.01).  

Geroago, Osasun, Lan eta Ekonomia Sozialeko Ministerioak eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadurako 
Ministerioak, zenbait elkarte zientifikorekin batera, prebentzio eta babes neurri espezifikoak biltzen 
zituen gida bat egin zuten. Lehen bertsio itundua abuztuan argitaratu zen: Sasoikako langileak 
kontratatu behar dituzten nekazaritza ustiategietan Covid-19a prebenitzeko eta kontrolatzeko gida.  

 
2.2. Koordinazioa administrazio publikoen eta komunitate autonomoen 
artean 
 
Ia pandemiaren haste beretik, eta kontuan hartuta sasoikako langileek Espainiako lurralde osoan 
kanpainetan jarduteko egiten dituzten joan-etorriak, Osasuneko aurreko ministroak, Salvador Illa 
jaunak, eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadurako ministroak, Luis Planas jaunak, bilerak antolatu 
zituzten Osasunaren Lurraldearteko Kontseiluaren barruan komunitate autonomoekin, 
Nafarroarekin besteak beste, sasoikako langileen joan-etorriak koordinatzeko, mugimendu horiei 
aurrea hartzeko eta nekazaritza kanpainetan Covid-19aren agerraldi posibleak prebenitzeko.  

Gainera, bilera instituzionalak eta teknikoak egin ziren ondoko komunitate autonomoekin, 
Errioxarekin eta EAErekin adibidez, jarduketa komunak ituntzeko. 
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3.1. Helburuak 
 
1. XEDEA. Nekazaritza ustiategietan, Covid-19ari dagokionez, lan eta sarbide baldintza seguruak 
bermatzea. 

1.1. Enpresarien artean neurri teknikoak nahiz antolaketa, informazio eta prestakuntza arloko 
neurriak har ditzaten sustatzea, dauzkaten langile guztientzat, SARS-CoV-2aren transmisioa 
eta infekzioa prebenitzen eta kontrolatzen direla ziurtatzeko nekazaritzako produkzio 
jarduerarekin zerikusia duten prozesu guztietan, bai eta, ahal den neurrian, langile horientzat 
prestatutako aloimenduetan behar direnak ere. 

1.2. Aholkuak ematea laneko arriskuei aurrea hartzeko zerbitzuei (LAAHZ), aldi baterako laneko 
enpresei (ABLE) eta zerbitzu enpresei, bai eta sektoreko eragile sozialei ere, ustiategien 
arduradunek eta haietan lan egiten dutenek hartu beharreko prebentzio neurriei buruz. 

1.3. Behar adina langile ziurtatzea bakartzeak edo itxialdiak gertatzen badira ere. 
1.4. Nekazaritza ustiategietan prebentzio kultura eta laneko arriskuen prebentzioaren integrazioa 

sustatzea, bai eta lege hau betetzea ere: 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Lan-arriskuen 
Prebentzioari buruzkoa. 

2. XEDEA. Oinarrizko informazioa zabaltzea sasoikako langileen artean Covid-19ari eta Nafarroako 
baliabide sanitario eta sozialei buruz, gure hizkuntzekin ohituta ez daudenentzat ere egokitutako 
jakinarazpenen bidez. 
2.1.  Covid-19ari buruzko informazioa prestatzea, biltzea eta eskura jartzea zenbait hizkuntzatan:  zer 

den, nola transmititzen den eta kutsatzea nola prebenitzen ahal den. 
2.2.  Lan eta osasun prestazioei buruzko informazioa bermatzea zenbait hizkuntzatan. 

3. XEDEA. SARS-CoV-2az kutsatzen ahal diren edo kutsatzeko arrisku berezia duten sasoikako 
langileak hauteman eta kontrolatzea. 

3.1. Covid-19aren kasu posibleen detekzio goiztiarra eta jarraipena egiteko sistema bat ezartzea, 
PCR proba diagnostikoak eginez lan harremanaren hasieran. 

3.2. Bizitzeko baldintza egokiak sustatzea sasoikako langileentzat eta haien familientzat, itxialdia 
edo bakartzea gertatuz gero Covid-19a dela-eta, harreman estua izateagatik edo 
kutsatzeagatik. 

3.3. Laneko arriskuei aurrea hartzeko prebentzio zerbitzuek sasoikako langileen artean hasierako 
azterketa medikoak egin ditzaten sustatzea. 

 
3.2. Metodologia 
 
Uztailean, lan saioak antolatu ziren Nafarroako Administrazio Publikoko departamentu batzuen 
artean, eta horietan izan ziren, halaber, nekazari elkarteak, kooperatiba elkarteak, sindikatuak eta 
sektorearekin zerikusia duten beste erakunde eta entitate batzuk. Bilera horietan beharrezkotzat jo 
zuten departamentuarteko programa espezifiko bat ezarri eta garatzea, sasoikako langileei, haien 
familiei eta nekazaritza sektorearekin zerikusia duten herritarrei eragin ziezaieketen Covid-19aren 
agerraldiak prebenitzeko. Saio horiek geroago ere egin ziren, programaren barruko helburuak eta 
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ekintzak erabaki eta ituntzeko. Departamentu, erakunde eta entitate hauek hartu dute parte 
horietan: 

- Nafarroako Gobernua: 
Osasun Departamentua. 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua. 
Lurralde Kohesiorako Departamentua. 
Eskubide Sozialetako Departamentua. 
Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua. 

- Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa (NUKF) eta gehien eragindako toki entitateak 
- Sektoreko eragile sozioekonomikoak:  

Nafarroako Nekazarien eta Abeltzainen Batasuna (UAGN). 
Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna (EHNE). 
Nafarroako Nekazaritzako Kooperatiben Batasuna (UCAN) 
Grupo AN. 
Nafarroako, Errioxako eta Aragoiko Nekazaritzako Elikagaien Industrien Elkartea (ALINAR). 
Langile Komisioak (CCOO). 
Gurutze Gorria. 
Ijitoen Idazkaritza Fundazioa. 

2020ko bigarren seihilekoan, etengabea eta azkarra izan zen Nafarroako Administrazio Publikoko 
departamentuen arteko eta horien eta aipatu entitateen arteko komunikazioa. Aldian behin berrikusi 
zen argitaratzen zen araudia, Estatukoa zein beste komunitate autonomo batzuetakoa izan, eta 
hautemandako aldaketak lan saioetan jakinarazi ziren, biltzen zen informazio berri garrantzitsuarekin 
eta abian jarritako ekintzetatik lortzen ziren emaitzekin batera. Lan saio horiei esker, jarraibide 
zuzentzaileak proposatu ziren, bai neurrietan, bai esperotako emaitza lortzen ez zuten ekintzetan.  

Saioetarako deialdietan epeak laburrak eta landutako gaietako batzuk espezifikoak izatearen 
ondorioz, saio batzuetan parte hartu zutenen kopurua txikia izan zen, hasieran deituta zeudenak 
kontuan hartuta. 

 
3.3. Egindako ekintzak eta lortutako emaitzak 
 
1. taulan, 2020an egindako ekintzen kronograma jaso da. Ondoren, azpimarragarrienak deskribatzen 
dira, eta lortutako emaitza interesgarrienak ere jasotzen dira.  
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1. taula.  2020ko ekintzen kronograma (aurreko ataletan deskribatutako hasierako jarduketak ere jasota 

daude). 

 

Ap
iri

la
 

M
ai

at
za

 
Ek

ai
na

 
U

zt
ai

la
 

Ab
uz

tu
a 

Ira
ila

 
U

rr
ia

 
Az

ar
oa

 
Ab

en
du

a 

1. Bilerak komunitate autonomoekin, Osasuneko Ministerioarekin eta 
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadurako Ministerioarekin. Osasunaren 
Lurraldearteko Kontseilua. 

         

2. Bilera instituzionalak eta teknikoak ondoko komunitate autonomoekin, 
informazioak eta jarduketak koordinatzeko eta elkarri jakinarazteko. 

         

3. Dokumentuak argitaratzea, prebentzio gomendioekin, NOPLOIren 
webgunean. Dokumentu batzuk eguneratu egin dira. 

         

4. Lan saioak departamentuen artean, eta nekazari elkarteekin, kooperatiba 
elkarteekin, sindikatuekin eta beste erakunde eta entitate batzuekin. 
DEPARTAMENTUARTEKO PROGRAMA ESPEZIFIKO BAT garatzea erabaki da. 

         

5. Aholkularitza teknikoa: telefonikoa eta posta elektroniko bidezkoa.          
6. Infografiak egitea.          
7. 604/2020 Ebazpena, abuztuaren 11koa, argitaratzea. PCR zirkuitua eta 
arduradunen adierazpena.  

    12     

8. Hitzaldiak eta informazio saioak.          
9. NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK-SASOIKAKO LANGILEAK gunea sortzea 
NOPLOIren webgunean. 

         

10. NOPLOIko langileek nekazaritza ustiategiak bisitatzea.          
11. Eskutitza bidaltzea enpresariei, nekazaritzako erakundeei eta      29    
12. Prentsa oharra argitaratzea.       2   

13. Bilera ABLEekin eta nekazaritzako zerbitzu enpresekin.       9   

14. Nekazaritzako zerbitzu enpresetako LAAHZetan eta ABLEetan, 
koordinazio betearazlea aktibatzea. LAAHZen bisitak. 

      23   

*Kop.= Hileko eguna (data) 

 AHOLKULARITZA TEKNIKOA: TELEFONIKOA ETA POSTA ELEKTRONIKO BIDEZKOA  
(apirila- abendua) 

2020ko apiriletik, 98 kontsulta egin ziren NOPLOIn, eta egileak hauek izan ziren: nekazaritzako 
zerbitzu enpresak; prebentzio zerbitzuak; sasoikako langileak zuzenean enplegatzen dituzten 
nekazariak; sindikatuak; elkarteak; eta sektorearekin lotura zuzena duten beste entitate batzuk. 
 

 INFOGRAFIAK EGITEA (abuztua - iraila) 

Abuztuan eta irailean, nekazaritzako lursailetako enplegatzaileek eta sasoikako langileek jakin 
beharreko oinarrizko informazioa biltzen zuten infografiak egin ziren.  

Zenbait hizkuntzatan egindako infografiak argitaratu ziren Migrazio Politiketako eta Justiziako 
Departamentuaren laguntzarekin, mezuak atzerritar jatorriko biztanleei helarazteko. Material 
horiek, egun, arabieraz, bulgarieraz, frantsesez, ingelesez, portugesez, eta errumanieraz daude 
eskuragai NOPLOIren webgunean. 
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 604/2020 EBAZPENA, ABUZTUAREN 11KOA, ARGITARATZEA. PCR PROBAK EGITEKO 
ZIRKUITUA ABIAN JARTZEA ETA KASU POSITIBOEN ETA KONTAKTU ESTUEN 
SEGIMENDUA ETA KONTROLA (abuztuaren 12a - abendua) 

Abuztuaren 11n hau onetsi zen: 604/2020 Ebazpena, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, 
zeinaren bidez prebentzio neurri jakin batzuk hartzen baitira aplika daitezen nekazaritzako 
langileak aldi baterako kontratatzen direnean Nafarroako nekazaritza kanpainetan, COVID-
19aren pandemiak eragindako osasun krisiari aurre egiteko xedez; eta egun bat geroago 
argitaratu zen Nafarroako Aldizkari Ofizialean.  

Hartan, Nafarroako Gobernuaren konpromiso hauek azpimarragarriak dira: 
- Erantzukizunpeko adierazpenetan emandako informazioa kudeatzea. Adierazpen horiek 

enplegatzaileek bete beharrekoak dituzte, beren enpresan alta eman behar dietenean 
egoera hauetakoren batean dauden langileei:  
o Nafarroako herrietan erroldatuta ez egotea. 
o Erroldatuta badaude ere, azken bi hilabeteetan nekazaritza kanpainak egin izana beste 

komunitate autonomo edo herrialde batzuetan.  
- Enplegatzaileek erantzukizunpeko adierazpenen bidez izapidetutako dokumentazioan 

agertzen diren pertsonei PCR probak eginen zaizkiela bermatzea. 
- PCR positiboa duten pertsonei eta haien kontaktu estuei aloimendua ematea Osasuneko 

Departamentuak horretarako prestatuta dauzkan establezimenduetan, bizitzeko osasun 
baldintza egokirik ez izanez gero isolamendua edo konfinamendua egiteko. 

- Toki entitateei eskatzen zaie oinarriko zerbitzu sozialen bidez identifikatzeko zer 
bizilekutan gertatzen ahal diren pilaketa egoerak. 

Bestalde, adierazten da Covid-19tik babesteko materiala bermatu behar zaiela kontratatutako 
langileei, bizitzeko, garraiatzeko eta lan egiteko baldintza egokiez gain. 

 
2. taula.  2020ko abuztu eta abendu artean Nafarroara beste komunitate 

autonomo edo herrialde batzuetatik iritsi diren eta enplegatzaileek, 
ABLEek eta zerbitzu enpresek izapidetutako erantzukizunpeko 
adierazpenetan agertzen diren pertsonen kopurua. 

2020. urtea Aitortutako 
pertsona kop. 

Abuztua 258 
Iraila 770 
Urria 126 
Azaroa   86 
Abendua   62 
GUZTIRA 1302 

 

Komunikazio zirkuitu bat ezarri zen Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren, 
NOPLOIren eta O-NOZen artean, lehenbailehen erantzuteko abuztuaren 11ko 604/2020 
Ebazpenean hartutako konpromisoei: PCR probak egitea, emaitzak jakinaraztea, emaitza 
positiboa duten pertsonak bakartzea eta kontaktu estuak bilatzea eta konfinatzea. 
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3. taula.  Egindako PCR probak eta lortutako emaitza positiboak 

Aitortutako pertsonak, guztira  Egindako PCR-en kop. PCR positiboen kop. 

1302 326  (%25) 46  (%14) 

 
3. taulan agertzen den bezala, PCR proba diagnostikoa egin zitzaion jakinarazitako 
erantzukizunpeko adierazpenetan agertzen ziren pertsonen %25ari. Egindako proba horien 
%14k emaitza positiboa izan zuen, eta, horregatik, jarraipena eta kontrola egiteko mekanismo 
egokiak aktibatu ziren. 

 

 HITZALDIAK EDO INFORMAZIO SAIOAK (abuztuaren 13tik 28ra) 

Sektoreko enpresariak nekazaritza ustiategietan prebentzio neurriak hartzeko beharraz 
informazioa emateko eta sentiberatzeko, 6 informazio saio programatu ziren Nafarroan 
nekazaritza jarduera garrantzitsua duten herri batzuetan. Hizlariak honako hauetakoak izan 
ziren: Nekazaritzako eta Abeltzaintzako Zuzendaritza Nagusia, NOPLOI, Nafar Lansare- 
Nafarroako Enplegu Zerbitzua, UCAN, UAGN eta EHNE. 

Aurreikusitako saio guztiak egin ziren, eta 198 pertsona bildu zituzten. 

 

4. taula. Zenbat informazio saio egin ziren, non egin ziren eta zenbat pertsona bildu zituzten. 

Informazio 
saioaren data 

Tokia Parte 
hartzailee

n kop. 

2020.08.13 Tutera, Erriberako Mankomunitateko ekitaldi aretoa 48 
2020.8.14 Lodosa, Kultur Etxeko auditorioa 45 
2020.8.19 Mendabia, Udaletxeko ekitaldi aretoa 39 

2020.08.21 Tafalla, Kultur Etxeko areto nagusia 11 
2020.08.26 Lizarra, Jurramendiko Mankomunitateko ekitaldi aretoa 7 
2020.08.28 Viana, Kultur Etxea 48 

GUZTIRA:        198 
 

 “NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK – SASOIKAKO LANGILEAK” GUNEA SORTZEA 
NOPLOI-REN WEBGUNEAN(abuztua - iraila) 

Material digitala egiten ari zenez, eta interesa zuen edonoren eskura egon behar zuenez, 
NOPLOIren webgunean “NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK – SASOIKAKO LANGILEAK” izeneko gune 
bat prestatu zen, programaren helburuekin zerikusia duen araudia, dokumentuak eta informazio 
interesgarria biltzen dituena. 

Webgune horrek kanpoko 530 bisita izan zituen (NOPLOIko ekipo informatikoetatik egindakoak 
kenduta). 
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 NEKAZARITZAKO USTIATEGIETARA NOPLOItik egindako bisitak (abuztua - abendua) 

Informazioa helarazteaz gain nekazaritza ustiategien arduradunei, prebentzio zerbitzuei eta 
Programako ekintzen hartzaile diren eragile sozioekonomikoei, beharrezkotzat jo zen lantokiak 
bisitatzea, bertatik bertara jakiteko zer neurritan aplikatzen diren gomendatutako prebentzio 
neurriak. 

Bisita horiek abuztu eta abendu artean egin zituzten NOPLOIko Lan Osasunaren Zerbitzuko 
teknikariek. 

Guztira, sasoikako langileak zituztenen artean aukeratutako 30 nekazaritza ustiategi eta enpresa 
bisitatu zituzten, ausaz edo langileen artean Covid-19aren kasuak izateagatik. Asmoa izan zen 
bisitak, gehienetan, aurrez ohartarazi gabe egitea. 

Banaketa, nekazaritza eskualdeen arabera, 5. taulakoa da. 

5. taula. Bisitatutako enpresen banaketa kokatuta dauden nekazaritza eskualdearen arabera. 

Nekazaritza eskualdea Bisitatutako 
enpresen 
kopurua Behe Erribera 10 

Nafarroako Erdialdea   6 
Goi Erribera - Aragoi 13 
Iruñerria   1 

GUZTIRA 30 
 

Bisitetan lortutako informazioa hurrengo grafikoan dago.  

Bisitatutako enpresetan, %80k LAAHZ zuen, eta %65ek osasunaren zaintza LAAHZ batekin 
kontratatuta zeukan. %7k baino ez zizkien egin hasierako azterketa medikoak langileei. 

Enpresen %67an eman zitzaien informazioa langileei Covid-19ari buruz.  

Oinarrizko prebentzio neurri sanitarioak hartzeari dagokionez, nabarmentzekoa da ustiategien 
%25ean baino ez zen neurririk hartzen langileen arteko segurtasun tartea bermatzeko.  %42an 
langileek maskara erabiltzen zuten, eta %18an, urez eta xaboiz garbitzen ahal zituzten eskuak. 
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1. irudia. Covid-19ari aurre egiteko prebentzio neurriak eta laneko arriskuen prebentzio kudeaketako 

oinarrizko alderdiak betetzen dituzten edo betetzen ez dituzten enpresen edo nekazaritzako 
ustiategien ehunekoa. 

 

 ESKUTITZA BIDALTZEA ENPRESARIEI, NEKAZARITZAKO ERAKUNDEEI ETA SINDIKATUEI 
(irailaren 29a) 

Nekazaritza eta enpresa erakundeei (UAGN, EHNE, CEN eta ANEL) eta ELA, CCOO, UGT eta LAB 
sindikatuei bidalitako mezu elektroniko bidez, eskutitz bat helarazi zitzaien, irailaren 29ra arte 
egindako bisiten berri ematen zuena, eta sektoreko enpresetan hobekuntza batzuk egin 
beharra proposatzen zuena.  

 

 PRENTSA OHARRA ARGITARATZEA (urriaren 2a) 

Era berean, informazioa emateko xedez, eta pandemia egoerak irauten zuela ikusita erne egoten 
jarraitzeko, prentsa ohar bat argitaratu zen, honako hau jakinarazi zuena: 

-  Unitate mugikor bat prestatu zela, PCR probak egiteko sasoikako langileei ustiategietan.  

-  Zenbat enpresak izapidetu zuten erantzukizunpeko adierazpena, eta abuztuan izandako 
hitzaldiak eta informazio saioak. 

- Webgune espezifiko bat prestatu zela, NOPLOIren web-orrian, zenbait hizkuntzatan 
zeuden dokumentu informatiboak lortzeko balio zuena. 

Gainera, Covid-19aren aurkako prebentzio neurriak gogorarazten ziren, indarrean jarraitu behar 
baitzuten nekazaritza ustiategietan eta lantokietan.  

 

 BILERA ABLE-EKIN ETA NEKAZARITZAKO ZERBITZU ENPRESEKIN (urriaren 9a) 

Bilera hori urriaren 9an egin zen Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuan, eta 
nekazaritza ustiategietara egindako bisitetan bildutako informazioa ematea izan zen biltzeko 
arrazoia.  
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Aurreko atalean emandako datuez gain, egiaztatzen ari zen ezen, langileak ABLEen edo zerbitzu 
enpresen bidez kontratatzen zituzten nekazaritzako enpresetan, lan baldintzak oso txarrak zirela 
prebentzio neurriak hartzearen eta langileei haiei buruz informazioa eta prestakuntza 
ematearen ikuspegitik. 

Errealitate horri buruzko datuak eman ziren bilera horretan, prebentzio betebeharrak 
azpimarratzeko, eta bete daitezela eskatzeko. 

 

 NEKAZARITZAKO ZERBITZU ENPRESETAN ETA ABLE-ETAN LAAHZ-EN KOORDINAZIO 
BETEARAZLEA AKTIBATZEA (urriaren 23a) 

LAAHZak NOPLOIko Lan Osasunaren Zerbitzuak aktibatu zituen, Lan Osasunaren Zerbitzuari 
esleitutako koordinazio betearazlearen mandatua aplikatuz.  

Aurreko bileraren ondorioz, enpresa horietako LAAHZekin bilera telematiko bat egitea erabaki 
zen, eta 9 agertu ziren. 

Esan zitzaien beren langileak zituzten nekazaritza ustiategiak bisitatu behar zituztela. Gainera, 
bisiten metodologia azaldu zitzaien, eta behar diren prebentzio neurriak hartuta zeuzkatela 
egiaztatzeko erabili behar zuten kontrol zerrenda eman, bai eta izandako emaitzak NOPLOIko 
Lan Osasunaren Zerbitzuari bidaltzeko prozedura ere. 

9 LAAHZetatik 6ren informazioa jaso zen NOPLOIn: nekazaritza ustiategietan egindako 10 
bisitari buruzko datuak eman zituzten. Honako emaitza hauek nabarmentzen ahal dira: 

- Nekazaritza ustiategietako langileen antolaketa ongi egin zen galdetegiko ataletan, 
ustiategien %90 baino gehiagotan (kuadrillak, sarrera mugatua eta abar).  

- Nekazaritza lursailetarako bidaia indibiduala ez izan arren, guzti-guztiek adierazi zuten 
langileek maskara jarrita zeramatela ibilgailuen barruan.  

- Bisitatutako ustiategien %90 baino gehiagotan, langileen arteko distantzia neurriak 
errespetatzen ziren.  

- Era berean, ehuneko positiboa handia izan zen lanlekuetan higiene neurriak hartzeari 
dagokionez.  

- Langileen prestakuntza ere %90etik gorakoa izan zen, baina ehunekoa txikiagoa izan zen, 
%70, Covid-19ari buruzko afixak izateaz den bezainbatean.  

Langileen osasuna zaintzeari dagokionez, esan zuten kontratatuta zeukatela aldi baterako 
laneko enpresa eta nekazaritzako zerbitzu enpresa guzti-guztiek, eta lantaldeetako kideen 
%70ri egin zitzaizkiela azterketa medikoak.  

Datu horiek guztiak oso bestelakoak dira NOPLOIko Lan Osasunaren Zerbitzuko teknikariek 
egindako bisitetan lortutakoekin alderatuz gero. Datuetan dagoen alde hori honako hauen 
ondorio da: alde batetik, LAAHZek aurrez ituntzen zituzten bisitak, ustiategia zehazki non 
zegoen jakiteko; bestetik, bisita horiek hitzaldiak eman eta beste informazio ekintza batzuk 
gauzatu ondoren egin ziren.  
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3.4. ONDORIOAK 
 
2020an nekazaritza sektorean garatutako esperientziak argi uzten du, lehenik eta behin, komeni dela 
hasitako programarekin jarraitzea 2021. urtean, zeinean beste jarduketa batzuk ere gehitu beharko 
baitira.  

Era berean, ikusi da departamentuarteko lan koordinatuari eutsi behar zaiola, bai eta 2020ko 
programan aritu diren eragile sozioekonomikoen parte hartzeri ere. 

Askotariko informazioa jaso da sektoreaz eta sasoikako langileen kolektiboaz. Informazio hori osatu 
eta gehiago zehaztu behar da, prebentzio programa honen xede den taldean egoten ahal diren 
arrisku egoerak hobeki detektatzeko.  

Ustiategietara egindako bisitei esker, badakigu zer heinetan ezarri diren Covid-19aren aurkako 
prebentzio neurriak, eta emaitzak “onargarritzat” jo genezakeenaren oso azpitik daudela. Hobetzeko 
proposamenetan, litezkeen kausetako batzuei heltzen zaie. 

Ezinezkoa izan da informazioa izatea sasoikako langileen aldi baterako bizilekuei buruz, ez eta bizikide 
dituztenei buruz ere (senideak dira neurri handiagoan?... lantaldeko kideak...?). Horrek guztiak neurri 
zehatzagoak eta egokiagoak hartzera eramanen gaitu. 

 

 

 

 
 Puntu kritiko estrategikoak 

- ABLEen eta nekazaritzako zerbitzu enpresen eginkizuna negatiboki erlazionatu da Covid-
19aren aurkako oinarrizko prebentzio neurriak hartzearekin, bai eta laneko arriskuen 
kudeaketa prebentiboaren oinarrizko zenbait kontutan ere.  

Egoerari buruzko gogoeta kritikoa egin behar da, eta NOPLOIrekiko lankidetza eta komunikazio 
handiagoa planteatu. Beharbada, haren kudeaketa eredua birplanteatzeko unea da. 

- Ez du esperotako eragina izan 13/2020 Errege Lege Dekretua, apirilaren 7koa, zeinaz presako 
zenbait neurri hartzen baitira nekazaritzako enpleguaren alorrean argitaratzeak, ez Nafarroan 
ez sasoikako langileak joaten diren gainerako komunitate autonomoetan, langileak ABLEen eta 
nekazaritzako zerbitzu enpresen bidez kontratatzeko joera gero eta handiagoari aurre egiteaz 
den bezainbatean. Ez da lortu tokian tokiko langileak izatea nekazaritza ustiategien 
arduradunek zuzen kontratatzeko. 

Hori beste puntu kritiko bat da, herritarren artean kutsatzeko eta SARS-CoV-2a zabaltzeko 
arriskua handitzen duelako, eta premiazkoa du eztabaidatzea eta adostasun sozioekonomikoa 
lortzea, egoera aldatzeko neurri espezifikoak hartzeko.  

- Sektoreko enpresek berenganatutako kanpoko prebentzio ereduak, halaber, batzuetan 
horrelakorik ez egon arren, babesgabetasun handiagoa sortu du dituzten langileen artean 
Covid-19ak eragindako pandemiaren aurrean.  

NOPLOIk eta Lan Ikuskaritza eta Gizarte Segurantza-Nafarroako Ordezkaritzak duela urte 
batzuk erabaki zuten enpresariari eskatzea itun bat izateko LAAHZ batekin, baldin eta laneko 
arriskuen prebentzioa zuzenean bere gain hartuta, ezinezkoa bazitzaion bermatzea une oro 
egonen zela lanlekuan, baina irizpide hori oraindik ezarri gabe dago hainbat enpresatan. 

  4. PUNTU KRITIKOAK ETA HOBETZEKO PROPOSAMENAK 
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Kanpoko prebentzio zerbitzuek erantzun eskasa eman diete enpresen beharrei eta langileei 
pandemian zehar, eta, horrenbestez, uste dugu prebentzio zerbitzu mankomunatu bati 
atxikitzea sustatu behar dela. Jarduketa espezifikoak beharko dira, bai legalak bai zaintza eta 
kontrol arlokoak, helburu hori lortzeko. 

- Baliteke sasoikako langileek dituzten bizilekuak eta aloimendu baldintzak egokiak ez izatea.  

Informazio espezifikoa bildu behar da alderdi horiei buruz, eta dagozkien neurriak hartu, eta, 
horretarako, beharrezkoa da honako hauen parte hartzea: toki entitateak, oinarriko zerbitzu 
sozialak, Gurutze Gorria, Ijitoen Idazkaritza Fundazioa, etab. 

 

 Berehala jokatzeko puntu kritikoak 

- Iazko jardueretan tarte txikia izan zen planifikatzeko, eta oso informazio gutxi zegoen aurretik, 
eta, horregatik, uste dugu hobekuntzak proposatu behar direla bai departamentuen arteko 
lanean, bai NOPLOIren beraren lanean.  

Pentsatzen da eraginkortasun handiagoa lortzen ahal dela nekazaritzako kanpainak baino 
lehentxoago jokatuta, kanpainok denboran zehar hurbildu ahala, eta jarduketak bakoitzaren 
ezaugarri berezietara egokituta.  

Zainzuriaren bilketa hastear dagoela, zeina barazkiak landatzearekin batera gertatuko baita, 
honako hauek proposatzen dira urteko bigarren hiruhilekorako: 
 

o Sasoikako langileen kontratazio zerrenda prestatzea, eta honako honetan bildutako 
neurriak jakitera ematea: 13/2020 Errege Lege Dekretua, apirilaren 7koa, zeinaz 
presako zenbait neurri hartzen baitira nekazaritzako enpleguaren alorrean. Lan poltsa. 

o Prentsa oharra: gogorarazteko bete beharrekoak direla erantzukizunpeko 
adierazpenak eta hartu beharrekoak oinarrizko prebentzio neurriak eta laneko 
arriskuak prebenitzekoak. 

o Informazio grafikoa bidaltzea udalei eta beste toki entitateei, zabal dezaten. 
o PCR zirkuituaren koordinazioa hobetzea: probak egitea ustiategietatik hurbil dagoen 

herrian edo eremuan (osasun zentroak). Emaitzen kudeaketa hobetzea, eta jarraipen 
eta kontrol neurriak.  

o NOPLOIko Lan Osasunaren Zerbitzuak LAAHZen jarduera kontrolatzea.  
o ABLEen eta nekazaritzako zerbitzu enpresen jarduketen jarraipena. 
o Nekazaritza ustiategiak bisitatzea, prebentzio neurriak ezarri direla egiaztatzeko. 
o Bizilekuak kontrolatzea, jakiteko zer neurritan betetzen diren laneko arriskuen 

prebentzioari buruzko araudia eta sektoreko hitzarmena, aplikatzekoak direnean7,8. 

  

                                                           
7 486/1997 Errege Dekretua, apirilaren 14koa, lantokietako segurtasun eta osasun xedapen gutxienekoak ematen dituena 
BOE, 97 zk.a, 1997/04/14koa; eta ondorengo eguneratzeak. 
8 Nafarroako Nekazaritza eta Abeltzaintza Sektorearen hitzarmen kolektiboa NAO, 114 zk.a, 2017/06/14koa. 
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 Egungo eta etorkizuneko puntu kritikoak 

- Koordinazio instituzionala hobetzea. 

- Zehapen eskumenak aplikatzea (Osasun Agintaritza eta Lan Agintaritza: NOPLOIko Lan 
Osasunaren Zerbitzua eta Lan Ikuskaritza eta Gizarte Segurantza) eta azken horren 
aholkularitza eginkizuna.  

- Sasoikako langileen zaurgarritasun egoeraren ikuspegi orokorra, bai eta Covid-19ak sortutako 
egoerarena ere, eta nola heltzen zaien zenbait esparrutatik. 
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