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BI HITZ, SARRERA GISA
Eskuliburua eta prebentzio‐plana idazteko argibide eta ereduak
Lan arriskuak prebenitzeko eskuliburua eta prebentzio‐plana idazteko argibide eta
ereduak dituzu esku artean, euskaraz.
10 langile bitarteko enpresentzat prestatutako materiala da, enpresariak prebentzioa bere
gain hartzeko modalitateari dagokiona. Eskuliburuko material eta argibideak indarrean
dagoen araubidearen argitara daude prestatuta.
Helburu garbia du material honek, lan arriskuen prebentzioa zuzenean kudeatu nahi duen
enpresariari (10 langile bitarteko enpresak) argibide zehatzak eta argiak ematea, bere
prebentzio‐plana idatzi eta molda dezan.
Bi atal ditu materialak. Atal bakoitza pdf fitxategi banatan jarri dugu. Nolanahi ere den,
materiala testu formatuan jaso nahi izanez gero, Urola Kostako Udal Elkarteari eskatu
besterik ez duzu.
Lehengoan (irakurtzen ari zaren honetan) eskuliburua dator (LAP eskuliburua.pdf): 7 kapitulu
ditu eta lan arriskuak prebenitzearen inguruko informazio eta azalpen orokor nahiz zehatzak
aurkituko dituzu: kontzeptuak, segurtasun baldintzak, ingurumen baldintzak, arriskuak
kontrolatzeko sistemak, arriskuak prebenitzeko sistema kudeatzeko moduak, osasunaren
zaintza eta lehen laguntzak...
Bigarrenean, berriz, prebentzio‐plana idazteko jarraibideak eta ereduak (LAP jarraibide eta
ereduak.pdf) datoz. Aurrena, argibideak dituzu (13 ataletan barrena) eta, ondoren,
prebentzio‐plana osatzen duten ereduak (orotara 27 dokumentu‐eredu).
Askoren arteko elkarlana
Eskuliburua, argibideak eta ereduak Urola Kostako Udal Elkarteak landu ditu, lan arriskuen
prebentzioaren arloan enpresa txikiekin lan egiten eskarmentu handia duen “Escuela de la
Conducta” enpresarekin elkarlanean. Materialaren abiapuntua duela hainbat urte
Barakaldoko “Inguralde” garapen agentziak urratu zuen egitasmoan oinarritzen da.
Eskuliburua, jarraibideak eta ereduak euskaraz
Eskuliburua, argibideak eta ereduak euskaratzeko Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara
Zuzendaritzaren diru‐laguntza jaso du Urola Kostako Udal Elkarteak.
Urola Kostako Udal Elkartea: lan arriskuen prebentzioa enpresa txikietan

Eskualdean zerbitzuen sektorean lan‐istripuen kopurua industria‐sektorekoa bezain
handia zela ikusita (%40,33 industrian eta %38,52 zerbitzuetan), Urola Kostako Udal
Elkarteak 2008‐2009an diagnostiko bat egitea erabaki zuen, zerbitzuen sektoreko 10
langiletik beherako enpresetan lan arriskuen prebentzioaren gaia zer eta nola
kudeatzen zen jakiteko. Diagnostikoak erakutsi zuen enpresa gehienek ez zutela gai
hori lantzen eta ez zutela prebentzio‐planik. Hori ikusita, 2010ean MIKROPREBEN
programa jarri zuen martxan Udal Elkarteak.
3. orrialdea

Programa horren helburua da 10 langile bitarteko enpresek beren prebentzio plana
landu eta ezartzea, Udal Elkartearen aholkularitza eta laguntzarekin. Alabaina,
laguntza eta aholkularitza hori eskaintzeko ezinbestekoa da eguneratuta dagoen eta
erabiltzeko erraza den materiala erabili eta eskaintzea. Horixe da eskuliburu honen
xedea.
Dena dela, enpresa txikiez gain, eskuliburu hau beste hainbatentzat ere erabilgarria
izango delakoan gaude: garapen agentzietako aholkulari eta teknikariak, enpresa
sortzen ari diren sustatzaileak, lan arriskuen arloko prestakuntza eskaintzen dutenak
edo jaso nahi dutenak eta oro har, lan arriskuak prebenitzeko planak ezartzen ari
direnak.
Urola Kostako Udal Elkartearen izenean eskerrik asko

Udal Elkartearen esker ona agertu nahi dizuet, bereziki, material hau egin eta osatu
duen Escuela de la Conducta aholkularitza‐etxeari, euskaraz moldatzeko diru‐
laguntza eman duen Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Udal Elkarteko lankideei
(Prebentzio Zerbitzua eta Euskara Zerbitzua).

Amaia Guruzeta Aizpurua
Urola Kostako Udal Elkarteko lehendakaria
2012ko apirila
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Laneko segurtasun eta osasunaren
arloko oinarrizko kontzeptuak

1.1. Lana eta osasuna: lan‐arriskua
Zenbait behar betetzeko pertsonok garatu behar dugun jarduera da
lana. Behar horietako batzuk fisiologikoak dira, hala nola elikadura,
ostatua eta segurtasuna, baina badira bestelako beharrak ere, hala
nola garapen pertsonala, profesionala eta soziala.

OSASUNA

FISIKOA
MENTALA
SOZIALA

Osasunaren Mundu Erakundeak ongizate
fisiko, mental eta sozialeko egoera gisa
definitu zuen osasuna, eta ez oinazearen
eta gaixotasunaren gabezia huts gisa.
Argi dago, beraz, lana eta osasuna elkarri
lotuta daudela. Gure beharrak bete ahal
izateko lanak duen eragin positiboaz gain,
eragin negatiboa ere badu. Izatez, lana
baldintza eskasetan egiten bada, osasuna
galtzea eragin dezake, lan‐istripuak gerta
daitezke edo lanbide‐gaixotasunak har
daitezke.

Pertsonengan eragin negatiboa –oreka fisikoa, mentala eta soziala
apurtzea eta, hala, osasuna galtzea– sor dezaketen lanpostuetako
elementu, baldintza eta egoera guztiak dira lan‐arriskuko faktoreak,
hots, lan‐arriskuak eragiten dituztenak.
Hiru multzotan sailka daitezke arrisku‐faktoreak:
SEGURTASUN FAKTOREAK: lan‐istripuak eragin ditzaketen
elementuak dira. Elementu horiek kontrolatzeko, makinak,
erremintak, garraio‐tresneriak eta instalazio elektrikoak aztertuko
ditugu, besteak beste.
INDUSTRIA
HIGIENEKO
FAKTOREAK:
lanaren
ondoriozko
gaixotasunak eragin ditzaketen elementuak dira. Hemen laneko
ingurumena aztertuko dugu (zarata, argiztapena, bibrazioak,
tenperatura‐ eta hezetasun‐baldintzak eta erradiazioak), baita laneko
ingurumenean ager daitezkeen poluitzaile fisikoak eta biologikoak,
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horiek osasunean dituzten ondorioak, ebaluatzeko teknikak eta
kontrolatzeko neurri zuzentzaileak ere.
ERGONOMIA ETA PSIKOSOZIOLOGIA FAKTOREAK: lanaren eta
pertsonaren arteko egokitzapena ahalbidetzen duten elementuak
dira. Zeregina egin behar duen gizabanakoari lanak berak ezartzen
dizkion eskakizunak aztertuko ditugu: kargak eskuz maneiatzea,
jarrerak, ahaleginak, arreta‐maila... Horrela, zeregin bakoitzaren lan‐
karga fisikoa zein mentala zehaztuko dugu. Antolamenduaren
ondoriozko faktoreak ere aztertuko dira: denbora, erritmoa, aginte‐
estiloa, ordainsaria, mailaz igotzea…
Lan‐arriskuen prebentzioari buruzko legeak (31/1995 Legeak)
ezartzen duenaren arabera, lan‐arriskua da langile batek lanaren
ondorioz kalteren bat izateko probabilitatea. Arrisku bat
larritasunaren ikuspuntutik kalifikatzeko garaian, batera baloratuko
dira arriskua gertatzeko probabilitatea eta haren laztasuna.
Lan‐arriskuak gauzatzen direnean, haren ondorioak, hots, kalteak
agertzen dira, eta kalte horiek lan‐istripuak, lan‐gaixotasunak edo
lanaren ondoriozko beste patologia batzuk izan daitezke.

1.2. Lanaren ondoriozko kalteak
1.2.1. LAN ISTRIPUAK
Lan‐istripua bi ikuspuntutatik defini daiteke, baina, definizioa edozein
delarik ere, porrot gisa hartu behar da. Izatez, lan‐istripua
aztertzearen xedea da beste istripu batzuk saihesteko behar besteko
informazioa lortzea.
LEGEZKO DEFINIZIOA: Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu
Bateginak (1/1994 Errege Dekretua), 115. artikuluan, honela
definitzen du: “langileak besteren kontura egiten duen lanaren
ondorioz edo eraginez izaten duen gorputz‐lesio oro”.
DEFINIZIO TEKNIKOA: “lanaren jarraitutasun normala eteten duen
ohiz kanpoko gertakaria, nahi eta desiratzen ez dena eta bat‐batean
eta ezustean gertatzen dena, baina oro har saihets daitekeena, eta
pertsonari lesioak edo jabetzari kalteak eragin diezazkiokeena”.
Istripuak baja sortzen duela ulertuko da istripua gertatu eta
biharamunean langilea lanera joaten ez denean, bai tratamendu
medikoan egoteagatik, bai aldi baterako ezintasuneko egoeran
egoteagatik.
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Istripuak lesioaren larritasunaren arabera sailkatzeko irizpidea, beraz,
sortutako lesioen hautemate medikoan soilik oinarritzen da, eta ez
dago horretarako irizpide objektiborik.
Lan‐istriputzat joko dira:






Lanera joatean eta lanetik itzultzean gertatzen diren istripuak.
Sindikatuko karguak betetzean gertatzen diren istripuak.
Enpresaburuaren aginduak betetzen edo onura orokorra lortzeko
zereginak burutzen –nahiz eta ohiz kanpoko zereginak izan–,
gertatzen diren istripuak.
Lanarekin lotuta dauden salbamendu egintzetan gertatzen diren
istripuak.

Era berean, lan‐istriputzat joko dira:



Lan‐istripuen ondorioz aurreko gaixotasunak larriagotzea.
Lan‐istripuak zaintzeko prozesuaren ondoriozko gaixotasun
interkorrunteak.

Oro har, langileak langunean eta lanaldian dituen lesio guztiak lan‐
istripuak direla ulertuko da, aurkakoa frogatzen denean izan ezik.
Ez dira lan‐istriputzat joko:





Lanaz kanpoko ezinbesteko kausen ondoriozkoak. Baina, lan‐
istripuak izango dira: intsolazioaren, tximisten eta naturaren
beste fenomeno batzuen eraginak.
Langilearen dolo edo zuhurtziagabekeria ausartegiaren
ondoriozkoak.
Alabaina, konfiantza gehiegikeriaren ondoriozko lanbide‐
zuhurtziagabekeriak lan‐istriputzat joko dira.

Beste pertsona batzuen erruduntasun zibila edo kriminala batera
gertatzen bada ere, lan‐istriputzat joko dira –lan‐jarduerarekin
inolako loturarik ez dagoenean izan ezik–.
1.2.2 ISTRIPUEN KOSTUAK
Aintzat hartu behar da lan‐istripuek urtean milioika euroko gastua
sortzen dutela gure herrialdean. Enpresari istripu baten ondorioz
sortzen zaizkion gastuak ere gaineratu behar zaizkio aurreko kostu
horiei, baita langilearentzat berarentzat edo haren familiarentzat
istripuak ekar dezakeen galera ekonomikoa ere.
Alabaina, gastu ekonomikoak ahaztu ezin diren arren, ez dira lan‐
istripuen ondorio negatibo bakarrak. Giza mailako kostu handia eta
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kalkulaezina ere eragiten dute. Kontuan izan behar da istripuen
alderdirik garrantzitsuena istripuaren eraginpean dauden pertsonak
direla. Istripuen eraginpean dauden pertsonen artean daude istripua
izan duten pertsonak, maite duten pertsona gal dezaketenak, edo
istripu larri baten ondoriozko nahasmendua eta kolpe emozionala
jasan behar dutenak.
Horregatik guztiagatik, lan‐istripuak edo lanbide‐gaixotasunak
saihesteko neurri prebentibo oro inbertsiotzat jo behar da, eta ez
gastutzat.
2.3. LANBIDE GAIXOTASUNAK
Legeen ikuspuntutik, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu
Bateginak (1/1997 Errege Dekretua), 116. artikuluan, honela
definitzen du lanbide‐gaixotasuna: «besteren kontura egindako
lanaren ondorioz hartutako gaixotasun oro, betiere Lege honen
aplikazioko eta garapeneko xedapenek onartutako taulan zehazten
diren jardueren barruan bada eta taula horretan lanbide‐gaixotasun
bakoitzerako aditzera ematen diren elementuen edo substantzien
ekintzak eragindakoa bada».

Pertsona
bakoitzaren
ezaugarriak

Poluitzailearen
kontzentrazioa edo
intentsitatea

LANBIDE
GAIXOTASUNA
ZEHAZTEN DUTEN
FAKTOREAK
Eraginpean
egondako denbora

Hainbat poluitzaile
batera agertzea

Lanbide‐gaixotasunek eta lan‐istripuek
badute zerbait komunean: osasunari
eragindako kalteak dira.
Haatik, funtsezko desberdintasun bat
dute: denboraren faktorea. Istripuaren
kasuan, kaltea bat‐batean agertzen da.
Aitzitik, lanbide‐gaixotasunaren kasuan,
osasunaren narriadura pixkanaka eta
arian‐arian gertatzen da, eta bistako
ondorioak denbora luzearen ondoren
ager
daitezke.
Era
berean,
poluitzailearen kantitatearen arabera
eta egunean eraginpean
egondako
denboraren arabera izango dira
agerikoak lehenago edo geroago
kalteak.

Gizarte Segurantzaren sistemako lanbide‐gaixotasunen taula
onartzen duen eta lanbide‐gaixotasunak jakinarazteko eta
erregistratzeko irizpideak ezartzen dituen azaroaren 10eko
1299/2006 Errege Dekretuan biltzen da lanbide‐gaixotasunen
zerrenda. Bertan, egiaztatutako lanbide‐gaixotasunak zerrendatu
dira, eta lanbide‐gaixotasun susmagarrien zerrenda ere txertatu da.
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2.4. LANAREN ONDORIOZKO BESTE PATOLOGIA BATZUK
LANBIDE NEKEA: konpentsaziozko atsedenaldi egokia egin gabe,
zeregin batean izandako jarraitutasunaren ondoriozko pertsonaren
akidura da –nerbio‐mailakoa, psikologikoa, muskularra, intelektuala
edo sentsoriala–.
ESTRESA: lan‐kargak langilearen ahalmena gainditzeagatik sortzen
den sentsazioa da: inpotentzia, antsietatea, oldarkortasuna,
frustrazioa eta abar.
LAN ASEGABETASUNA: lan‐iguripenak ahalegin pertsonalarekin
konpentsatuta ez daudenean, egin beharreko zereginekiko interesa
galtzea, portaera oldarkorrak eragiteko aukera sortzea,
errendimendua murriztea, lan‐zereginak ez betetzea...

1.3. Lan‐arriskuen prebentzioko lege‐esparrua
1.3.1. LAN ARRISKUEN PREBENTZIOARI BURUZKO LEGEA
1996ko otsailean indarrean jarri zen Lan Arriskuen Prebentzioari
buruzko Legea (31/1995 Legea), eta, hala, konfiguratuta geratu zen
laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko esparru juridiko berria.
Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen helburu nagusia da
langileen segurtasuna eta osasuna babestea. Legearen izenak berak
ematen digu aditzera haren oinarrizko printzipioa: PREBENTZIOA,
osasunean kalteak eragin aurretik jardutea eta arriskuak saihestea
gauza bera baita. Orduz geroztik, hainbat aldaketa egin zaizkio lege
horri, hala nola 54/2003 Legeak eta 25/2009 Legeak egindakoak.
Horiekin gauzatuta geratu da Europar Batasuneko kide gisa
Espainiako estatuak bere gain hartu beharreko konpromisoen
araberako laneko segurtasunaren eta osasunaren esparru juridiko eta
instituzional berria.
Halaber, xedapen osagarriak ere garatu dira, besteak beste,
Prebentzio Zerbitzuen Erregelamendua (39/1997 Errege Dekretua).
Erregelamendu horrek ere aldaketak izan ditu (337/2010 Errege
Dekretua). Horrez gain, Europar Batasuneko askotariko zuzentarau
eta erregelamenduak ere hartu behar dira aintzat, hala nola
industria‐segurtasunari, ingurumenari edo osasunari buruzkoa
(horren aplikazioak ere eragina du laneko segurtasunaren eta
osasunaren gainean).
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Bestalde, Europar Batasunean merkaturatzen diren produktuen
segurtasunaren erregelamenduek hainbat betebehar ezartzen dizkiete
enpresei, lan‐arriskuak saihesteko eta arrisku horiei aurrea hartzeko.
Lan‐arriskuen prebentzioari
buruzko legea
31/1995 Legea
Aldaketak:
54/2003 Legea
25/2009 Legea

Languneei buruzko
erregelamendua:

Lanerako tresnen
erregelamendua:

Languneak
(486/1997 ED)
Segurtasun‐
seinaleztapena
(485/1997 ED)
Autobabesari buruzko
euskal araua
(277/2010 Dekretua)
Suteen aurka
babesteko instalazioak
(1942/1993 ED)
Behe‐tentsioko
erregelamendu
elektroteknikoa
(842/2002 ED)

Norbera babesteko
ekipamendua
(773/1997 ED)
Lan‐tresneria
(1215/1997 ED)
Makinak
(1644/2008 ED)
Arrisku elektrikoak
(614/2001 ED)

PREBENTZIO
ARAUDIA

Konstituzioa
Lan arriskuen
prebentzioari
buruzko legea
Garatzeko xedapen
osagarriak
Lan‐esparruan prebentzio
neurriak hartzeko lege‐
arauak

Ingurumen‐arriskuen
erregelamendua:
Eragile biologikoak
(664/1997 ED)
Eragile kantzinogenoak
(665/1997 ED)
Zarata
(286/2006 ED)
Lanbide‐gaixotasunen
taula
(1299/2006 ED)

Prebentzio‐zerbitzuen
erregelamendua
39/1997 ED
Aldaketa:
337/2010 ED

Jarduera sektoreen
erregelamendua:
Arrantza
(1216/1997 ED)
Eraikuntza‐obrak
(1627/1997 ED)
Enpresa‐jardueren
koordinazioa
(171/2004 ED)

Jarduera espezifikoen
erregelamendua:
Kargak eskuz
maneiatzea
(487/1997 ED)
Datuak bistaratzeko
pantailen erabilpena
(488/1997 ED)

Lan‐arriskuen prebentzioari buruzko lan‐
xedapen guztiak beharrezko eskubide
minimo xedaezinak direnez gero,
hobetu egin daitezke hitzarmen
kolektiboen
bitartez
edo
lan‐
kontratuaren beraren bitartez.
Horrenbestez, xedapen horiek ez dira,
inola ere, negoziazio edo itun indibidual
edo kolektibo baten mende egongo,
baldin eta onartutako babes‐eskubideen
zati txiki bati ere uko egitea ekarriko
badu.

Lan‐arriskuen
prebentzioaren arloko
klausulak dituzten
hitzarmen kolektiboak
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1.3.2. BETEBEHARRAK ETA ESKUBIDEAK
Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko arau guztiek helmuga
bera dute: LANGILEAK LANEKO ARRISKUEN AURKAKO BABES
ERAGINKORRERAKO
DUEN
ESKUBIDEA
BAT
DATOR
ENPRESABURUAK LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIORAKO DUEN
BETEBEHARRAREKIN.
ENPRESAREN BETEBEHARRAK
Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legean biltzen diren
enpresaren betebeharrak hobeto ulertzeko, hiru multzo nagusitan
bildu ditugu betebehar horiek, haien izaerari, edukiari eta xedeari
erreparatuta:
LANAREN BALDINTZEKIN ETA ANTOLAMENDUAREKIN LOTZEN
DIREN BETEBEHARRAK. Enpresak ezartzen ditu lan‐baldintzak;
hortaz, baldintza horiek laneko segurtasunerako eta osasunerako
arriskutsuak ez direla ziurtatu behar du.
Prebentzio‐jarduera enpresan integratuta egotea, hau da,
enpresak prebentziora zuzendutako antolamendu‐neurriak
hartu behar ditu eta neurri horiek antolamendu‐egituraren
barruan integratuko ditu (31/1995 Legea, 14. artikulua).
Lan‐arriskuen prebentzio‐plana ezartzea eta aplikatzea,
arriskuen ebaluazioa egitea eta arrisku horiek ezabatzeko edo
murrizteko
eta
kontrolatzeko
beharrezko
jarduera
prebentiboak planifikatzea. Aurreko guztia modu sinplifikatuan
egin daiteke, langileen kopuruari eta egindako jardueren izaera
eta arriskugarritasuna kontuan izanik, betiere horrek laneko
segurtasunaren eta osasunaren babes‐maila murriztea eragin
gabe (31/1995 Legea, 16. artikulua).
Lan‐baldintzen eta langileen jardueraren aldian behingo
kontrolak egitea, ebaluazioaren emaitzaren arabera
beharrezkoa denean (31/1995 Legea, 16. artikulua).
Laneko tresneria egin beharreko lanerako egokiak direla
bermatzea, eta ondorio horretarako behar bezala egokituta
daudela ziurtatzea, betiere horiek erabiltzean segurtasuna eta
osasuna bermatuta (31/1995 Legea, 17. artikulua).
Langileei babesteko tresna egokiak ematea –nork bere
eginkizunak betetzeko– eta tresna horiek modu eraginkorrean
erabiltzen direla zaintzea (31/1995 Legea, 17. artikulua).
Larrialdi‐egoeretan hartu beharreko neurriak zuzen aztertzea
–enpresaren tamainaren, jardueraren eta enpresaz kanpoko
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pertsonak agertzearen arabera– eta neurri horiek betetzen
direla bermatzea, beharrezkoa bada kanpoko kontratazioen
bitartez –lehen laguntzak, salbamendua eta abar– (31/1995
Legea, 20. artikulua).
Arrisku larria eta berehalakoa baldin badago, langunea
berehala utzi ahal izateko beharrezko neurriak hartzea eta
beharrezko jarraibideak ematea (31/1995 Legea, 21. artikulua).
Ezarritako betebeharrei buruzko dokumentazioa lantzea eta
lan‐ eta osasun‐agintaritzaren esku uztea, hala nola: arriskuen
ebaluazioa, jarduera prebentiboaren plangintza, langileen
osasun‐kontrolaren praktika eta lan‐istripuen eta lanbide‐
gaixotasunen zerrenda (31/1995 Legea, 23. artikulua).
ENPRESAREN LANGILEEKIKO BETEBEHARRAK.
jokabide zehatzak langile kontratatuekiko.

Enpresaburuen

Lan jakin bat egiteak langileen segurtasunerako eta
osasunerako dituen arriskuen berri ematea eta enpresak
hartutako babes‐ eta prebentzio‐neurriak jakinaraztea
enpresako langileei. Era berean, hartutako larrialdi‐neurriak
jakinaraziko dira (31/1995 Legea, 18. artikulua).
Laneko segurtasunean eta osasunean eragina duten gai
guztietan enpresako langileei kontsultatzea eta gai horietan
parte hartzen uztea (31/1995 Legea, 18. artikulua).
Enpresako langile guztiek prebentzioaren arloko prestakuntza
teoriko eta praktiko egokia eta behar bestekoa jasotzen
dutela bermatzea. Enpresan sartzeko unean emango zaie
prestakuntza hori, eta beharrezkoa den guztietan eguneratu
beharko da (lanpostua edo eginkizuna aldatzean, metodoak
edo lan‐tresneria aldatzean eta abar). Edonola ere, aldian behin
errepikatu egin beharko da (31/1995 Legea, 19. artikulua).
Lanaren berezko arriskuen araberako aldian behingo azterketa
medikoak bermatzea (31/1995 Legea, 22. artikulua).
BERARIAZKO KOLEKTIBOETARAKO BETEBEHARRAK.
Berariaz bermatuko da lanaren ondoriozko arrisku jakin
batzuetarako sentiberak diren langileen babesa. Ezaugarri
pertsonalen eraginez edo egoera biologiko ezagun baten
ondorioz izan daitezke bereziki sentiberak, eta horien artean
egon daitezke minusbaliotasun fisiko, psikiko edo sentsorial
ezaguna dutenak. Arriskuen ebaluazioa egitean, kolektibo
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horiek hartuko dira aintzat eta beharrezko prebentzio‐ eta
babes‐neurriak hartuko dira (31/1995 Legea, 25. artikulua).
Haurdun dauden edo berriki erditu duten langileengan eragina
izan dezaketen arriskuak daudenean, arrisku horiek
prebenitzeko beharrezko neurriak hartuko dira. Neurri horiek
hartzea ezinezkoa bada, pertsona horiei eginkizuna edo
lanpostua aldatuko zaie (31/1995 Legea, 26. artikulua).
Arriskuen ebaluazioan, langile adingabeen osasunerako,
segurtasunerako eta garapenerako berariazko arriskuak
hartuko dira aintzat. Arrisku horiek haien esperientziaren
gabeziaren ondoriozkoak izan daitezke, edo gaur egun dauden
edo egon daitezkeen arriskuak ebaluatzeko heldugabe
izatearen ondoriozkoak, edo osatu gabeko haien garapenaren
ondoriozkoak (31/1995 Legea, 27. artikulua).
Aldi baterako edo iraupen jakin bateko lan‐lotura duten
langileek gainerako langileen segurtasunaren eta osasunaren
arloko babes‐maila bera izan beharko dute (31/1995 Legea, 31.
artikulua).
Aldi baterako enpresetako langileen kasuan, betebeharrak
enpresa erabiltzailearen eta aldi baterako lan‐enpresaren
artean banatuko dira (31/1995 Legea, 28. artikulua). Batetik,
enpresa erabiltzaileak izango du langilearen segurtasunaren eta
osasunaren ardura, baita informazio‐betebeharraren ardura
ere. Bestetik, aldi baterako lan‐enpresak izango du osasunaren
arloko prestakuntzaren eta zaintzaren ardura.
Lantoki berean bi enpresatako edo gehiagoko langileak lanean
ari direnean, pertsona horien arteko enpresa‐jardueren
koordinaziorako bideak ezarriko dira (31/1995 Legea, 24.
artikulua). Hainbat egoera gerta daitezke:
 Lantoki berean bat egiten duten enpresek ez dute
elkarren artean kontratu bidezko loturarik: lan‐
arriskuen
prebentzioari
buruzko
araudiaren
aplikazioan elkarlanean jardun beharko dute, besterik
gabe.
 Lantoki berean bat egiten duten enpresek kontratu
bidezko lotura dute: enpresa nagusiak informazioa
eman beharko dio kontratatuko enpresari, eta
kontratista eta/edo azpikontrata horrek laneko
arriskuaren prebentzioko araudia betetzen duela
zaindu beharko du.
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 Lantoki berean bat egiten duten enpresek kontratu
bidezko lotura dute eta enpresa nagusiak emandako
makineria, tresneria, lehengai edo erremintekin lan
egin behar dute, nahiz eta zerbitzuak enpresa
nagusiaren lantokian egiten ez dituzten: enpresa
nagusiak enpresa kontratistari informazioa eman
beharko dio horrek makineria, tresneria, lehengaiak
eta erremintak arriskurik gabe erabil edo maneia
ditzan.
LANGILEEKIKO BETEBEHARRAK
Oro har, enpresako langileek norberaren segurtasuna zaindu
beharko dute lanean, baita beren lanbide‐jardueraren
eraginpean egon daitezkeen pertsonen segurtasuna ere
(31/1995 Legea, 29. artikulua).
Zehazki, honako hau egin beharko dute:
 Jarduera garatzeko erabiltzen dituzten bitartekoak behar
bezala erabili beharko dituzte (makinak, aparatuak,
erremintak, gai arriskutsuak, garraio‐tresneria eta abar).
 Eman zaizkien bitartekoak eta tresneriak zuzen erabili
beharko dituzte.
 Ez dituzte segurtasun‐gailuak funtzionamenduz kanpo
utzi beharko.
 Hierarkian zuzenean goian dutenari eta prebentzioaren
arduradunari berehala jakinarazi beharko diote beraien
edo gainerako pertsonen segurtasunerako eta osasunerako
ustez arriskutsua izan daitekeen edozein egoera.
 Agintaritza eskudunak ezarritako betebeharrak betetzeko
zereginean lagundu beharko dute, enpresako kideen
segurtasuna eta osasuna bermatzearren.
 Enpresarekin elkarlanean jardun beharko dute lan‐
baldintza seguruak berma daitezen.
FABRIKATZAILEEN,
BETEBEHARRAK

HORNITZAILEEN

ETA

INPORTATZAILEEN

Makineria, tresneria eta lanabesen betebeharrak.
 Makineria,
tresneria,
produktu
eta
lanabesak
pertsonentzat arriskutsuak ez direla ziurtatzea, betiere
haiek gomendatutako baldintzetan, moduan eta
helburuekin instalatu eta erabiltzen badira.
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 Beharrezko informazioa ematea (elementu horiek guztiak
erabiltzeko modu zuzena, hartu beharreko neurri
prebentibo osagarriak eta erabilera normalaren zein
erabilera
desegokiaren
ondoriozko
lan‐arriskuak
jakinaraziko dituena).
Produktu eta gai kimikoen betebeharrak
 Segurtasun‐baldintzetan kontserbatzeko eta maneiatzeko
moduan ontziratzea produktu eta gai kimikoak.
 Ontziaren edukia eta biltegiratzearen eta maneiatzearen
arriskuak argi eta garbi identifikatzeko aukera emango
duen moduan etiketatzea produktu eta gai kimikoak.
 Erabilera zuzenari, neurri prebentiboei eta erabilera
normalaren edo erabilera desegokiaren ondoriozko
arriskuei buruzko informazioa ematea.
Langileak babesteko elementuen betebeharrak
 Elementu
horien
eraginkortasuna
ziurtatzea,
gomendatutako moduan instalatzen eta erabiltzen badira.
 Honako informazio hau ematea:
 Zer arrisku motari zuzentzen zaizkion.
 Horren aurkako babes‐maila.
 Erabiltzeko eta mantentzeko modu zuzena.
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Segurtasun‐baldintzak

2.1. Languneak

LANGUNEAK

ARRISKU FAKTOREAK
Eraikuntza‐baldintzak

Argiztapena

Enpresako langileek egon behar duten edo
haien lana egiteko sartu behar duten
lantokiko eremu eraiki edo eraiki gabe
guztiek osatzen dute langunea. Horien
artean daude:



Txukuntasuna eta
garbitasuna

Ingurumen‐baldintzak

Lehen laguntzetako
materiala

Higiene‐zerbitzuak eta
atsedenerako lokalak





Higiene‐zerbitzuak.
Atsedenerako lokalak.
Lehen laguntzetako material eta lokalak.
Jantokiak.
Zerbitzu-instalazio erantsiak.

Languneekin lotzen diren arrisku nagusiak honakoak dira: objektu
ibilgeen aurkako talkak, erorketak –maila berean edo desberdinean
gertatzen direnak– eta ibilgailuen harrapatzeak edo kolpeak.
Arrisku horiek saihesteko, languneen gutxieneko segurtasun‐ eta
osasun‐baldintzak ezartzen dituen 486/1997 Errege Dekretua bete
behar dute enpresek.
Errege Dekretu horrez gain, enpresa batek oin berriko eraikuntza‐obrak
egin behar dituenean, edo eraikin bat zabaltzeko eta, hala gainazaleko
okupazio handiagoa lortzeko obrak egin behar dituenean, edo eraikin
bat birgaitzeko obrak egin behar dituenean, edo lokal bat dagozkion
erabileretara egokitu eta erabilera‐baldintza hobeak izateko obrak egin
behar dituenean, Eraikuntzako Lege Organikoan edo Eraikuntza Kode
Teknikoan ezarritako arlo horretako eskakizunak bete beharko dira. Era
berean, edozein berezitasunaren arloko autonomia erkidegoko edo
udaleko ordenantza ororen eskakizunak bete beharko dira (esate
baterako, Euskal Autonomia Erkidegoan irisgarritasuna sustatzen duen
20/1997 Legea eta hura garatzen duten Dekretuak bete behar dira).
Aurrekotik ondoriozta daitekeenez, enpresa bateko zona batzuek agian
ez dituzte betetzen indarrean dagoen araudiak finkatutako gutxieneko
baldintzak. Horrenbestez, langileek ez dute eremu horietara maiz
sartzerik, eta ezin izango dute haien lana jarraitutasunez egin eremu
horietan.
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ESKAKIZUNAK (486/1997 ED)
Lurzorutik sabaira dagoen altuera: 3 metro. Bulegoetan eta komunetan: 2,5 metro.
Langile bakoitzeko azalera librea: 2 m².
Langile bakoitzeko bolumen librea: 10 m³.
Kanpoko ateen gutxieneko zabalera: 80 cm. Korridoreena: 1 metro.
Ateak, arrapalak eta eskailerak material irrista‐gaitzekoak.
Lan egiteko behar besteko espazio zabala.
Arrapalak: % 12ko gehieneko malda, 3 metrotik beherako luzera dutenean; % 10eko malda, 10 metrotik
beherako luzera dutenean; eta % 8ko malda, gainerako kasuetan.
Jarduera garatzen den zonetan eta, batik bat, pasabideetan edo zirkulazio‐bideetan:
 Ez da oztoporik egongo.
 Aldian behin garbitu beharko dira.
 Hondakinak berehala garbitu beharko dira.
Tenperatura: Egoneko lanak 17‐27 ºC; Lan arinak 14‐25 ºC
Hezetasuna: % 30‐70
Airearen abiadura:
Bero handiko girotako lanak: 0,25 m/s
Egoneko lana, giro beroetan: 0,5 m/s
Egonekoak ez diren lanak, giro beroetan: 0,75 m/s
Lanak egiten diren zonak
 Ikus‐eskakizun txikikoak: 100 lux
 Ikus‐eskakizun ertainekoak: 200 lux
 Ikus‐eskakizun handikoak: 500 lux
 Ikus‐eskakizun oso handikoak: 1000 lux
Beste zona batzuk
 Aldian behin erabiltzen diren zonak eta lokalak: 50 lux
 Erabili ohi diren zonak eta lokalak: 100 lux
 Aldian behin erabiltzen diren zirkulazio‐bideak: 25 lux
 Erabili ohi diren zirkulazio‐bideak: 50 lux
Argiztapen‐maila horiek bikoiztu egingo dira erortzeko edo talka egiteko arriskua dagoenean edo ondo ez
ikustea arriskutsua izan daitekeenean.
Lehen laguntzetako lokalak izango dituzte:
 50 langile baino gehiagoko lantokiek.
 25 langile baino gehiago dituztenek, lan‐agintaritzak hala ezartzen badu.
 Seinaleztatuta egongo dira eta gutxienez botikina, ohatila eta edateko ura duen iturria izango dute.
 Lehen laguntzetako materiala estrategikoki banatuta eta kokatuta egongo da.
 Gutxienez botikin eramangarri bat eduki behar dute (legez eskatzen den material minimoarekin)
 Lehen laguntzetako materiala aldian behin berraztertu eta ordezkatuko da.
Lantoki guztietan, garbigelek:
 Langile bakoitzeko 2 m²‐ko espazio librea izango dute, baterako erabilera.
 25 langileko ispilu bat edukiko dute.
 10 langileko konketa bat izan beharko dute, ur korrontea duena –beroa, behar izanez gero–.
 Xaboia eta banako eskuoihalak edo antzekoak eduki beharko dituzte.
Langileek arropa berezia erabili behar badute, aldagelek:
 Langile bakoitzeko 2 m²‐ko espazio librea izango dute, baterako erabilera.
 Eserlekuak izango dituzte.
 Banako armairuak izango dituzte, bereiziak zikinkeria, hezetasun edo izerdi kasuetarako.
Lan zikinetarako eta poluitzaileak edo izerdia dauden kasuetarako:
 Ur korronte bero eta hotzeko dutxa bat egongo da 10 langileko.
Kasu guztietan komunetan:
 Komun bat egongo da 25 gizoneko, eta komun bat 15 emakumeko, ura automatikoki deskargatzeko
aukera izango dute.
 Komun‐ontzi berezia eta itxia izango dute emakumeentzat.
 Kabinek barrutik itxiko den atea eta esekigailua izango dute.
Higiene‐zerbitzuak ez dira beste xede batzuetarako erabiliko.
Irristakorra ez den zoladura eta elementu irrista‐gaitzak dituena.
Eskailera finkoek gutxienez metro bateko zabalera izango dute. Eskailera finko gisa debekatuta daude
eskailera kiribilak.
Tarteko atsedenguneek gutxienez metro bateko sakonera izango dute.
Eskailera finkoetako mailek 23 eta 36 zentimetro arteko mailagaina izango dute, eta mailartea 13 eta 20
zentimetro artekoa izango da.
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2.2. Esku‐eskailerak
Esku‐eskailerak enpresa guztietan aurki ditzakegun bitarteko
osagarriak dira. Sinpleak izan daitezke, guraize gisakoak, taburete
gisakoak
edo
beste
edozein
modelotakoak.
Eskailera
eramangarrietarako UNE‐EN 131 araua dago indarrean Europar
Batasunean.
Arau horretan zehazten dira eskailera emangarrien neurriak,
segurtasun‐zehaztapen
teknikoak,
entsegu‐metodoak,
jasan
beharreko kargak, erresistentziak eta erabiltzaileen segurtasunerako
beharrezko alderdi minimoak. EN 131 araua betetzen duten eskailera
guztiek haien etiketan islatuko dute hala egiten dutela, eta eskaileren
ezaugarriak eta erabiltzeko eta mantentzeko jarraibideak ere emango
dituzte aditzera. Erabiltzailearentzako segurtasun‐berme bakarra
hornitzaileari eskailerek arau hori bete dezaten eskatzea da.
Eskailerak erabiltzearen ondoriozko arriskuak saihesteko eta
gutxienekora murrizteko prebentzio‐neurri nagusiak hauek dira:
 Eskailera behar bezala jartzeko 75º‐ko angelua osatu behar da
sostengatuko duen hormarekiko.
 Igo nahi den gainazalaren gainetik metro batera egon behar dute
langek.
 Irristatzeen aurkako zapatak eduki behar dituzte.
 3,5 metroko altuera gainditu nahi bada, erorketen aurkako
babesa edo neurri alternatiboak erabiliko dira.
 Igoerak eta jaitsierak eskailerari begira egingo dira beti.
 Igotzean edo jaistean, eskuetan ezin izango dira objektuak
eraman.
 Eragiketaren puntua eskaileratik urrun badago, eskaileratik jaitsi
egin behar da, eta eskailera mugitu; ez da inola ere jarrera
behartu behar.
 Ez dute bi pertsonek aldi berean eskailera bera erabiliko.
 Eskaileraren gainean ez dira erremintak edo bestelako objektuak
utziko. Eskailera horizontalean garraiatuko da beti, eta
aurrealdea beherantz begira.
 Eskailera SINPLEEN kasuan: langak pieza bakarrekoak izango dira,
eta mailek mihiztatuta eta lasaierarik gabe egon behar dute.
 GURAIZE eskaileren kasuan: eskailera horiek segurtasun‐topeak
eta teinkagailuak izango dituzte; gehienez 30º irekiko dira; oinen
kokalekuaren gainetik hiru maila utziko dira libre; eskaileraren
alde batetik bestera aldatu behar bada, ez da gainetik pasako;
eta ez da inoiz eskaileran “zaldi gainean” eserita jarrita lan
egingo.
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2.3. Eskuko erremintak
Languneetan gertatzen diren lesio gehienak eskuko erremintak edo
erreminta elektrikoak erabiltzearen ondoriozkoak dira.
Lesioak eragiten dituzten istripuak normalean erreminta egokiak ez
erabiltzeagatik, erremintak baldintza onetan ez egoteagatik edo
erreminta horiek erabiltzeko prestakuntzaren gabeziagatik gertatzen
dira.
Enpresan erabilgarri dauden erremintak egoki kudeatu behar dira,
egin beharreko lanerako erremintarik egokienak hautatzeko eta
horien egoera ona kontrolatzeko.

ESKUKO ERREMINTAK
(arrisku handienetik txikienera)

Bihurrituak, mugimendu
zakarren ondorioz

Kolpe‐erremintak (mailuak, zizelak...)
Ebakitzeko erremintak (guraizeak, kurrikak, aliketak...)
ARRISKUAK

Kolpe eta ebakiak eskuetan
edo beste gorputz ataletan

Ertz biziko erremintak (aiztoak, cutterrak, aizkorak...)
Bihurritzeko erremintak (bihurkinak, giltzak...)

Lesioak begietan, askatutako
zatien proiekzioen ondorioz

Eskuko erremintak erabiltzearen ondoriozko arriskuak saihesteko eta
gutxienekora murrizteko prebentzio‐neurri nagusiak hauek dira:
 Kontserbazio‐egoera onean dauden erremintak erabili behar
dira.
 Erreminta bakoitzaren erabilerari buruzko informazioa eta
prestakuntza jaso behar da.
 Erreminta bakoitzaren mugak ezagutu behar dira.
 Erreminta bakoitza egoki erabili behar da, fabrikatzaileak
emandako jarraibideen arabera.
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ESKUKO ERREMINTA ELEKTRIKOAK
(arrisku handienetik txikienera)

Kontaktu elektrikoa

Erreminta birakariak
(zulagailuak, rotaflexa, moztailea, ingletegailua…)

Kolpeak eskuetan edo beste
gorputz ataletan
ARRISKUA

Perkusio‐erremintak
(mailu pneumatikoak, inguratzeko zerrak...)

Lesioak begietan, askatutako
proiekzioen ondorioz
Bihurrituak, mugimendu
zakarren ondorioz

Eskuko erreminta elektrikoak erabiltzearen ondorio diren arriskuak
saihesteko eta gutxienekora murrizteko prebentzio‐neurri nagusiak
hauek dira:
 Langileek, erreminta erabili aurretik, jakin behar dute zein
diren erremintaren erabilerak eta mugak.
 Langileek erreminta deskonektatu egin behar dute,
erreminta prest jarri aurretik, garbitu aurretik edo osagai bat
aldatu baino lehen.
 Langilea erreminta erabiltzen ari ez denean, entxufetik
deskonektatuta egon behar du erremintak.
 Erremintak behar bezala gorde behar dira.
 Langileek oztopoz libre mantendu behar dute haien
langunea.
 Langileek erreminten babesak kendu behar dituzte.
Erreminta guztiak haien berezko osagarriekin erabili behar
dira.
 Ez da erreminta akastunik erabili behar.
 Erregaiak hurbil daudenean –hala nola gasolina‐latak–, ezin
dira aire edo elektrizitatez eragindako esku‐erremintak
erabili.
 Erremintak ezin dira hatzak etengailuan jarrita garraiatu.
 Erreminta elektriko eramangarriek isolamendu bikoitza
eduki behar dute.
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2.4. Makinetako segurtasuna
Indarrean dagoen araudiari jarraituta, langileek erabiltzeko
segurtasun‐ eta osasun‐baldintza jakin batzuekin merkaturatu behar
dira makinak.
Makinak urte batzuk lehenago eskuratutakoak badira, makina horren
erabilpena arautzen duten testuak irakurri behar ditugu, eta azken
araudietara egokitzeko tresnerietan aldaketaren bat egin behar
dugun aztertu behar dugu.
Makina orok, fabrikatzen denetik, segurtasun‐elementu guztiak eduki
eta segurtasun‐eskakizun guztiak bete behar ditu, erabiltzailea eta
inguruko edozein pertsona makina erabiltzearen ondoriozko
arriskuetatik babesteko.
Horrenbestez, honako elementu hauek eduki behar ditu:




Jarraibideen liburua.
Europar Batasunaren marka.
Adostasun‐aitorpena.

MAKINEK SORTUTAKO ARRISKUAK
MEKANIKOAK

ELEKTRIKOAK

TERMIKOAK

Zanpatzea.
Zizailatzea.
Ebakitzea.
Fluidoak presio handian
proiektatzea.
Harrapatzea edo
katigatzea.
Puntzonatzea.
Marruskatzea.

Zuzeneko kontaktu
elektrikoak.
Zeharkako kontaktu
elektrikoak.
Karga elektroestatikoak.
Zirkuitulaburrak edo
gainkargak.

Tenperatura oso handiko
edo oso txikiko piezen edo
materialen ondoriozko
erredurak.
Sugarren edo eztanden
ondoriozko erredurak.
Bero‐iturrien erradiazio
bidezko erredurak.

ZARATA, BIBRAZIO ETA
ERRADIAZIOAK

Gorreria.
Nahaste neurologikoak eta
baskularrak.
Erradiazio ionizatzaileak
edo ez‐ionizatzaileak.

ERGONOMIKOAK
Jarrera txarren edo
ahaleginen ondoriozko
arrisku fisiologikoak.
Buruko gainkargen
ondoriozko arrisku
psikologikoak.

Makinen arriskuak ezabatzeko edo murrizteko, makinek babes‐
elementuak eduki behar dituzte. Bi motatako babes‐elementuak
bereizten dira: babesak eta babes‐gailuak. Segurtasun‐neurri
gehigarri gisa, larrialdi‐geldialdiko sistemak eduki behar dituzte.
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Hauek dira gehien erabiltzen diren babes‐elementuetako batzuk:









Babesak: langilea arrisku‐puntura iristea eragozten dute;
finkoak edo mugikorrak izan daitezke.
Presentzia detektagailuak: funtzionatzen ari den makinaren
arrisku‐zonara hurbiltzeko muga ezartzen dute.
Bi eskuko aginteak: harrapatuta geratzeko arriskua
ezabatzen dute, langileak bi eskuak erabili behar baititu
makina funtzionarazteko.
Hondar‐ edo inertzia‐mugimenduko gailuak: energia‐
hornidura eteten denean, inertziaz mugimenduan jarraitzen
duten zati arriskutsuetara iristea eragozten dute.
Tenporizadoreak: babes bat aurrez finkatutako denbora
batean kentzea eragozten dute.
Euste mekanikoko gailuak: mugimendu arriskutsua
eragozten dute, babesak zabalik badaude.
Elikadura eta erauzketako gailuak: langileak eskuak zona
arriskutsuan sartzea saihesten dute.
Larrialdi‐geldialdiko gailuak: makina berehala gelditzeko
aukera ematen dute. Gailu hori erraz ikusi ahal izango da,
eta esku‐eskura egon behar du. Hondo hori baten gainean
dauden “perretxiko” gisako sakagailu gorriak izaten dira.

Babes‐elementu horiez gain, beste neurri prebentibo batzuk ere
hartu behar dira kontuan:
 Makinetan babes‐elementuak instalatzea ezinezkoa denean,
norbera babesteko ekipamenduak erabili behar dira
(eskularruak, betaurrekoak...).
 Fabrikatzailearen jarraibideen arabera instalatu, erabili eta
mantendu behar dira makinak.
 Jarraibideen eskuliburua irakurri eta gorde egin behar da,
lana nola egin behar den eta zer arrisku dauden ematen
baitu aditzera.
 Makina bakoitzak izan ditzakeen arriskuak ondo ikusten den
leku batean jakinarazi behar dira.
 Mantentze‐lanak egiten direnean, makina martxan jartzea
eragotziko duten blokeo‐sistemak erabiliko dira. Gainera,
mantentze‐lanak egiten ari direla seinaleztatu egin behar da.
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2.5. Arrisku elektrikoa
Enpresa orok du instalazio elektrikoa. Elektrizitateak eragindako
istripuak ez dira oso ohikoak, baina lesio larriak edo heriotzak
eragiten dituzte.
Korronte elektrikoa aztertzen dugunean, hiru magnitude izan behar
dira kontuan:
 INTENTSITATEA: eroaletik pasatzen den korronte kantitatea
da. Amperetan (A) edo miliamperetan (mA) neurtzen da.
 ERRESISTENTZIA: materialek korrontea pasatzeari jartzen
dioten oposizio‐maila da. Ohmiotan (Ohm) neurtzen da.
Eroale txarrak diren materialek (plastikoak, zurak, gomak,...)
ohmio asko dute, eta eroale onak diren materialek (metalek)
ohmio gutxi dute.
 TENTSIOA: zirkuitu elektriko bateko bi punturen artean
dagoen energia‐diferentzia da, eta korronteak zirkulatzea
eragiten du. Voltetan (V) neurtzen da.
Hiru magnitude horiek honela lotzen dira elkarrekin:
TENTSIOA
INTENTSITATE

=
ERRESISTENTZIA

Elektrizitatearen
arriskuak
ondoriozkoak dira.

elektrizitatearekiko

kontaktuen

ELEKTRIZITATEAK SORTUTAKO ARRISKUAK

BABESA

ZEHARKAKO KONTAKTUAK
Ezustean tentsioan jarritako masekin
kontaktuak

BABESA

ZUZENEKO KONTAKTUAK
Tentsioan dauden elementuekin kontaktuak

Zati aktiboak urrundu.
Oztopoak jarri.
Zati aktiboak estali.

A KLASEA: lur‐hartunerik gabe
Isolamendu bikoitza jarri.
Zirkuituak bereizi.
Segurtasun‐tentsio txikiak izan (24‐50 V).
B KLASEA: lur‐hartunearekin
Lur‐hartunea, etengailu diferentzialekin.
Masen neutro‐hartunea.
Lurrera isolatutako neutroa.
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Korronte elektrikoa giza gorputzetik pasatzeak kilima txiki batzuk sor
ditzake, baina baita bihotza gelditu eta heriotza eragin ere. Korronte
elektrikoa giza gorputzetik pasatzeak sortzen duen kalte edo
ondorioa alderdi hauen araberakoa izango da:




Korrontearen intentsitatearen araberakoa.
Kontaktu elektrikoaren iraupenaren araberakoa.
Korronteak giza gorputzean egiten duen ibilbidearen
araberakoa.

Istripuak saihesteko, honako oinarrizko arau hauek jarraitu behar
dira:
 Ez dira inoiz eroale elektriko biluziak ukitu behar.
 Ez dira inoiz instalazio elektrikoak manipulatu behar; langile
espezializatuen zeregina da.
 Edozein instalazio, makina edo aparatu elektriko erabili
aurretik, horiek eta horien kable eta aingurak arreta handiz
gainbegiratu behar dira.
 Aparatu bat deskonektatzean, larakotik tira behar da, inoiz
ez kabletik.
 Txinpartaren bat ikusten bada, aparatua deskonektatu egin
behar da, eta adituek azter dezaten eskatu.
 Kableak ez dira jarri behar burdinaren, tutuerien, xaflen edo
altzari metalikoen gainean.
 Fusibleak ez dira konpondu behar, beste batekin ordezkatu
baizik.
 Jatorri elektrikoko sute bat ez da inola ere urarekin itzali
behar. Anhidrido karbonikoko su‐itzalgailuak erabili behar
dira.
Istripua jada gertatu bada, honela jardun beharko da:
 Korrontea deskonektatu egin behar da.
 Kontaktu bidez istripua izan duen pertsona urrundu egin
behar da, eta, horretarako, material isolatzaileak, gomazko
eskularruak, zur lehorra eta abar erabili behar dira. Ez dugu
pertsona hori ukitu behar isolatuta ez bagaude.
 Berehala egin behar zaio arnasketa artifiziala.
 Sendagileari deitu behar zaio.
Arrisku elektrikoen aurkako oinarrizko arauak hauek dira:
1. Edozein aparatu edo instalazio elektriko erabili aurretik,
egoera onean dagoela ziurtatu behar da.
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2. Ez dira aparatu elektrikoak edo instalazio elektrikoak erabili
behar horiek bustita daudenean edo pertsonak eskuak edo
oinak hezeak dituenean.
3. Matxuraren bat edo ezbeharren bat gertatzen bada, lehenik
korrontea eten behar da, eta gero langile espezializatuei
deitu behar zaie.
4. Instalazioa edo erreminta matxuratuta badago, argiketariari
deitu behar zaio, ez da instalazioa erabili behar, eta beste
batzuk erabiltzea saihestu egin behar da.

2.6. Manipulazio mekanikoa
Manipulazio mekanikotzat jotzen dira orgak, garabiak, eskorgak, zinta
garraiatzaileak eta antzeko tresneria mekanikoak erabiltzen dituzten
eragiketak, materialak jasotzeko, garraiatzeko eta deskargatzeko.
Manipulazio mekanikoak langileen arrisku muskulu‐eskeletikoak
murrizten ditu, baina makinak maneiatzearen ondoriozko bestelako
arriskuak gaineratzen ditu.
MANIPULAZIO MEKANIKOKO TRESNERIA

Kontaktu elektrikoa

Igotzeko ekipoak
(garabiak, polipastoak, jasogailuak, plataformak...)
Garraiatzeko ekipoak
(zinta garraiatzaileak, arrabol‐bideak,
kamioiak, traktoreak, eskorga motordunak...)
Mistoak
(zubi‐garabiak, orga jasotzaileak...)

Kontaktu termikoa

ARRISKUAK

Objektuen erorketa edo
langilearen erorketa
Kolpeak
Katigatuta geratzea
Harrapatuta geratzea

Kargak maneiatzeko tresneria horiekin batera, eragiketa osatzeko
erabiltzen diren lanabesak eta osagarriak ere hartu behar dira
kontuan: eslingak, kakoak, girgiluak, begi‐torlojuak, tenkagailuak...
Manipulazio mekanikoko eragiketetan sortzen diren arriskuak
kontrolatzeko, honako alderdi hauetan jardun eta eragin behar da:
langilea, tresneriak, elementu osagarriak eta ingurunea.
 Langilea: prebentzioa eraginkorra izateko lehen neurria da
langileak tresneria behar bezala ezagutzea. Horretarako
prestatu eta trebatu diren eta tresneria goitik behera
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ezagutzen duten langileek soilik erabili behar dituzte
manipulazio‐tresnak.
 Tresneria: lan‐tresnak erabili behar dira, besteak beste,
diseinuaren, indarraren, egonkortasunaren, doitasunaren
eta irismenaren arabera. Hori dela eta, egoki hautatzea
komeni da. Tresneriak argi eta garbi adierazi behar du
gehienez onartzen duen karga. Tresneria maneiatzen hasi
aurretik, fabrikatzaileak aditzera ematen dituen egiaztapen
prebentiboak egin behar dira. Mantentze egokiari esker,
tresneriak funtzionamendu‐baldintza egokietan egon behar
du eta horrek arriskuak murriztea ekarriko du.
 Elementu osagarriak: manipulazio mekanikoan esku hartzen
duten elementu guztien eta bakoitzaren mende dago
manipulazio mekanikoaren segurtasuna, eta ez soilik makina
nagusiaren mende. Horrenbestez, arreta berezia eskaini
behar zaie elementu osagarriei ere (eslingei, kableei,
konektoreei...). Gauzak horrela, ezinbestekoa da elementu
horiek zuzen hautatzea, zuzen biltegiratzea, aldian behin
mantentzea eta erabiltzeko unean berraztertzea.
 Ingurunea: kargak tresneria mekaniko bidez maneiatzeko
eragiketarekin hasi aurretik, karga eusteko eta finkatzeko
sistema aurreikusi behar da, egin beharreko lekualdaketa
ezagutu behar da –ibilbidea aurretik egin behar da–, eragin‐
eremua mugatu behar da –beharrezkoa denean– eta
arriskua seinaleztatu behar da.

2.7. Sute‐arriskua
2.7.1. OINARRIZKO KONTZEPTUAK
Sua errekuntza‐erreakzioa bat da eta kearekin edo sugarrekin (edo
biekin batera) gertatzen den bero‐emisioa du ezaugarri.
Erreakzio horren elementuak edo faktoreak honakoak dira:




Erregaia: gai sukoia. Solidoa, likidoa edo gaseosoa izan
daiteke.
Erregarria: erregaiaren presentziarekin erre daitekeen gaia.
Oro har, oxigenoa hartzen da erregarri tipiko gisa. Airean
dago, airearen bolumenean % 21eko kontzentrazioan.
Aktibazio‐energia: erreakzioa abiarazteko beharrezko
energia da. Energia horren sorburuak honako hauek izan
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daitezke: gainkarga edo zirkuitulabur elektrikoak, zati
metalikoen arteko marruskadurak, soldadura‐tresneriak,
estufak, erreakzio kimikoak, txinpartak eta abar.
Kate‐erreakzioa: erreakzioan askatzen den energia produktu
erreakzionatzaile gehiago berotzeko behar bestekoa ez
bada, prozesua eten egingo da; haatik, energia hori
horretarako behar bestekoa edo handiagoa bada, prozesuak
jarraitu egingo du, produktu erreakzionatzaileak dauden
bitartean.

ERREGARRIA

KATE‐ERREAKZIOA

ERREGAIA

AKTIBAZIO ENERGIA

2.7.2. SU MOTAK
Suaren portaera eta bilakaera erregaiaren ezaugarrien araberakoa
izango da.
Hori dela eta, nazioartean onartuta dagoen erregaien sailkapena egin
da, suteei aurre egiteko modurik onena ezartzearren. Su motak
honela sailkatzen dira:
SU MOTAK
A KLASEA

Material solidoek sortutakoak (zura, papera, ehunak,
plastikoak...).

B KLASEA

Likido erregaiek sortutakoak (gasolina, olioak,
disolbatzaileak, pinturak...).

C KLASEA

Gasek sortutakoak (butanoa, propanoa, gas naturala...)

D KLASEA

Metalek edo produktu kimikoek sortutakoak
(aluminioa, magnesioa).

E KLASEA

Sarera konektatutako tresna edo instalazio bateko
tentsio elektrikoak sortutakoak.

F KLASEA

Sukaldatzeko olioak erabiltzearen ondoriozkoak.
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2.7.3. ERAGILE ITZALTZAILEAK
Itzaltzeko ekintza suaren erreakzio kimikoa etetera zuzentzen da, eta,
horretarako, erreakzio horren faktore bati edo batzuei eragin behar
zaie.
Zer faktoreri eragiten zaion kontuan izanik emango zaio izena
erabilitako teknikari:





Erregaia ezabatzea.
Itotea: erregarria ezabatzea.
Hoztea: aktibazio‐energia ezabatzea.
Inhibitzea: kate‐erreakzioa etetea.

Ondoko taulan agertzen dira su mota bakoitzarentzat egokiak diren
eragile itzaltzaileak:

XX

Ona

X

Onargarria

SU MOTAK
A KLASEA
SOLIDOAK

B KLASEA
LIKIDOAK

UR
LAINOZTATUA

XX

X

APARRA

XX

XX

ABC HAUTSA
(balioanitza)

XX

XX

ANHIDRIDO
KARBONIKOA

X

X

APAR HAUTSAK

XX

XX

ERAGILE ITZALTZAILEA

Onartezina

C KLASEA
GASAK

D KLASEA
METALAK

XX

XX

E KLASEA
ELEKTRIKOAK

F KLASEA
SUKALDEKO
OLIOA

XX

XX

XX

XX

2.7.4. SU‐ITZALGAILUAK
Su‐itzalgailua suaren gainean proiekta daitekeen gai bat duen
aparatua da.
Su‐itzalgailuek honako elementu hauek eduki behar dituzte:
 Tinbre‐plaka, diseinuko presioa ematen du aditzera, baita
bost urtero egin behar diren lau presio‐probak ere.
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 Ezaugarrien etiketa, etiketa horretan adieraziko da
itzaltzaile mota eta kantitatea, zer su motatarako den
baliagarria eta erabiltzeko jarraibideak.

Su‐itzalgailuak hormetan esekiko dira, lurzorutik gehienez 170 cm‐ra.
Irteeretatik hurbil kokatzea komeni da. Erraz eta azkar eskuratzeko
moduan egongo dira (oztoporik gabe). Babesten duen lokalaren
edozein puntutatik ikusiko da, eta dagokion seinalearekin
seinaleztatuta egongo da. Enpresak du mantentze‐lanak egiteko
ardura, legerian ezartzen denaren argitara.
Su‐itzalgailuetan honako mantentze‐programa honi jarraituko zaio:





Hiru hilero, enpresako langileek irisgarritasuna egiaztatu
behar dute, baita kontserbazio‐egoera ona, zigiluak,
inskripzioak, mahukak eta abar ere. Halaber, su‐
itzalgailuaren karga (pisua eta presioa) egiaztatuko dute.
Urtero, enpresa espezializatu bateko langileek aztertu behar
dute.
Bost urtero, su‐itzalgailuari beste tinbre‐plaka bat jarri behar
dio azterketak egiten dituen enpresak. Su‐itzalgailu batek 20
urteko bizitza duenez gero, hiru aldiz baino ezin izango
zaizkio tinbreak aldatu.
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2.7.5. SU ITZALGAILUAREN ERABILERA
1

2

3

Zigilua apurtu eta
uztaitik tira

Aho‐muturra suaren
oinarrirantz begiratzen
jarri eta palanka sakatu,
su‐itzalgailua beti posizio
bertikalean dagoela

Sigi‐saga eta poliki mugitu
aho‐muturra, suaren
oinarri osoa estaltzeko

2.7.6. SUTEETAKO UR HARGUNE HORNITUAK
Suteetako ur‐hargune hornitua puntu finko batean kokatzen den ur‐
hargune bat da. Osagai hauek ditu: armairu bat, harilkai bat, mahuka
bat, balbula bat, manometro bat, lokailuak eta aho‐muturra.
Suteetako ur‐hargune hornituak
neurritakoak izan daitezke:

bi

25 mm‐koa: mahuka erdi‐zurrunez
osatuta dago, eta mahuka guztiz zabaldu
gabe erabiltzeko aukera ematen du.
45 mm‐koa: mahuka malgu eta lauez
osatuta dago. Mahuka guztiz zabaldu
behar da erabiltzeko garaian.
Suteetako ur‐hargune hornituak ateetatik edo irteeretatik hurbil
egongo dira, eta harguneen arteko distantziak ez du babestu gabeko
eremurik utziko.
Suteetako ur‐hargune hornituetan honako mantentze‐programa
bete behar da:


Hiru hilero, enpresako langileek irisgarritasuna eta
seinaleztapena egiaztatu behar dute. Suteetako ur‐hargune
hornituaren osagai guztiak ikuskatu behar dira. Horretarako,
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mahuka guztiz zabaldu behar da eta aho‐muturraren
posizioa berraztertuko da. Manometroa egiaztatuko da,
armairuaren itxierak eta bisagrak garbituko dira eta egoera
onean daudela aztertuko da.


Urtero berraztertu behar dituzte enpresa espezializatu
bateko langileek. Mahuka desmuntatuko dute, aho‐
muturrak behar bezala funtzionatzen duela egiaztatuko dute
–baita posizioak ere–, lokailuen estankotasuna eta junturen
egoera egiaztatuko dute, eta manometroa ikuskatuko dute –
mahukaren lokailura akoplatutako erreferentziazko eredu
batekin egingo dute hori–.



Berrazterketak egiten dituen enpresak bost urtero egiaztatu
behar du suteetako ur‐hargune hornitua, eta mahukari 15
kg/cm‐ko presio‐proba egin beharko zaio.
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Ingurumen‐baldintzak

3.1. Poluitzaile kimikoak
Produktu kimikoek langileen osasunean eragina izan dezakete.
Kalteak ageriko egin daitezke intoxikazio akutu edo lanbide‐
gaixotasun gisa. Eragin horiek aurreikusteko, lanpostuan agertzen
diren poluitzaileak identifikatzen, neurtzen eta kontrolatzen jakin
behar da.
Poluitzaile kimikotzat joko dira lan‐ingurunean agertzen diren eta
organismoak xurga ditzakeen eta, hala, eraginpean dauden
pertsonengan ondorio kaltegarriak sor ditzaketen gai organiko edo
ez‐organiko natural edo sintetikoak, bizitza propiorik gabeak.
Gai poluitzaile horiek hainbat formatakoak izan daitezke: likidoak,
gasak, lurrunak, hautsak, keak eta lainoak.
Poluitzaile batek langilearen osasunean eragina izateko, poluitzaileak
langilearen organismoarekin kontaktuan egon behar du.
DOSI deritza eraginpean dagoen pertsonak duen poluitzaile
kantitateari. Dosia elementu hauen araberakoa izango da:


POLUITZAILEAREN KONTZENTRAZIOA laneko ingurumenean.



Langileak poluitzaile
DENBORA.

horren

ERAGINPEAN

EMANDAKO

3.1.1. POLUITZAILEAK SARTZEKO BIDEAK
Hauek dira organismo batek lan‐giroan dagoen gai kimiko bat
xurgatzeko dituen sarrera‐bide nagusiak:


ARNASBIDEA: lanean poluitzaileak sartzeko bide nagusia eta
ohikoena da. Arnasbidearen bitartez, arnasten den airearekin
batera, produktu hegazkorren lurrunak, partikulak eta gasak
ere sartzen dira. Tamaina handieneko partikulak arnas
hodietako mukositatean geratzen dira atxikita; alabaina,
partikularik meheenak ez dira atxikita geratzen, eta
biriketaraino iristeko gauza dira.
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BIDE DERMIKOA: bigarren biderik garrantzitsuena da. Gai asko
larruazala zeharkatzeko –larruazala kaltetu gabe–, odol‐
kapilarretara iristeko eta odolaren bitartez giza gorputz osoan
zabaltzeko gai dira.



DIGESTIO BIDEA: oro har, garrantzi txikikotzat jotzen da,
ustekabeko intoxikazio kasuetan izan ezik edo higiene‐ohitura
txarrak direnean izan ezik (garbiketaren gabezia, edo
lanpostuan jatea, erretzea edo edatea).



BIDE PARENTERALA: poluitzailea zaurien bitartez edo
zulaketen ondorioz organismoan zuzenean sartzeari deritza.

3.1.2. POLUITZAILE KIMIKOEN ONDORIOAK
Eragile kimikoek organismoan sortzen dituzten
erreparatuta, honela sailka daitezke poluitzaile kimikoak:

ondorioei

 KORROSIBOAK: toxikoaren eraginpean dauden ehunak
suntsitzen dituzte.
 SUMINGARRIAK: toxikoarekin kontaktuan dauden mukosak
edo larruazala sumintzen dute.
 PNEUMOKONIOTIKOAK: biriken alterazioa eragiten dute,
partikula solidoen ondorioz.
 ITOGARRIAK: airearen oxigenoa lekuz aldatzen dute, edo
oxidazio‐mekanismo biologikoan alterazioak eragiten dituzte.
 ANESTESIKOAK
ETA
NARKOTIKOAK:
nerbio‐sistema
zentralaren depresioa eragiten dute. Oro har, poluitzailea
desagertzen denean efektua ere desagertzen da.
 SENTSIBILIZATZAILEAK: eragin alergikoak sortzen ditu, toxikoa
agertzen denean –oso kantitate txikian agertuagatik ere–.
 KARTZINOGENOAK: minbizia sortzen dute.
 MUTAGENOAK: aldaketa hereditarioak eragiten dituzte.
 TERATOGENOAK: ondorengoen malformazioak eragiten
dituzte.
 SISTEMIKOAK: organo edo sistema zehatzen alterazioak
eragiten dituzte.
Osasunean izan ditzaketen efektuen arabera gaiak eta prestakinak
sailkatzeko garaian, honako efektu hauek bereizi behar dira:
 Efektu akutuak: eraginpean egon eta oso denbora gutxira
agertzen dira –ordu batzuetara, adibidez– eta argi eta erraz
ezagutzeko moduan: asfixia, gorakoak eta ikusmena galtzea.
 Efektu kronikoak: eraginpean egon –denbora jakin batean
errepikatua izan daiteke– eta denbora luzera (hilabeteetara
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edo urte askotara) agertzen dira efektuak; ez dira oso erraz
ezagutzekoak eta zaila da eragin dituen egoerarekin lotzea.
Efektuak itzulgarriak edo itzulezinak izan daitezke. Denboraldi bat
eraginpean egon gabe izan eta gero, organismoa erabat osatzen bada
eta egoera normalera itzultzen bada, efektuak itzulgarriak izango
dira. Aitzitik, ondorioak geratzen badira eta egoera normalera
itzultzerik ez badago, efektu itzulezinak izango dira.
3.1.3. ERAGILE KIMIKOEN ERAGINPEAN EGOTEAREN ONDORIOZKO
ARRISKUEN EBALUAZIOA
Poluitzaileek sor dezaketen arriskua ebaluatzeko, zer kantitatetan
agertzen diren (KONTZENTRAZIOA) eta langileek zenbat denboraz
izan diren horien eraginpean (ERAGINPEAN IZANDAKO DENBORA)
jakin behar da.
Datu horiek jaso ondoren, eragin hori arriskutsua izan daitekeen edo
ez adieraziko digun balorazio‐irizpide batekin alderatu beharko dira.
Balorazio‐irizpide horietan, kontzentrazioaren mugako balioak
ezartzen dira eraginpean egongo den aldi jakin baterako. Mugako
balioak gainditzen direnean, osasuna kalte daitekeenez gero, behar‐
beharrezkoa izango da poluitzailearekiko eragina murriztuko duten
neurri zuzentzaileak hartzea.
Industria‐higienean espezializatutako nazioarteko hainbat erakunde
daude. Erakunde horiek erregulartasunez ematen dituzte argitara
zenbait gai kimikotarako edo industria‐gaitarako gehieneko esposizio‐
balioak ezartzen dituzten irizpide teknikoak. Gehien erabiltzen diren
irizpide teknikoen artean, honako hauek nabarmen daitezke:
 VLA (mugako ingurumen‐balioa – inhalazio‐bidea). Europar
Batasuna.
 TLV (Thershold Limit Value) amerikar jatorrikoa, ACGIH
konferentziak argitaratutakoa (American Conference of
Governmental Industrial Hygienists).
 MAK (Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen), jatorri
alemaniarrekoa, DFG erakundeak argitara emandakoa
(Deutsche Forschungsgemeinschaft).
3.1.4. NEURRI PREBENTIBOAK
Arrisku‐maila poluitzailearen kontzentrazioaren eta eraginpean
dagoen denboraren (DOSIAREN) araberakoa denez gero, argi dago
arriskua murrizteko bi parametro hauetakoren batean jardun
beharko dela.

35. orrialdea

Lan arriskuen prebentzioa: eskuliburua

3. kapitulua

Eraginpean dagoen denbora murriztea ageriko neurri zuzentzailea da.
Eraginpean dagoen pertsonak inhalatzen duen poluitzaile kimikoen
kontzentrazioa murrizteko ekintzak, bestalde, zuzendu beharko dira
poluzio‐fokura, bitartekora eta, azkenik, hartzailearengana.
KONTROL METODOAK

FOKUA

BIDEA

HARTZAILEA

Funtzionatzen ari den
prozesuaren aldaketak.

Aireztatze orokorra eta
mugatua egitea.

Poluitzaileak izan daitezkeen
eragiketen isolamendua.

Aireztatze‐sistemak mantentzea.

Manipulatzen dituzten gai
arriskutsuak eta horien arriskuak
ezagutzea.

Giroko hautsa murrizteko
metodo hezeko eragiketak.
Lan‐tresneriaren
mantentze egokia.

Bidea garbitzea, poluitzailea
inguruan berriro ez sakabanatzeko.

Lanpostuak txandakatzea,
eraginpeko denbora murrizteko.

Poluitzaileak osasunean efektu
akutu larriak eragin baditzake,
komeni da aireztatze‐sistemetara
automatikoki konektatutako alarma‐
sistemak ezartzea.

Langileak behar bezala babestutako
barruti osagarrian kokatzea.
Norbera babesteko
ekipamendua erabiltzea.

3.2. Poluitzaile fisikoak
Poluitzaile fisikoak dira lan‐giroan ager daitezkeen eta langileen
osasunean kalteak eragin ditzaketen energia‐formak. Energia honako
modalitate hauen arabera egin daiteke ageriko:




ENERGIA MEKANIKOA: zarata eta bibrazioak.
ENERGIA TERMIKOA: beroa eta hotza.
ENERGIA ELEKTROMAGNETIKOA: erradiazio ionizatzaileak eta
ez‐ionizatzaileak.

Ikus ditzagun banan‐banan:
3.2.1. ZARATA
Sorburu batek edo batzuek eragindako aire‐bibrazio bat da soinua.
Desiratzen ez den soinu gogaikarri oro gisa definitzen da zarata.
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ZARATAREN EFEKTUAK
ENTZUMEN EFEKTUAK
Entzumena aldi baterako murriztea eta zarata
amaitzean berreskuratzea.
Lanbide‐hipoakusia edo ‐gorreria, lan‐bizitzan
etengabe ingurumen zaratatsuen eraginpean
egon ondoren.

ENTZUMENEKOAK EZ DIREN EFEKTUAK
Arnas‐maiztasuna gehitzea, hipertentsioa,
digestio‐efektuak...
Komunikazio‐zailtasunak, kontzentrazio txikia,
deserosotasuna, nekea, suminkortasuna,
errendimendu txikia, lan‐istripuen gehikuntza.

Soinuak honako ezaugarri hauek ditu:
 Maiztasuna: oszilazioa errepikatzen den aldizkakotasuna.
Unitatea Hz (hertzioa) da, hots, ziklo segundoko. Maiztasun
akutuak edo handienak maiztasun larriak baino
kaltegarriagoak dira.
 Intentsitatea: soinu‐presioko unitate bat da, eta horren
bitartez soinuak honela sailka daitezke: indartsuak edo
ahulak. Dezibelioa (dB) da unitatea.
Intentsitatea bi motatako aparatuekin neur daiteke:


Sonometroak: etengabeko zaratak
eta inpaktukoak (puntako maila)
neurtzen ditu. Sonometro batzuek
zarata etenak ere neurtzen dituzte,
sonometro integratzaileak dira.



Dosimetroa:
zarata
etena
ebaluatzeko aukera ematen duten
aparatuak dira. Langile batek
eraginpean dagoen aldian jasotzen
duen zarata guztia batzen du.

LANGUNEAN ZARATAREN ERAGINPEAN EGOTEAREN ONDORIOZKO
ARRISKUEN EBALUAZIOA
Langileak langunean zarataren eraginpean egotearen ondoriozko
arriskuez babesteari buruzko 286/2006 Errege Dekretuan, hain
zuzen ere, ezartzen da zer prozedura jarraituko den lanean zarataren
eraginpean egotearen ondoriozko arriskuak ebaluatzeko. Errege
Dekretu horretan ezartzen dira zaratak eragindako kalteak saihesteko
enpresaburuaren zein langileen betebeharrak.
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Lanpostu bakoitzaren eguneko maila baliokidearen (LAeq,d) eta
puntako mailaren (Lpuntakoa) araberako lau jardun‐maila finkatu
ditu Errege Dekretuak. Ondoren, 286/2006 Errege Dekretuaren
laburpen‐taula emango dugu. Bertan, labur‐labur azalduko dira
lanpostuetan egindako ingurumen‐ebaluazioaren emaitzazko zarata‐
mailak kontuan izanik egin beharreko jardunak edo hartu beharreko
neurriak.

EKINTZA PREBENTIBOAK 286/2006 ED

N.D.E. < 80
N.P. < 135

80 = EMB <85
135 = PM < 137

85 = EMB < 87
137 =PM < 140

EMB. = 87
PM = 140

ERAGINPEKO BALIO
TXIKIAK

ERAGINPEKO BALIO
HANDIAK

ERAGINPEKO MUGAKO
BALIOAK

LANGILEEI ETA HORIEN
ORDEZKARIEI
INFORMAZIOA EMATEA

LANGILEEI ETA HORIEN
ORDEZKARIEI
INFORMAZIOA EMATEA

LANGILEEI ETA HORIEN
ORDEZKARIEI
INFORMAZIOA EMATEA

AUDIOMETRIA
KONTROLAK BOST
URTEAN BEHIN EGITEA

AUDIOMETRIA
KONTROLAK HIRU
URTEAN BEHIN EGITEA

AUDIOMETRIA
KONTROLAK URTEAN
BEHIN EGITEA

ERAGINPEAN DAUDEN
LANGILEEN ESKU
JARTZEA ENTZUMEN
BABESGAILUAK

ERAGINPEAN DAUDEN
ERAGINPEAN DAUDEN
LANGILEEK ENTZUMEN
LANGILEEK ENTZUMEN
BABESGAILUAK NAHITAEZ BABESGAILUAK NAHITAEZ
ERABILI BEHARRA
ERABILI BEHARRA

LANPOSTUEN
EBALUAZIOA HIRU
URTEAN BEHIN EGITEA

LANPOSTUEN
EBALUAZIOA URTEAN
BEHIN EGITEA

LANPOSTUEN
EBALUAZIOA URTEAN
BEHIN EGITEA

ZONA ZARATATSUAK
SEINALEZTATZEA

ZONA ZARATATSUAK
SEINALEZTATZEA

ZARATAREN ERAGINA
ZARATAREN ERAGINA
MURRIZTEKO PROGRAMA MURRIZTEKO PROGRAMA
TEKNIKOA EDO
TEKNIKOA EDO
ANTOLAMENDU
ANTOLAMENDU
PROGRAMA EZARTZEA
PROGRAMA EZARTZEA

NEURRI PREBENTIBOAK
Zarataren eraginpean egotearen ondoriozko arriskuak saihesteko,
behar‐beharrezkoa da hainbat neurri ezartzea, eta neurri horiek
teknikoak edo antolamendukoak izan daitezke.
Prebentzio‐neurri teknikoak:




Sorburuan bertan murriztea zarata: isilgailuak erabiltzea,
mantentze egokia egitea eta abar.
Transmisioan murriztea zarata: sorburuaren eta langilearen
arteko tartea gehitzea, itxiturak egitea, oztopoak jartzea,
material xurgatzailea erabiltzea eta abar.
Hartzailearengan murriztea zarata: norbera babesteko
ekipamenduak erabiltzea, zaintza medikoa egitea eta abar.
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Antolamendu‐neurriak:
Zaratak sortutako kaltearen munta, adierazi dugun moduan, zarata‐
mailaren araberakoa eta eraginpean egon den denboraren
araberakoa da. Antolamendu‐neurriak, beraz, eraginpean eman
beharreko denbora murriztera bideratzen dira. Adibidez: langileak
txandakatzea, inguru isiletan egin beharreko atsedenaldiak ezartzea...
3.2.2. GIRO TERMIKOA
Langunean baldintza termohigrometriko txarrak egoteak langilearen
errendimendua murriztea ekartzen du, eta gaizki egindako lanaren
ondoriozko asegabetasuna gehitzea eragiten du. Gure gorputzaren
autoerregulazio‐ahalmenari esker, transpirazioaren bidez babesten
gara gehiegizko beroaz, eta koipeen errekuntza gehituta babesten
gara hotzez.
Ongizate termikoaren sentsazioak hiru alderdi hartzen ditu barnean:
 Honako alderdi hauek definitutako ingurumen‐baldintzak:
airearen tenperatura, airearen hezetasuna, airearen abiadura,
eta tenperatura erradiatzailea.
 Ekintza fisikoa.
 Arropa.
TENPERATURA ETA HEZETASUN BALIO EZIN HOBEAK,
LAN MOTAREN ARABERA (LEST METODOA)

LAN MOTA
Eserita egin beharreko lana
Zutik egin beharreko lan ertaina
Lan gogorra
Lan oso gogorra

TENPERATURA
(ºC)

HEZETASUN
MAILA (%)

AIREAREN
ABIADURA (m/s)

18 – 24 ºC
17 – 22 ºC
15 – 21 ºC
12 – 18 ºC

40 – 70 %
40 – 70 %
30 – 65 %
20 – 60 %

0,1
0,1 a 0,2
0,4 a 0,5
1,0 a 1,5

Hotz handiaren eraginpean egoteak bi motatako efektuak sortzen
ditu; batzuk organismoaren periferian kokatzen dira, eta beste batzuk
orokorrak dira:
Tokiko efektuak: oinak eta eskuak sorgortzea; sentsibilitatea
murriztea; baldar aritzea; izoztea (masailak, belarriak, oinetako eta
eskuetako hatzak).
Efektu orokorrak: kontzentrazioa galtzea, nahastea, koordinazioa
galtzea eta koma hipotermikoa.
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Hotzaren eraginpean denbora luzez egonda, errazago agertzen dira
infekzio birikoak, biriketako gaixotasun kronikoak, sinusitisa eta
artritisa.
Tenperatura txikien eraginpean egotearen ondoriozko arriskua
kontrolatzeko neurriak, hein handi batean, egoeraren mende daude:
instalazio berezietako hotz oso handia (hotz‐ganberak) edo arrisku
handi samarreko egoerak.
Edonola ere, egoera bakoitzaren ezaugarrien artean, langilearen
ariketa fisikoari eta airearen abiadurari jarri beharko zaie arreta batez
ere.
Oro har, honako alderdi hauek kontrolatu behar dira:







Arrisku handiko egoeretan eraginpean ematen den denbora.
Arropa mota egokia izatea, hotz maila eta jarduera kontuan
izanik.
Atsedenerako leku girotuak edukitzea.
Langileek edari beroak eskura izatea.
Zereginen antolamendua eta makinen eta erreminten
diseinua lana errazteko egokiak izatea.
Sintoma goiztiarrak hautemateko osasuna zaintzea.

Lan‐jardunaldi bereziei buruzko 1561/95 Errege Dekretuak, 31.
artikuluan, atsedenaldiak ezartzen ditu hotz‐ eta izotz‐ganberetan lan
egiten duten langileen lanaldiaren barruan. Horrela, oso hotz
handiaren mende egondako organismoa leheneratzeko aukera izango
da:
GANBERAREN
TENPERATURA ºC

GEHIENEZKO
DENBORA

ATSEDENALDIAK

LANALDIAREN
GAINERAKOA

0º eta ‐5ºC artean

8 ordu

10 min / 3 ordu

‐‐

‐5º eta ‐18ºC artean

6 ordu

15 min / ordu 1

Ganberaz kanpoko lana

‐18ºC baino gutxiago

6 ordu

15 min / 45 min

Ganberaz kanpoko lana

Langile batzuek, ordea, oso tenperatura handietan lan egin behar
dute, eta berotasun hori mehatxu serioa da haien osasunerako.
Mutur horietara iritsi gabe, lanaren ezaugarrien arabera egokiak
diren tenperaturak baino tenperatura handiagoetan lan egin behar
duten langile guztiek ondoez sinpleak jasan ditzakete, baina baita
osasuna galdu ere.
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Gure organismoak 36 eta 37 ºC arteko tarte estuan mantendu behar
du barne‐tenperatura, ongizatea galdu gabe.
Gorputzaren tenperatura 40‐43 ºC artera arte gehitzeak delirioak,
bertigoa, konbultsioak, izerditzeari uztea eta shocka eragin dezake,
baita heriotza ere.
Lanean giro termiko onargarria lortzeko, neurri prebentiboak hartu
behar dira –neurri prebentibo teknikoak, antolamendukoak, eta
norbera babestekoak–.
Neurri teknikoak:





Eraikinei dagokienez: isolamendu termikoa jartzea, kanpoko
pintura kolore islatzailekoa izatea, sabaiak eta hormak
bustitzea, kristal islatzaileak edo opakuak erabiltzea
eraikinaren hegoaldeko eta mendebaldeko aldeetan, aire
hotzeko pantailak instalatzea.
Produkzio‐prozesuari dagokionez: prozesua automatizatzea,
bero‐iturriak isolatzea, beroa kanporatzea.
Mikroklimari dagokionez: behar besteko aireztatze orokorra
edukitzea (haizagailuak), airea behar beste berritzea (aire‐
bultzagailuak eta ‐erauzgailuak), girotzea (aire girotua).

Antolamendu‐neurriak:





Atsedenaldiak ezartzea espazio girotuetan.
Ur fresko eta ugaria eskura izatea.
Karga termiko handieneko lanak ordurik freskoenetan
programatzea.
Zereginak txandaka egitea.

Norbera babesteko neurriak:




Egoerak eskatzen duenean, girotze‐prozesuak aurreikustea.
Norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea.
Aldian behin kontrol medikoa egitea.

Aire zabaleko lanak:





Burua babestea.
Ur fresko eta ugari eskura izatea.
Ahal denean, sabaiak eraikitzea.
Lanik gogor eta astunenak eguneko ordurik freskoenetan
programatzea.
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3.2.3. ERRADIAZIOAK
Energiari erreparatuta honela sailkatzen dira erradiazioak:



Erradiazio ez‐ionizatzaileak: gorputzeko zelulak ionizatzeko
behar besteko energia ez duten erradiazioak dira.
Erradiazio ionizatzaileak: frakziorik energetikoenak dira eta
gorputzeko zelulak ionizatzen dituzte.

ERRADIAZIO EZ IONIZATZAILEAK
Erradiazio ez‐ionizatzaileek hainbat izen hartzen dute, erradiazioen
maiztasunaren arabera: erradiazio ultramoreak, agerikoak,
infragorriak, mikrouhinak eta irrati‐uhinak.
Erradiazio horietako bakoitzak ezaugarri bereziak ditu, gaineratzen
duten energia‐mailaren ondorioz. Hortaz, organismoan sortzen
dituzten eraginak ere desberdinak dira.
ULTRAMOREA
(eguzkia, Hg lurrun‐lanparak, lanpara germizidak,
fotokopiagailuak, arku bidezko soldadurak,...)

ARRISKUAK

Larruazala: eritema, erredurak,
minbizia
Begiak: konjuntibitisa

NEURRIAK

Sorburua itxi, errezel
eta pantaila bidez.
Betaurrekoak, pantailak eta
eskularruak.

INFRAGORRIA
(eguzkia, labeak, goritasun‐lanpara, arku bidezko
soldadura,...)

ARRISKUAK

Bero‐kolpea
Kristalinoan efektuak

NEURRIAK

Erradiazioa desbideratu.
Sorburua pantaila batekin
bildu. Betaurrekoak

MIKROUHINAK, IRRATI MAIZTASUNA
(mikrouhin‐labeak, mikrouhin bidezko soldadura,
irrati‐telebistako emisioak, radarra,..

ARRISKUAK

Erredurak
Begi‐lausoak
Antzutasuna
Transformazio genetikoak

NEURRIAK

Babes‐pantailak.
Segurtasun‐distantzia.
Eraginpeko denbora murriztu.
Norberaren tresneriak.

LASERRA
(ikus daitekeen argi infragorria edo ultramorea
emateko gai den gailua)

ARRISKUAK

Begietako kalteak

NEURRIAK

Estalki babesleak.
Babes‐tresneriak.
Norberaren tresneriak.
Seinaleztapena.

ERRADIAZIO IONIZATZAILEAK
Erradiazio ionizatzaileak naturalak edo artifizialak izan daitezke.
53/1992 eta 413/1997 Errege Dekretuek arautzen dute erradiazio
ionizatzaileen eraginpean dauden langileen osasun‐babesa.
Erradiazio ionizatzaileek organismoaren gainean eragina dute, eta
hainbat alterazio eragiten dituzte zelulen ionizazioaren ondorioz.
Erradiazio ionizatzaileek eragindako efektuak dosi‐maila jakin batetik
aurrera baino ez dute “kausa‐efektu” erlazioa; dosi‐maila horri
“atalase‐dosi” deritza. Maila horren azpitik, ez dira jasotako dosiaren
araberako zuzeneko efektuak sortzen; izatez, epe luzerako efektuak
sortzeko probabilitatea areagotuko da.
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Erradiazio ionizatzaileen aurkako babesean, honako faktore hauek
hartuko dira aintzat: sorburu erradioaktiboaren mota; non eta nola
kokatuta dagoen; sorburuko jarduera; eta sortutako erradiazioaren
mota eta ezaugarriak.
Erradiazio horiekin lan egitean, parametro horien araberako honako
neurri prebentibo hauek hartu beharko ditugu:






Eraginpean dauden profesionalentzako eta jendearentzako,
oro har, urteko dosi‐muga finkatzea.
Zonak mugatzea eta seinaleztatzea.
Sorburuarekiko distantzia gehitzea.
Babes pertsonalak erabiltzea.
Prestakuntza eta informazioa jasotzea.

3.2.4. BIBRAZIOAK
Eguneroko bizitzan erabiltzen dugun zenbait tresnaren eta makinaren
funtzionamenduak bibrazioak sortzen ditu. Bibrazioek eragina izan
dezakete:



Gorputz osoan.
Tresna edo makina eusten edo maneiatzen duten gorputz‐
ataletan (esku eta beso sisteman, esate baterako).

Gorputzaren osotasunean eragina duen makineriaren artean honako
makina hauek nabarmentzen dira: salgaiak edo bidaiariak
garraiatzeko ibilgailuak, industria‐ibilgailuak (orga jasotzaileak,...),
traktore eta nekazaritzako makineria (biltzeko makinak, atoiak,...) eta
herri‐lanetako
makineria
(bulldozerrak,
motonibelagailuak,
zulamakinak...).
Mota horretako makineriak sortzen dituen bibrazioen maiztasuna
txikia da, 1 eta 20 Hz artekoa.
Behe‐maiztasuneko bibrazio horien efektuek, dena dela, eragin
nabarmena dute nerbio‐sistema zentralean –jarrera erregulatzeko
ahalmena eta erreflexuak inhibitzen dituzte–, baita bizkarrezurrean
ere, lunbalgiak eta zerbikaletako oinazeak areagotuz. Bestalde, ikus‐
ahalmena gutxitzen dute –ikus‐eremua eta begiaren sentsibilitatea
estutzen dute– eta funtzio kardiobaskularra asaldatzen dute.
Neurri prebentibo gisa indargetzaileak (malgukiak eta material
xurgatzaileak) ezarriko dira zona bibratzaileen eta pertsonaren
gorputzaren artean. Hori dela eta, komeni da eserlekuak kuxindunak
eta erregulagarriak izatea. Era berean, komeni da eraginpean egon
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beharreko denbora murriztea eta makineriaren mantentze‐lanak
egoki egitea.
Esku eta besoaren sisteman eragina duten makinen artean honako
makina hauek nabarmentzen dira:




Makina birakariak: harriak, zulamakinak, trontzatzeko
makinak, kate‐zerrak, kimatzeko makinak,...
Makina kolpekariak: langilearentzat txarrenak dira, adibidez
mailu pneumatikoak, iltzatzeko makinak, errematxatzeko
makinak,...
Makina errotokolpekariak: kolpe bidezko zulamakinak, mailu
zulatzaileak,...

Makina mota horrek sortzen dituen bibrazioen maiztasunak handiak
dira, 20 eta 1000 Hz artean.
Esku eta besoaren sistemako lesioak ukondoan, eskumuturretan,
eskuetan eta hatzetan gertatu ohi dira. Hezurretako eta
artikulazioetako lesioak (artrosia, hantura artikularrak,...) eta
hodietako eta nerbioetako lesioak (hatz hilen fenomenoa, karranpak,
dardarak, ahultasun muskularra,...) izan ohi dira.
Neurri prebentiboen artean honako neurri hauek nabarmentzen dira:
makinaren heldulekuan material xurgatzaileak jartzea, eraginpean
egon beharreko denbora murriztea, erremintak funtzionamendu‐
egoera onean mantentzea, eskura egoki doitzen diren bibrazioen
aurkako eskularruak erabiltzea,...

3.3. Poluitzaile biologikoak
Eragile biologikoak izaki bizi mikroskopikoak dira, askotariko
izaerakoak (bakterioak, birusak, onddoak eta parasitoak). Hainbat
lanpostutan ager daitezke, eta langileen osasunaren aurkako
efektuak sortzeko gauza dira (prozesu infekziosoak, toxikoak edo
alergikoak).
ORGANISMOAN SARTZEKO BIDEAK





KONTAKTU DERMIKOA
ZAURIAK EDO ZULATUAK
AHORATZEA
AEROSOLEN INHALAZIOA (hautsak, intsektuen ezkata‐
kentzea, ileak, gai fekal lehorra, zerrautsa, polena eta
esporak).
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Lanbide‐jardueraren ezaugarriengatik langilea hainbat eragile
biologikorekin kontaktuan egon ohi den lanbide‐jardueretan gertatu
ohi dira poluitzaile biologikoen ondoriozko lan‐arriskuak. Lanbide‐
jarduera horien artean ohikoenak dira:






Elikagaiak ekoizteko zentroetako jarduerak.
Animaliekin kontaktuan egotea eskatzen duten jarduerak.
Osasun‐asistentzia.
Nekazaritza‐lanak.
Eragile biologikoak erabiltzen dituzten industria‐prozesuak.

Lan‐ingurunean agertzen diren eragile biologikoen eraginpean
egotearen ondoriozko arriskua ebaluatzeko behar‐beharrezkoa da:




Eragile biologikoa identifikatzea.
Poluitzailea neurtzea.
Arriskua baloratzea.

ERAGILE BIOLOGIKOA IDENTIFIKATZEA
Lan‐jardueran eragile biologikoak jakinaren gainean manipulatzen
direnean, eragin hori berehalakoa da; izan ere, kasu horretan
erabiltzen diren eragileak ezagutzen dira. Beste batzuetan,
poluitzailea ausaz agertzen da, eta askotariko eragile biologikoak ager
daitezke (esate baterako, hiri‐garbiketako langileak eta zabor‐
biltzaileak).
Edonola ere, identifikazioa neurketako teknikekin lotuta dago.
POLUITZAILEAREN NEURKETA
Eragile biologikoak neurtzeko teknika gehienak onddoei eta
bakterioei soilik zaizkie aplikatzekoak. Gauzak horrela, elikadura
egokia emango dion haztegi batean eta tenperatura egokietan
mikroorganismo horiek hazteko edo kolonia bat osatzeko duten
ahalmenaz baliatzen da.
Fase hori bi zatitan bereizi ohi da:


Lagina hartzea: laginak har daitezke
 airetik,
airean
dauden
eragile
biologikoak
(bioaerosolak) aurkitzeko laginketetan –erabilitako
aireko metro kuboko kolonia‐unitateetan adierazten
da airean dagoen poluitzaileen kontzentrazioa–.
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eskuetan egon daitezkeen eragile
aurkitzeko.
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langilearen
biologikoak

Laginaren analisia: laborategian zenbatu eta identifikatuko
dira lan‐ingurunean agertzen diren eragile biologikoak.

EGOERAREN BALORAZIOA
Eragile biologikoen ezaugarri bereziak, haien egitura genetikoaren
mutazioak, haien infekzio‐ahalmenaren aldakortasun handia eta abar
kontuan izanik, ezin izan da balorazio‐irizpiderik ezarri.
Honako hau da arriskua baloratzeko erabilitako estrategia: poluzio‐
sorburuak izan daitezkeenak hautematea, eta langilea eraginpean
egon beharreko denbora ezabatzea, murriztea edo kontrolatzea,
sorburuaren eta hartzailearen arteko isolamendu‐tekniken bitartez.
Era berean, eraginpean izan diren langileen zaintza medikoa oso
tresna baliagarritzat jotzen da.
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Baldintza ergonomiko eta psikosozialak

4.1. Karga fisikoa
Lan bat behar bezala egiteko zenbait betekizun fisiko eta mental jarri
behar dugu martxan, betekizun horiei, oro har, lan‐karga esaten zaie.
Lan‐karga, beraz, lan bat egiteko egin beharreko ahalegin fisikoaren
ondoriozkoa edo lanpostuak eskatzen duen buruko ahaleginaren
ondoriozkoa izan daiteke.
Ahalegin fisikoaren eskakizunak, lan‐karga ere deritzanak, neke
fisikoa eragin dezake, hau da, atsedenaldi bidez konpentsatu ezin
izan den aurreko lan batek sortutako nekearen ondoriozko lanerako
ahalmena edo gaitasuna murriztea eragin dezake.

NEKE FISIKOA EDO MUSKULARRA

KAUSAK

FAKTOREAK

Ahalegin fisikoak: estatikoak edo
dinamikoak.
Gainkarga termikoa.
Jarrera.
Kargaren pisua eta forma.
Lanaldiaren iraupena.
Txandakako lana.
Adina.
Sexua.
Gorpuzkera.
Entrenamendu‐maila.

Neke fisikoa murrizteko, zenbait etenaldi egin daitezke:
Neke fisikoa murrizteko etenaldiak

Beharrezko etenaldiak: produkzio‐prozesuaren ondoriozkoak.
Etenaldi mozorrotuak: lanean jarduera aldatzea.
Bat‐bateko etenaldiak: nekatuta gaudenean konturatu gabe
egiten ditugun mugimenduak.
Erregelamenduzko etenaldiak: hitzarmenak edo enpresak
berak finkatutakoak.
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4.2. Buruko karga
Karga fisikoarekin bezalaxe, buruko kargak, hau da, gure lanean egin
beharreko buruko ahaleginaren eskakizunak, buruko nekea eragin
dezake, zereginaren buruko eskakizunek langilearen ahalmena
gainditzen dutenean.
Alderdi hauek zehazten dituzte zereginaren
eskakizunak

Lan‐inguruneak

Langilearen
erantzun‐ahalmena
norbanakoaren ezaugarrien mende
dago, baita une jakin batean
pertsona batengan eragina izan
dezaketen lanaz kanpoko zenbait
baldintzen mende ere.

Giro fisikoaren faktoreek
Lanpostuaren diseinuak
Lanpostuan prozesatu beharreko informazioak
Laneko faktore psikosozialek eta antolamendukoek

Enpresaren barruan, informazioaren
tratamendua hobetzera eta lana
modu
zuzenean
antolatzera
bideratuko da, batik bat, buruko
nekearen prebentzioa.

4.3. Nahaste muskulu‐eskeletikoak
Laneko jarrerek gainkarga muskularrak eragin ditzakete, baldin eta
jarrerak denboran mantentzen badira.
Ez dago jarrera idealik; hortaz, komeni da lanpostuak nolabaiteko
mugikortasuna ahalbidetzeko moduan diseinatzea, muskulu
gainkargatuenak erlaxatzeko eta bere onera ekartzeko. Aldaketa
horiek egiterik ez izateak arazoak ekar ditzake.
LANEKO JARRERAK

ERAGINPEAN DAUDEN GORPUTZ ATALAK

Zutik, beti leku berean

Besoak eta zangoak (barize‐arriskua)

Eserita, enborra zuzen, bizkarralderik gabe

Bizkarreko muskulu hedatzaileak

Eserita, eserlekua altuegia

Belaunak, izterrak, oinak

Eserita, eserlekua baxuegia

Sorbalda, lepoa

Enborra aurrerantz okertua, eserita edo zutik

Gerrialdea (orno arteko diskoak narriatzea)

Burua aurrerantz edo atzerantz okertua

Lepoa (orno arteko diskoak narriatzea)

Besoak zabalik alborantz, aurrerantz edo atzerantz

Sorbalda eta besoak

Jarrera txarrak makinak erabiltzean

Tendoiak handitzea
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4.4. Eskuko kargak maneiatzea
Bizkar eta gerrialdeko lesioei dagokienez, langileentzat arriskutsuak
izan daitezkeen kargak eskuz maneiatzeko jarduerei buruzko
487/1997 Errege Dekretuak 3 kg baino gehiago pisatzen duen objektu
oro jotzen du “kargatzat”.
Oso ohikoak diren istripuak (lunbalgiak, diskopatiak, kolpeak,
zapaltzeak...) sortzen dituzten kargen manipulazioaren ondoriozko
arriskuak ere badaude.

KARGAK ESKUZ MANEIATZEA: ARRISKU FAKTOREAK

Kargaren
ezaugarriak

Beharrezko
ahalegin fisikoa

Astunegia edo handiegia
Bolumen handikoa edo eusteko zaila
Oreka ezegonkorra, edo mugi daitekeen edukia
Distantzia batera iristeko enborra bihurritu edo
makurtu beharra
Karga maneiatzen duenak lesioak izan ditzake
Garrantzitsuegia
Enborra bihurrituta edo makurtuta soilik egin
daiteke
Kargaren bat‐bateko mugimendua ekar dezake
Gorputza jarrera ezegonkorrean dagoela egiten da
Karga mugitzeko heldulekua aldatu behar da

Langunearen
ezaugarriak

Espazio libre askieza
Lurzoru irregularra, irristakorra edo
estropozuetarako arriskutsua
Desnibelak dituen lanerako lurzorua
Tenperatura, hezetasun edo airearen zirkulazio
desegokia
Argiztapen desegokia
Bibrazioen eraginpean

Jardueraren
eskakizunak

Ahalegin fisiko sarriak edo luzeak
Atsedenaldi fisiko askiezak
Jasotzeko, jaisteko edo garraiatzeko distantzia
handia
Langileak aldatu ezin duen ezarritako erritmoa

Banako arrisku
faktoreak

Gaitasun fisikoaren gabezia, bizkar‐gerrialdeko
arazoak agertzea
Arropa eta oinetako desegokiak
Prestakuntza askieza
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LANPOSTUAN ESKU HARTZEA
KARGAK ESKUZ MANEIATZEKO LANAK
SAIHESTU

SAIHESTEA EZINEZKOA BADA TRESNA MEKANIKOAK
ERABILTZEKO ZAILTASUNENGATIK

Prozesuak automatizatu eta mekanizatus

Arriskuak ebaluatu

Bitarteko mekanikoak erabili (eskorga, orga, mahai
jasotzaile, apalategi gurpildun eta abar)

Karga maneiatzearen arriskuak murriztu
Laguntza mekanikoak erabili
Karga murriztu edo banatu
Etenaldi, atsedenaldi eta txandak aztertu
Ibilbideak murriztu eta languneen altuera eta
antolamendua berriz diseinatu
Kargak maneiatzeko prestakuntza informazioa eman
Osasuna zaindu

JARRERAREN ARLOKO MEKANIKAREN JARDUNBIDE ONAK












Lurzorutik pisuak jasotzean, zangoetako indarra erabili eta
belaunak tolestu, bizkarra zuzen mantenduta.
Ahaleginari ekiteko unean, airea askatu; horren bidez
herniak izateko aukerak murrizten dira.
Kokotsa
bularrerantz
sartu,
lepoa
eta
burua
bizkarrezurrarekin lerrokatuta egon dadin.
Kargari irmotasunez eutsi.
Karga gorputzera itsatsita eduki, eta besoak eta ukondoak
alboetara jarri.
Kargak hartu aurretik, ahalik eta gehien hurbildu haietara.
Ahal bada, altuera egokian lan egin.
Iraupen luzeko lanetan makurtuta egotea saihestu.
Helduleku luzeko lan‐erremintak erabili.
Ahal bada, belaunak tolestuta lan egin, edo belauniko, eta ez
bizkarra makurtuta.
Kutxak, saskiak eta bestelako objektuak euskarrien gainean
jarri, hobeto manipulatzeko.
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4.5. Datuak bistaratzeko pantailak
Ordenagailuen eta datuak bistaratzeko pantaila (DBP) duten
tresnerien arrisku nagusiak ikus‐nekea, neke fisikoa eta buruko
nekea dira.

DBP erabiltzearen eragina osasunean

IKUS NEKEA

Begietako mina
Begietako tentsioa,
azkurak, logura, negar‐
jarioa, begi negartsuak,
betikarak, begi gorriak,
eta abar.
Ikus‐nahasteak
Karaktere lausoak,
fokatzeko zailtasuna,
irudi bikoitzak,
fotofobia, eta abar.
Begiez kanpoko
nahasteak
Buruko minak,
bertigoak, zorabioak,
eta abar.

NEKE FISIKO EDO
MUSKULARRA

BURUKO NEKEA EDO
PSIKOLOGIKOA

Lepo, garondo eta
zerbikaletako minak,
dorsalgiak eta
lunbalgiak

Nahaste
neurobegetatiboak
eta asaldura
psikosomatikoak
Buruko minak,
palpitazioak,
zorabioak, dardarak,
hiperizerditza, nahaste
digestiboak,
urduritasuna
Asaldura psikikoak
Antsietatea,
suminkortasuna,
egoera depresiboak,
kontzentratzeko
zailtasuna
Loaren nahastea
Amesgaiztoak,
insomnioa, lo
asaldatua

Arazo horiei aurrea hartzeko, irizpide ergonomikoen arabera egokitu
behar dira lanpostuaren elementu nagusiak:




Pantaila, begietatik gutxienez 45 cm‐ra egon behar du, eta
irakurgarritasun ona, irudi egonkorra, dardararik gabea eta
islen kontra babestutakoa izan behar du.
Teklatuak matea izan behar du, pantailaz bereiz daitekeena.
Eskuetarako euskarria izan behar du eta tekletako sinboloak
argi irakurri behar dira.
Lanpostuaren diseinu fisikoari dagokionez, altzariak eta
lanpostuaren beste elementu batzuk langilearen ezaugarrien
arabera egokitzeko modukoak izango dira. Betekizun hori
bereziki garrantzitsua da lan‐aulkirako.

51. orrialdea

Lan arriskuen prebentzioa: eskuliburua





4. kapitulua

Argiztapen orokorrak lanerako behar bestekoa izan behar
du. Dokumentuak eta pantaila txandaka bistaratu behar den
lanetan, hobe da hondo zuriak erabiltzea dokumentuetan,
pantailaren eta inprimakien artean kontraste handirik ez
egoteko eta, hala, begi‐niniak etengabe lanean ez aritzeko.
Ordenagailuko programak erabiltzaile bakoitzaren ezagutza‐
mailara eta egin beharreko lan motara egokitu behar dira.
Enpresak programak nola erabili ikastea (eta eguneratzea)
erraztu behar du.

4.6. Faktore psikosozialen efektuak
4.6.1. ESTRESA
Estresa lanpostuaren eskariaren eta gizabanakoaren erantzun‐
ahalmenaren arteko desoreka da, betiere eskari horren aurreko
porrotak ondorio garrantzitsuak dituen egoeretan.
ESTRESA

KAUSAK

FAKTOREAK

ESTRESAREN ONDORIOAK

Lanaren eskariak
Lanaren gainkarga
Lan‐erritmoa
Ezarritako lanak
Funtzioen zehazgabetasuna / Funtzio
kontraesankorrak
Harreman pertsonal txarrak
Laneko ziurgabetasuna
Parte‐hartzearen gabezia
Prestakuntzaren gabezia
Zeregin arriskutsuak
Ingurune fisiko arriskutsua (zarata, tenperatura,
argiztapena, eta abar)
Pertsonaren ezaugarriak
Nahaste emozionalak
Premiak, nahiak, iguripenak eta balioak
Eskariei erantzuteko ahalmena
Porrotaren pertzepzio‐maila

NEURRI PREBENTIBOAK

Fisiologikoak (adib. akidura)

Erlaxatzeko teknikak

Psikikoak: (adib. jokabidearen asaldura)

Jokabidea aldatzeko teknikak

Burukoak: (adib. Arretaren, memoriaren eta
pentsamendu argitasunaren gabezia)

Lanaren antolamenduko aldaketak
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4.6.2. LAN ASEGABETASUNA
Lana, besteak beste, lanaz kanpoko beharrak asebetetzeko bitartekoa da:
•
•
•
•

Biziraupena
Segurtasun ekonomikoa
Behar sozialak eta afektiboak
Estima eta autorrealizazioa

Lanak behar horiek lortzeko bitartekoa izan behar du, eta, hala ez bada,
asegabetasuna sor dezake. Hori dela eta, garrantzi handikoa da lana
diseinatzea pertsonek haien iguripenak asebeteko dituen moduan. Beti
ulertu da lanak eragin positiboa duela pertsonen gizarte‐osasunean, baina
horrek zenbait alderdirekin egiten du talka, hala nola zereginen
automatizazioarekin, antolamenduaren eskakizunekin eta erabakiak
hartzeko askatasunarekin.
Gauzak horrela, lan batzuk beste batzuk baino gutxiago asebetetzen dute
pertsonaren garapena, zereginen edukia, aldakortasuna, erabakiak hartzeko
aukera eta beste pertsona batzuekin harremanetan izateko aukera kontuan
hartuta.
Era berean, lan‐pizgarrien gabeziak desoreka edo asegabetasuna eragin
dezake, eta lan‐esparruan erreakzio negatiboak gerta daitezke.
Lanarekiko ondoeza agertzen bada, edo ongizate‐maila txikia bada, lan‐
arloko asebetetasuna txikia dela edo asegabetasuna nagusi dela esaten
dugu.
Oro har, balantze hori hainbat metodorekin neurtuta dago, eta metodo
horien bidez lortzen da “lan‐asebetetasunaren indizea” deritzan
balorazioa. Indize horrek eskaintzen digun puntuazioak gizabanakoa zein
egoeratan dagoen aditzera ematen digu.
Eskalaren mutur batek gizabanakoa bere lanarekin erabat asebeteta
dagoela adierazten du eta besteak lanarekiko asegabetasuna erabatekoa
dela.
Lan‐asegabetasunaren ondorioak

Lanaren kantitate eta kalitate txikia

Lanarekiko asebetetasun‐maila
oso
indize garrantzitsua da, gizabanakoak
lanarekiko duen jarrera adierazteaz
gain, portaerak aurreikusteko ere
baliagarria baita.

Lan‐absentismoa
Lan‐ezbeharrak
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Asegabetasuna adierazten duten puntuazioak estresarekin,
absentismoarekin, langileak eskatutako laneko aldaketekin eta
laneko segurtasunarekiko jarrera negatiboarekin lotzen diren sintoma
fisikoak eta psikikoak dira.
Horrenbestez, egunez egun, gero eta garrantzitsuagoa da lan‐
kolektibo osoa motibatzea, laneko asebetetasuna handitzea eta,
horrenbestez, lan‐osasuna handitzea baitakar.
Lan asegabetasuna aurreikusteko modurik
antolamenduaren gainean jardutea da:

onena

lanaren

•

Talde‐lana eta parte‐hartzea bultzatuko duten zereginak
planifikatzeko eredu berriak sustatzea eta lan monotonoak
eta errepikakorrak saihestea.

•

Zuzendaritzak bere gain hartzea langileen komunikazio,
prestakuntza eta mailaz igotzeko bideetan eragina izango
duten aldaketak.

4.6.3. AKIDURA FISIKOA (BURNOUT)
Akidura fisikoa edo Bournout sindromea jasaten dute motaren
bateko zaintza behar duten pertsonak zaintzen lan egiten duten
pertsonek, akidura emozionalaren, despertsonalizazioaren eta lorpen
pertsonalen murrizketaren ondorioz. Sindrome hori lan‐
errendimenduaren beherakadan, absentismoan, lanarekiko interesa
galtzean, lanbidea uztean eta abar islatzen da.

Gainahalegina
Desoreka

ETAPAK
Jarrera aldaketa
Jokabide aldaketa
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BURNOUT‐EAN ERAGINA DUTEN ALDAGAIAK
Adina
Sexua
Egonkortasun afektiboa
Nortasuna
Esperientzia

PERTSONALAK

LANEKOAK,
HEZKUNTZAREN
SEKTOREA

LANEKOAK,
OSASUNAREN
SEKTOREA

Ingurumen‐faktore askiezak
Eskolako material urria
Rolen gatazka
Gizarte‐prestigio urria
Lan‐laguntzaren gabezia
Ikasleenganako interesa
Pazienteekiko tratua
Lan‐karga
Denbora‐presioa
Informazioaren gabezia
Lan‐laguntzaren gabezia
Zeregin burokratikoak

BURNOUT‐AREN SINTOMAK

FISIOLOGIKOAK

Neke kronikoa
Buruko minak
Oinaze muskularrak
Loaren aldaketak
Hipertentsioa
Arazo gastrointestinalak
...

EMOZIONALAK

Isolatzeko nahia
Suminkortasuna
Autoestimu txikia
Utzikeria
Kontzentrazio gabezia
Bere buruaz beste egiteko
ideiak
...

JOKABIDEKOAK

Tabakoa erretzea
Alkohola edatea
Familia‐gatazkak
Pertsonen arteko gatazkak
Portaera arriskutsuak
...

4.6.4. JAZARPEN MORALA, MOOBING
Moobing edo jazarpen morala esaten zaio pertsona batek edo
batzuek beste pertsona batengan langunean muturreko indarkeria
psikologiko sistematikoa aplikatzeari, denboraldi luze batez, botere‐
estatusaz edo maila hierarkikoaz baliatuta –indarkeria fisikotik
taldearen indarrera– .
Jazarpen psikologikoaren adierazpiderik ohikoenak dira:
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Komunikazioaren manipulazioa. Pertsona jazartuari egin
behar duen lanari buruzko informazioa ez ematea; haren
proposamenei jaramonik ez egitea. Laneko gaien edo gai
pribatuen inguruan mehatxatzea, kritikatzea edo errieta
egitea.
Ospea manipulatzea. Iruzkin iraingarri edo laidogarriak
egitea.
Jendaurrean haren uste pertsonalez barre egitea, baita
sexualki eraso egitea ere.
Lanaren manipulazioa. Lan gehiegi ematea, beharrezkoa ez
den lana ematea, lan monotonoa ematea, bere
kualifikaziorako egokia ez den lana ematea –gutxiegi edo
gehiegi izateagatik– , edota lanik ez ematea.

Jazarpen psikologikoaren mailarik oldarkorrena da pertsona jazartua
ezabatzeko erabakia hartzea, bai lantokitik kaleratuta, bai baztertuta.

4.7. Kontrol‐neurriak
Esparru psikosozialeko kontrol‐neurriek bi urrats dituzte: batetik, lan‐
egoeraren diagnostiko egokia egitea eta, bestetik, esku hartze
globalari edo partikularrari ekitea.
Ebaluazio‐tresnak:
•
Txekeo‐zerrendak
•
Galdera sortak eta eskalak
•
Ezaugarri pertsonalen inbentarioak
•
Adierazle biokimikoak
•
Adierazle elektrofisiologikoak
•
Osasunaren arloko galdera sortak
4.7.1. ANTOLAMENDUAREN ARLOKO JARDUNAK
Lanean autonomia, garapena eta asebetetasuna lortzera zuzentzen
dira lanaren antolamenduari dagozkion esku‐hartzeak, betiere lan‐
istripuak aurreikusita eta elkarlanerako jarrerak sustatuta. Jardunik
ohikoenak honako arlo hauetan garatzen dira:
• Lan‐ordutegiak
• Rolak: pertsona bakoitzaren erantzukizunak eta eginkizunak
zehaztea
• Enpresaren laguntza
• Parte‐hartzea
• Lan‐karga: gaitasunak/lanpostua egokitzapena
• Lanaren edukia
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4.7.2. EKINTZA PERTSONALAK
Langileen –banaka aintzat hartuta– gaineko esku‐hartzeen helburua
da langileengan lanarekiko aldeko jarrera lortzea eta lanean norbera
garatzeko aukera aintzat hartzea. Lana gauza negatibo gisa ulertzen
duen iritziari aurre egin nahi zaio.
Gizabanakoengan aplikatu beharreko neurri prebentiboen artean
hauek dira ohikoenak:
•
•
•

Erlaxatzea
Pentsamoldea aldatzea
Jarrerak eta ohiturak aldatzea
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Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak

5.1. Seinaleztapena
485/1997 Errege Dekretuak arautzen du enpresako segurtasunaren
eta osasunaren arloko seinaleztapena, eta, kasuan kasu, enpresetan
nahitaez zein seinale jarri behar den adierazten du.
Seinaleak honelakoak izan daitezke:






Optikoak
Akustikoak
Usaimenekoak
Ukimenekoak
Keinukoak

Aintzat hartu behar da seinaleak egoteak ez duela arriskua ezabatzen.
Seinaleen helburua da lantokietan egoera jakin bati buruzko arreta
ematea.
Seinaleak forma eta koloreen arabera sailkatzen dira, adierazten
dutenaren arabera (oharra, betebeharra, debekua, adierazpena...).
Hauek dira panel‐formako seinalerik ohikoenak:
OHAR SEINALEAK

Sute‐arriskua, gai sukoiak

Maila bereko erorketa‐arriskua

Arrisku elektrikoa

Esekitako kargen arriskua

Intoxikazio‐arriskua, gai toxikoak

Mantentze‐lanetako orgak

Laser‐erradiazioak

Zehaztu gabeko arriskua
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DEBEKU SEINALEAK

Debekatuta erretzea

Debekatuta erretzea eta sugar
babesgabeak erabiltzea

Debekatuta baimenik gabeko
pertsonak sartzea

Debekatuta oinezkoak
pasatzea

Debekatuta mantentze‐ibilgailuak sartzea

NAHITAEZKOTASUN SEINALEAK

Bistako babesa nahitaezkoa

Oinetako babesa nahitaezkoa

Buruko babesa nahitaezkoa

Eskuetako babesa
nahitaezkoa

Entzumeneko babesa nahitaezkoa

Aurpegiko babesa
nahitaezkoa

Arnas bideetako babesa
nahitaezkoa

Babes orokorra nahitaezkoa
(zer babestu adierazi)

SEGURTASUN SEINALEAK / EBAKUAZIOA

Larrialdi irteerarako norabidea

Lehen laguntzako tresneria

Larrialdi irteeraren kokalekua

Larrialdietako telefonoa

Larrialdietarako norabidea

Begiak garbitzeko iturria

SUTEEN AURKAKO TRESNERIAREN SEINALEAK

Su‐itzalgailua

Suteen aurkako tresneriaren
kokalekua

Suteetako ur‐hargune hornitua
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Itxuraz arrisku handirik ez duten oso enpresa txikietan ere
larrialdietako irteeretako seinaleak eta ebakuazio‐bideetako
seinaleak jarrita egon behar dute, baita su‐itzalgailuen kokalekuaren
seinaleak ere.

5.2. Produktu kimikoen identifikazioa
Gai eta prestakin kimikoak (gaien nahasketak) haien
arriskugarritasunaren arabera, propietate fisiko‐kimikoen arabera, gai
horiekin lan egiten dutenen osasunean eragin ditzaketen efektuen
arabera eta ingurumenean sortzen dituzten efektuen arabera
sailkatuta daude. Gai horiek gordetzen dituzten ontziek nahitaez
eraman behar dute produktuaren berri emango digun etiketa.
2010eko abenduaren 1etik aurrera, gai kimikoen etiketetarako beste
seinaleztapen bat dago indarrean. Arriskua adierazteko beste
piktograma batzuk erabiltzen dira, eta oharren eta arriskuen
aipamena egiten da.
GAI KIMIKOEN SEINALEAK

Sute eta eztandak eragin ditzake

Osasunerako arriskutsua da

Korrosiboa edo narritagarria da

Ingurumenerako arriskutsua da

ETIKETAK:
Produktu baten etiketa garrantzi handikoa da produktu hori
erabiltzearen ondoriozko arriskuei aurrea hartzeko. Gainera,
produktuari buruzko oinarrizko informazioaren iturri baliagarria da.


Etiketak produktu kimikoen erabilera kudeatzen laguntzen
du. Gai kimikoen berariazko arriskuei buruz informatzen du
(piktogramak eta H esaldiak), eta babeserako beharrezko
neurriak eta produktua erabiltzeko modua defini ditzake:
“Berotzen bada eztanda egiteko arriskua”, “Likido eta lurrun
oso sukoiak”, eta abar.
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Etiketak
produktuak
biltegiratzen
laguntzen
du.
Biltegiratzeko aholkuak agertzen dira etiketan: “Leku
freskoan gorde”, “Hezetasunaren aurka babestutako ontzian
gorde”, eta abar (P esaldiak). Aholku horiek jarraituta,
hobetu egingo dira segurtasun‐baldintzak, eta murriztu
egingo da biltegiratutako produktuak bilatzen emandako
denbora eta produktuak nahasteko arriskua.



Etiketak hondakinen kudeaketari buruzko aholkuak ematen
ditu, baita ingurumena babesteko aholkuak ere. Adibidez:
“Hondakin arriskutsu gisa ezaba ezazu produktua eta
ontzia”.



Etiketak balio handia du istripu kasuetan. Izan ere, etiketak
istripu edo sute kasuetan izan beharreko jokabideei buruzko
azalpen baliagarriak emango ditu (P esaldiak), hala nola:
“Kendu berehala zikindutako edo zipriztindutako arropa
guztia”.

Laburbilduta, etiketak honako informazio hau eman behar du:

Gai kimikoaren izena eta kontzentrazioaren %a
QUIMICA, S.L.
C/El Aerosol, s/n
92.222 La Hoguera
Tel: 555 55 55 55

Fabrikatzailearen, ontziratzailearen,
merkaturatzailearen edo inportatzailearen
izena eta helbidea
Piktograma

H 314
P 305+351+223+315

Gai kimikoaren berariazko arriskuak (H esaldiak)

Zuhurtasun‐aholkuak (P esaldiak)
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5.3. Norbera babesteko ekipoak (NBE)
773/1997 Errege Dekretuaren arabera, norbera babesteko
ekipamendu dira norberaren segurtasuna edo osasuna mehatxa
dezaketen arriskuez babesteko langileak eraman edo eutsi beharreko
tresna, osagarri edo gehigarriak.

NBE PARTZIALAK
KASKOAK
AURPEGIKO PANTAILAK
BETAURREKOAK
TAPOIAK
ESKULARRUAK
MASKARAK
BOTAK
ETA ABAR

NBE INTEGRALAK
JANTZIAK
SEGURTASUN ARNESAK
SEINALEZTAPEN ARROPAK
ETA ABAR

Norbera babesteko ekipamenduaren erabilera pertsonala izango da;
lanerako behar duenari esleitu eta emango zaio norbera babesteko
ekipamendua.
Edonola ere, norbera babesteko ekipamendua erabiltzea ez da
langilearen osasuna zaintzeko irtenbiderik egokiena; babes
kolektiboaren osagarritzat jo behar da, inoiz ez ordezko
ekipamendutzat.
Norbera babesteko ekipamenduak hiru kategoriatan taldekatzen dira,
betiere ekipamenduak diseinatzean aintzat hartutako arriskuen
larritasun‐maila eta fabrikazio‐ eta kontrol‐maila kontuan izanik:

NORBERA BABESTEKO EKIPAMENDUAREN KATEGORIAK
I. KATEGORIA

Diseinu sinplea eta gutxieneko arriskuen aurkako
eraginkortasuna

II. KATEGORIA

I eta III. kategoria gisa
sailkatuta ez dauden NBEak

III. KATEGORIA

Diseinu konplexua; heriotza‐arriskuaz
edo osasuna oso modu larrian edo itzulezinean
kalte dezakeen arriskuaz babesteko
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Erabiltzeko, mantentzeko
eta berritzeko baldintzak,
besteak beste.

Fabrikatzailearen
azalpen‐liburuxka

NBE‐K BETE
BEHARREKO
ESKAKIZUNAK

III. kategoriakoek NBE
ziurtatzen duen organismoaren
zenbaki bereizgarria eduki
beharko dute

Europar Batasuneko
markak eta aplikatzekoak
diren arauekiko
adostasunaren
adierazpena

Norbera babesteko ekipamendu guztiek eduki behar duten
liburuxkan eta/edo etiketan honako alderdi hauek eman behar dira
aditzera: erabiltzeko prozedura, neurriak, ekipamendua garbitzeko
eta mantentzeko prozedura, iraungitze‐data, eta abar. Garrantzi
handikoa da NBEren azalpenak irakurtzea eta betetzea, emango
digun segurtasuna eta babesa bermatuko bada.

5.4. Larrialdi eta ebakuazio neurriak
Lan‐arriskuen prebentzioari buruzko araubideak, bestalde, ager
daitezkeen larrialdi‐egoerak aztertzera behartzen du enpresaburua,
baita beharrezko neurriak hartzera eta prebentzio, babes eta lehen
laguntzetako sistema antolatzera ere –kanpoko beste zerbitzu
batzuekin lotuta, eta jardunen berehalakotasuna eta eraginkortasuna
bermatzeko moduan– (31/1995 Legea, 20. artikulua).
Euskal Autonomia Erkidegoan, azaroaren 2ko 277/2010 Dekretuan
jasotzen den autobabesari buruzko atala garatzen duen euskal araua
dugu.
Arau horren helburua da Dekretuaren I. eranskinean
zerrendatzen
diren
jardueretarako,
zentroetarako,
establezimenduetarako, espazioetarako, instalazioetarako edo
dependentzietarako nahitaezko autobabeserako neurriak ezartzea.
Era berean, autobabeserako planak lantzeko, eraginkortasunez
ezartzeko eta mantentzeko prozesua arautzea, kontrol
administratiboa arautzea eta autobabeserako planen erregistro
orokorra kudeatzea du helburu.
Enpresa bati autobabesari buruzko euskal araua ez badagokio,
nahikoa izango du lan‐arriskuen prebentzioari buruzko Legearen 20.
artikuluan ezartzen diren eskakizunak betetzea.
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Horretarako, ondoren datozen kontzeptuak izan behar dira kontuan.
Larrialdia da enpresako instalazioak eta pertsonak arriskuan jar
ditzakeen egoera ez desiragarria.

LARRIALDI‐MOTAK

LARRIALDI TXIKIA

Enpresaren eremu jakin batean du eragina, eta norbera babesteko
bitartekoekin kontrola daiteke.

LARRIALDI PARTZIALA

Enpresaren eemu jakin batean, tresnerietan edo instalazioetan du
eragina, eta ondorio mugatuak izango dituen garapen kaltegarria
aurreikusi da. Ebakuazio partziala egitea eska dezake.

LARRIALDI OROKORRA

Enpresa osoan du eragina edo instalazio kritikoetan, eta pertsona
eta ondasunetarako garapen kaltegarria eta ondorio garrantzitsuak
aurreikusi dira. Kontrolatzeko norberaren eta besteren babes‐
tresneriak eta ‐bitartekoak erabiltzea eska dezake. Enpresa
osoaren ebakuazio orokorra ere eska dezake.

Enpresaren tamaina eta jarduera kontuan izanik,
eta enpresaz kanpoko pertsonak agertzeko
aukera aintzat hartuta, enpresak gerta
daitezkeen larrialdi‐egoerak aurreikusi behar
ditu, eta egoera horiei aurre egiteko jardun‐
plana antolatu behar du.
Lehen‐mailako laguntzen, suteen aurkako borrokaren, eta langileen
ebakuazioaren arloan beharrezkoak diren neurriak hartuko dira.
Neurri horiez arduratzen diren langileak izendatu eta trebatuko dira,
eta bidezko informazioa emango zaie.
Horrez gain, aldian behin
egiaztatuko da.

neurri horien funtzionamendu zuzena
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JARDU N PLAN AREN EDU KIA

Enpresaren eta ingurunearen deskribapena
Arriskuen ebaluazioa
Larrialdietako organigram a
Larrialdiei aurre egiteko eskura dauden
norberaren eta besteren bitartekoak ,
eta m antentze‐lanen erregistroak
Ebakuazio‐bideak, sua itzaltzeko sistem ak eta
biltzeko puntuak adierazten dituzten planoak
Sim ulazioen erregistroak

ERANTZUKIZUNEN DESKRIBAPENA

TITULARRA

Langileen erabateko arduraduna
Plana ezagutzea
Plana irakastea eta praktikatzea

LANGILEAK

Plana ezagutzea
Segurtasun‐arauak betetzea
Larrialdi‐irteerak libre mantentzea
Larrialdi kasuetan alarma ematea
Plana praktikan jartzea

ESKU HARTZEKO
TALDEA

Energia moztea
Sutea borrokatzea
Langileak eta bezeroak ebakuatzea
Lehen laguntzak ematea

Kasu hauetan eman behar da prestakuntza:
•
•
•
•
•

Hasieran, plana ezartzean.
Langile edo kontrata berrien kasuan.
Tresneria edo prozesu berriak sartzen direnean.
Simulazioen edo benetako larrialdien ondorioz, plana hobetu
egin behar dela ikusten denean.
Esku hartu behar duen taldeari guztia gogorarazi behar
zaionean (urtean behin egin behar da, gutxienez).

65. orrialdea

Lan arriskuen prebentzioa: eskuliburua

6. kapitulua:

6. kapitulua

Kudeatzeko oinarrizko elementuak

6.1. Lan‐segurtasun eta ‐osasunarekin lotzen diren organismo publikoak
LANEKO SEGURTASUN ETA HIGIENEKO INSTITUTU NAZIONALA
(LSHIN)
Estatuko administrazio orokorreko organo zientifiko‐tekniko bat da,
eta honako helburu hauek ditu:
-

Laneko segurtasun‐ eta osasun‐baldintzak aztertzea eta
ikertzea.
Baldintza horien hobekuntza sustatzea eta bultzatzea.

Eginkizunak:
-

-

Aholkularitza teknikoa ematea lege‐araudia lantzean eta
nazio‐mailako zein nazioarteko normalizazioan.
Lan‐arriskuen prebentzioaren arloko jarduerak sustatzea eta
egitea: prestakuntza, informazioa, ikerketa, azterketa eta
dibulgazioa.
Arriskuen prebentzioan esku hartzen duten beste organismo
batzuekin harremanetan izatea: Laneko eta Gizarte
Segurantzako Ikuskatzailetzari laguntza teknikoa ematea eta
harekin elkarlanean jardutea; herri‐administrazioen eta
Autonomia Erkidegoen artean prebentzioaren arloko
jarduerak koordinatzea; Laneko Segurtasun eta Osasunerako
Europako Agentziarekiko erreferentziazko zentroa izatea; eta
nazioarteko beste organismo batzuekin elkarlanean jarduteko
programak garatzea.

Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalaren (LSHIN)
organoak honakoak dira:
-

Institutuaren Zuzendaritza Nagusia –Madrilen kokatzen da–,
Laneko Segurtasun eta Osasunaren Batzorde Nazionalaren
Idazkaritza betetzen duena.

-

Laneko Segurtasunaren eta Higienearen Zentro Nazionalak:
 Lan Baldintzen Zentro Nazionala (Bartzelona)
 Babes Bitartekoen Zentro Nazionala (Sevilla)
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Makineria Egiaztatzeko Zentro Nazionala (Barakaldo)
Teknologia Berrien Zentro Nazionala (Madril)
Ceuta eta Melillako Kabinete Tekniko Probintzialak.

LANEKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO IKUSKATZAILETZA
Lan‐arriskuen prebentzioari
kontrolatzeko funtzioa du.

buruzko

araudia

zaintzeko

eta

Eginkizunak:
- Araudi eta arau juridiko‐teknikoak betetzen direla zaintzea.
- Zigor‐proposamenak egitea.
- Enpresa eta langileei aholkuak eta informazioa ematea.
- Lan‐arloko Epaitegira lan‐istripuei eta lanbide‐gaixotasunei
buruzko txostenak igortzea.
- Lan Agintaritzari lan‐istripu eta lanbide‐gaixotasun larrien, oso
larrien eta heriotza eragin dutenen berri ematea.
- Prebentzio Zerbitzuek bere egindako betebeharrak bete diren
egiaztatzea eta erraztea.
- Lanak berehala geldiaraztea, baldin eta arrisku larria eta
berehalakoa hautematen bada.
- Perituarekin elkarlanean jardutea.
GIZARTE SEGURANTZAREN LAN
GAIXOTASUNEN MUTUALITATEAK

ISTRIPUEN

ETA

LANBIDE

Gizarte Segurantzako sistemaren irabazi asmorik gabeko entitate
laguntzaileak dira.
Enpresek lanbide‐arriskuak estaltzeko jartzen dituzten kuotei
dagozkien prestazioak eskaintzen dituzte:
-

Lan‐kausen ondorioz istripua izan duenaren edo gaixoaren
osasun‐laguntza.
Istripua izan dutenen errehabilitazioa eta lanbide‐
berregokitzapena.
Aldi
baterako
ezintasunaren
ondoriozko
prestazio
ekonomikoak,
lan‐istripuek
eta
lanbide‐gaixotasunek
eragindako baliaezintasunik gabeko lesio iraunkorren
ondoriozkoak, eta baliaezintasunaren edo heriotzaren
ondoriozkoak.

Mutualitate guztiek sozietate independenteak sortu dituzte, kanpoko
prebentzio‐zerbitzu gisa jarduteko.
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LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNAREN BATZORDE NAZIONALA
Prebentzio‐politikak formulatzeko herri‐administrazioen kide
anitzeko aholkularitza‐organoa da. Arlo hauetako prebentzio‐
politikak izango dira:
- Jarduteko irizpide eta programa orokorrak.
- Xedapen orokorren proiektuak.
- Lan‐arloan eskumena duten herri‐administrazioek garatutako
jardunen koordinazioa.
- Lan, osasun eta industriaren arloan eskumena duten herri‐
administrazioen arteko koordinazioa.
Autonomia Erkidegoetako, Estatuko Administrazio Orokorreko,
sindikatuetako eta enpresa‐elkarteetako ordezkariek osatzen dute.

6.2. Dokumentazioa
Enpresak gorde behar duen dokumentazioa Lan Arriskuen
Prebentzioari buruzko Legearen (54/2003 Legeak aldatua) 23.
artikuluan zehazten da.
1. Enpresaburuak aurreko artikuluetan ezarritako betebeharrei
buruzko honako dokumentazio hau landu eta gorde beharko du, lan‐
agintaritzaren esku izateko:
a. Lan‐arriskuen prebentzio‐plana, Lege honen 16.
artikuluaren 1. atalean aurreikusten denaren arabera.
b. Laneko segurtasunerako eta osasunerako arriskuen
ebaluazioa, lan‐baldintzen eta langileen jardueraren
aldian behingo kontrolen emaitza barne, betiere Lege
honen 16. artikuluaren 2. ataleko a) paragrafoan
xedatutakoaren arabera.
c. Prebentzio‐jardueraren plangintza, hartu beharreko
babes‐ eta prebentzio‐neurriak barne eta, hala
badagokio, erabili beharreko babes‐materiala barne,
Lege honen 16. artikuluaren 2. ataleko b) paragrafoan
ezarritakoaren arabera.
d. Lege honen 22. artikuluan aurreikusten diren langileen
osasun‐egoeraren kontrolak, eta horietan lortzen diren
ondorioak, betiere artikulu horren 4. atalaren azken
paragrafoan jasotzen den moduan.
e. Langileari lanegun batetik gorako laneko ezintasuna
eragin dioten lan‐istripuen eta lanbide‐gaixotasunen
zerrenda. Kasu horretan, artikulu honen 3. atalean
adierazten den jakinarazpena ere egingo du
enpresaburuak.
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2. Jarduera uzten den unean, enpresek aurreko atalean aditzera
ematen den dokumentazioa igorri beharko diote lan‐agintaritzari.
3. Enpresaburuak nahitaez jakinarazi beharko dizkio idatziz lan‐
agintaritzari bere zerbitzuan dauden langileen osasunaren gainean
lanaren ondorioz sortutako kalteak, betiere ere erregelamenduz
ezartzen den prozeduraren bitartez.
4. Artikulu honetan adierazten den dokumentazioa ere osasun‐
agintaritzaren esku jarri beharko da, Lege honen 10. artikuluan eta
osasunari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorraren 21.
artikuluan xedatutakoa bete dezan.
Honako eduki hauei buruzko dokumentazioa artxibatuta eduki behar
da:
 Enpresaren datu orokorrak.
 Kanpoko prebentzio‐zerbitzuaren kontratua (prebentzio‐
espezialitate guztiena edo enpresaren giza baliabideek bere
gain hartzen ez duten espezialitatearena).
 Prebentzioa antolatzeko modalitatea.
 Prebentzio‐organoen eratze eta izendapenen aktak.
 Enpresaren segurtasun‐ eta osasun‐politika.
 Lanpostuen zerrenda eta esleitutako langileak.
 Prebentzioaren helburuak eta helmugak.
 Enpresaren arrisku orokorren eta dauden langileen berariazko
arriskuen ebaluazioa.
 Ekintza eta jarduera prebentiboen plangintza.
 Laneko tresnerien edo instalazioen, edo tresneria osagarrien,
mantentze‐kontratuak.
 Instalazio eta tresneria osagarriak martxan jartzeko
ziurtagiriak.
 Lan‐tresnerien adostasunari buruzko Europar Batasuneko
ziurtagiriak.
 Laneko tresnerien adostasun‐ziurtagiriak.
 Emandako informazioaren hartu‐agiriak.
 Prestakuntza‐saioetara bertaratu izanaren ziurtagiriak.
 Egindako azterketa medikoen gaitasun‐ziurtagiriak.
 Lanpostuetarako garatu diren prebentzio‐arauak.
 Larrialdi‐egoeretan edo ebakuazioetan jarduteko neurriak.
 Mutualitateak emandako ezbehar‐tasei buruzko aldian
behingo txostenak.
 Larrialdiko
neurrien
eraginkortasunaren
egiaztapena
(ebakuazio‐simulazio bat egin ondorengo txostena, esate
baterako).
 Egindako higiene‐ebaluazioen txostena (poluitzaile kimikoena,
fisikoena eta/edo biologikoena).
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 Baldintza ergonomikoen edo faktore psikosozialen
azterketak.
 Jardueraren bat kanpoko prebentzio‐zerbitzu batekin
hitzartzen bada, jarduera horri buruzko prebentzio zerbitzu
horren memoria.

6.3. Segurtasun‐ikuskapenak
6.3.1. SEGURTASUN IKUSKAPENAK
Instalazioetako baldintza fisikoak edo lanpostuetako jardunak
aztertzeko erabil daitekeen berrazterketa bat da segurtasun‐
ikuskapena, betiere kausa teknikoen edo materialen eta giza kausen
ondoriozko arriskuak hautemateko.

SEGURTASUN IKUSKAPENEN
MOTAK
Ikuskapen informala
Ikuskapen planeatua

Ikuskapenak ez ditu zertan egin
enpresako prebentzio‐jarduera bere
gain hartzen duen pertsonak, izan ere,
enpresako edozein kidek egin dezake
prebentzio jarduera.

Ikuskapen horien bidez, nagusiki alderdi hauek hauteman daitezke:
zereginak diseinatzean aurreikusten ez diren arazoak; tresnerien eta
instalazioen urritasunak; jarduera arriskutsuak; lan‐metodoen
aldaketak; eta aurretik ezarritako neurri zuzentzaileen egoera.
Ikuskapenak informalak edo planeatuak izan daitezke.
Ikuskapen informala, ikuskapena baino gehiago, arriskuen
komunikazio bat da. Izan ere, edozein pertsonak bere lanean bat‐
batean arrisku bat hautematen duenean gertatzen da.
Hautemandako arrisku horren aurrean, pertsona horrek arriskuari
konponbidea emateko aukera izan badezake, arazoa konpondu
egingo du. Haatik, irtenbidea emateko aukerarik ez badu, enpresaren
barruan eginkizun hori dagokionari jakinarazi behar dio.
Ikuskapen planeatua, aitzitik, arriskuak eremu jakin batean eta
ikuspegi zabal batekin sistematikoki eta aldian behin identifikatzean
datza. Arrisku adierazgarriak dituen jarduera bat garatzen duten
enpresen kasuan, txukuntasun eta garbitasun‐ikuskapenez mintza
gaitezke.
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PLANEATUTAKO IKUSKAPENAREN URRATSAK

PRESTATU
“Txekeatzeko zerrenda” osatu:
‐ “Bai ala ez”, “Egia ala gezurra” eta
abar erantzun beharreko galderak.
‐ Instalazioak eta produkzio‐prozesua
ezagutzen dituen edozein pertsonak
erraz aplikatzekoa.

GAUZATU
“Txekeatzek zerrenda”
erabilita, lan‐istripu edo
lanbide‐gaixotasun bihur
daitekeen guztia aurkitu.

EMAITZAK
Prebentzio‐neurriak ezarr eta
neurri horiek gauzatuko dituen
arduraduna finkatu, betiere
ikuskapenean hautemandako
hutsuneak zuzentzeko.

6.4. Istripuen ikerketa
Enpresak nahitaez ikertu behar ditu istripuak (31/1995 Legearen
16.3. artikulua) eta, betebehar hori ez betetzea huts‐egite larri gisa
zigortu ahal izango da.
Erabilgarritasun handiko prebentzio‐tresna bat da. Izatez, arriskuak
ebaluatzean, oharkabean pasa diren arrisku‐egoerak hautemateko
aukera emango du, baita indarrean jarritako neurri zuzentzaileak
arrisku‐egoerak hautemateko aski ez direla izan jakiteko aukera ere.
HELBURUA
Antzeko beste istripurik ez gertatzeko informazioa lortzea izango da
funtsezko helburua. Hautemandako arriskuei buruzko informazioari
esker, arrisku horien gainean jardun dezakegu istripua gertatu den
lanpostuan bertan edo beste lanpostu batzuetan.
Hori dela eta, garrantzi handikoa da jakitea zer gertatu zen
(gertakariak) eta zergatik gertatu zen (kausak).
NORK JARRI BEHAR DU ABIAN

LESIOA
ISTRIPUA

GERTAKARIA

HURBILEKO KAUSA
OINARRIZKO KAUSA

Oro har, istripua izan duen pertsonaren
zuzeneko agintaritzak jartzen du abian,
horixe baita istripuaren aurretik egiten
ari zen lana ondoen ezagutzen duena
eta zer jarraibide eman zitzaizkion
dakiena. Era berean, lan horretan zer
neurri prebentibo hartu behar ziren
ezagutzen zituela pentsatu behar da.
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Jarduera prebentiboa bertako giza baliabideen bitartez bere gain
hartuz gero, logikoki, enpresan jarduera prebentiboa garatzen duen
pertsonak ikertu beharko du istripua.
NOLA EGIN BEHAR DEN
a. Gertakariak modu sinesgarrian bildu behar dira,
horretarako, istripua izan duen pertsonari berari
zuzeneko lekukoei galdetu behar zaie –jakina, istripua
duen pertsona erantzuteko moduan badago–. Edonola
errudunak bilatzea saihestu egin behar da.

eta,
eta
izan
ere,

b. Gertakarien nondik norakoak lortu ostean, “zergatik gertatu
da?” galdetu behar dio bere buruari, kausarik hurbilekoenak
aurkitzeko. Baliagarria izan daiteke moten arabera
taldekatutako kausen zerrendak erabiltzea. Egile batzuk
hurbileko kausen sei multzo proposatzen dituzte:







Makinei dagozkienak.
Tresneriei, erremintei eta bitarteko
dagozkienak.
Suteei dagozkienak.
Elektrizitateari dagozkionak.
Giroari eta languneari dagozkionak.
Gizabanakoei dagozkienak.

osagarriei

Lortutako kausa proposatutako zerrendetako batean ere ez
badago, lasaitasun osoz zehaztu edo idatzi ahal izango da
kausa; zerrendak laguntzeko dira eta, inola ere ez, zerrenda
itxi derrigorrezkoak. Izatez, sen ona erabili behar da.
c. Hurbileko kausak lortu ondoren, gehiago sakondu behar dira
istripuaren kausak. Horretarako, hurbileko kausen zergatiaz
galdetu behar diogu gure buruari, istripuaren oinarrizko
kausak aurkitzeko (oro har, lanen edo prebentzioaren
antolamendu eskasarekin lotzen dira).
JAKINARAZPENA
Enpresak lan‐istripu guztiak jakinarazi behar ditu. Horretarako,
hainbat inprimaki dago:


Lan‐istripuen agiria (nahitaezkoa da istripu‐agiriak bide
elektronikoz helaraztea,
istripua izan duten langileen
deklarazio elektronikoko sisteman –Delt@ sisteman– dagoen
ereduaren bitartez).
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Sendagilearen baja behar izan ez duten lan‐istripuen
zerrenda.
Istripua izan dutenen alten edo heriotzen zerrenda.

Izandako istripu motaren arabera finkatuko da agiriak aurkezteko
epea:




Lan‐istripuetan, 5 egun, sendagilearen baja hartzen denetik
hasita.
Istripu larrien, oso larrien edo anitzen (4 langile baino
gehiago) kasuan, edo heriotza eragin dezaketen istripuen
kasuan, 24 ordu.
Sendagilearen baja beharrezkoa izan ez den lan‐istripuen
kasuan, hurrengo hilabeteko lehen 5 lanegunak.
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Osasunaren zaintza eta lehen laguntzak

7.1. Osasunaren zaintza
Osasunaren zaintzaren helburua da lan‐baldintzek enpresako
langileen osasunaren gainean dituzten ondorioak kontrolatzea eta
horien jarraipena egitea.

OSASUNAREN ZAINTZAREN HELBURUAK
BANAKOAK

KOLEKTIBOAK

Osasunaren asaldurak goiz hautematea

Langileen osasun‐egoera baloratzea

Arrisku batzuekiko sentiberak diren langileak identifikatzea

Izan ditzaketen arriskuez ohartaraztea
Prebentzio‐planaren eraginkortasuna ebaluatzea

Osasunaren zaintzak hainbat baldintza bete behar ditu:











Enpresak bermatu behar du.
Berariazkoa izan behar du, lanpostu bakoitzaren arriskuei
dagokienez.
Boluntarioa izango da. Nahitaezkoa izango da lanpostuaren
eginkizunak interesdunarentzat edo enpresako beste
pertsonentzat arriskutsuak baldin badira edo legez horrela
araututa baldin badago.
Isilpekoa izan behar du. Enpresak eta osasun‐langileek ezin
izango dute langilearen historial medikoa eskuratu.
Denboran luzea izan daiteke. Hala gertatzen da amiantoaren
eraginpean egon diren pertsonekin, adibidez. Hainbat urtez
jarraituko dute sendagilearen kontrolpean, nahiz eta
enpresa erantzulean ez egon.
Dokumentatuta egon behar du. Historial medikoa beste
azterlan batzuetarako gorde beharko da.
Ez dira xede diskriminatzaileekin erabili behar, ezta
langilearen kalterako ere.
Aztertutako pertsonei ahalik eta eragozpenik txikiena
eragingo zaie.
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Osasuna zaintzearen ondoriozko azterketa mediko horren barnean
historia klinikoa eta lanekoa, gutxienez, hartuko da. Historia
horretan, anamnesiaren, azterketa fisikoaren, kontrol biologikoaren
eta azterketa osagarrien datuez gain, lanpostuaren, bertan ematen
den denboraren, hautemandako arriskuen eta hartutako prebentzio‐
neurrien deskribapen zehatza jasoko dira.
Gaitasun teknikoa eta ahalmen eta prestakuntza egiaztatua duten
osasun‐langileek egingo dituzte langileen osasuna zaintzeko eta
kontrolatzeko neurketak.

7.2. Lehen laguntzak
7.2.1. LEHEN LAGUNTZEI BURUZKO PRINTZIPIO OROKORRAK
• Lasai egon eta berehala jardun, eskarmenturik gabeko
pertsonen iritziari jaramonik egin gabe.
• Istripua izan duen pertsona leun eta arreta handiz maneiatu.
• Istripua izan duen pertsona lasaitu eta animoak eman.
• Istripua izan duen pertsona ez da dagoen lekutik lekuz aldatu
behar, beharrezkoa denean izan ezik (giro arriskutsuak,
elektrokuzioa eta abar).
• Lehenik, pultsuari, arnas hartzeari eta izan daitezkeen
odoljarioei jarri arreta.
• Istripua izan duen pertsonari ez eman jaten edo edaten.
• Biktima hoztu ez dadin saiatu eta, horretarako, tapakiekin
estali.
• Larrialdi‐zerbitzuei ohartarazi. Ezagutzen diren datuak eman,
haiek iritsi bitartean hartu beharreko neurriak zein diren
jakiteko.
7.2.2. BIZIRAUPEN KATEA
Bihotza eta arnasa gelditu badira, leheneratzeko aukerak murriztu
egiten dira pasatzen den minutu bakoitzeko. Biziraupen‐katea da
bihotza eta arnasa gelditu egin direla sumatzen dugunean
lehenbailehen burutu beharreko ekintzen sekuentzia.
7.2.3. BIHOTZ‐BIRIKAK BIZKORTZEKO (BBB) PROTOKOLOA
Lehenik eta behin, saiatu behar dugu istripua izan duen pertsonak
gure hitzezko estimuluei (hitz egin behar zaie) edo min‐estimuluei
(belarrien aurrean edo begien aurrean sakatuko zaie edo zaplazteko
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txikiak emango zaizkie aurpegian) erantzun diezaien. Hori guztia oso
denbora‐tarte txikian egin behar da, segundoetan.
Erantzuten ez badu, istripua izan duen pertsona ahoz gora etzan
behar da oinarri gogor batean (adibidez, lurrean).
Ondoren, ordena zehatz honetan egin behar dira honako urrats
hauek:
1. Bihotz‐masajea
Istripua izan duenak bihotz‐taupadarik ez badu, kanpoko
bihotz‐masajea egingo zaio. Bularrezurraren gainean
konpresio erritmikoak egingo zaizkio, titiburuen parean.
a. Eskuaren orpoa (inoiz ez ahurra)
biktimaren bularraldearen erdian jarri.
b. Hatzak beste eskuarekin elkartu, eta
biktimaren saihets‐hezurretan presiorik
aplikatzen
ez
dela
ziurtatu.
Bularrezurraren gainean soilik egin
behar da.
c. Biktimaren bularraldearen
gainean
bertikalean jarri eta, besoak zuzen
daudela, bularrezurra konprimitu 4 eta 5
cm artean barneratuta.
d. Errepikatu 100 aldiz minutuko erritmoan, gutxi
gorabehera.
e. 30 aldiz konprimitu ostean, eta segundo bat bera ere
galdu gabe, aire‐bidea zabaldu, kopeta‐kokotsa
maniobra erabilita, eta ahoz ahoko arnasketa bidez
sartu airea bi aldiz.
2. Aire‐bidea zabaltzea.
Konorterik gabe dagoen pertsona baten
muskuluak erlaxatu egiten dira. Hala, mingaina
atzeraka erortzen da eta aire‐bidea itxi egiten da.
Hori dela eta, lehenik hori saihestu behar da,
buruaren hiperestentsioa erabilita: esku bat
biktimaren kopetan jarri behar da eta bestearekin
masailezurra altxa behar da.
Aire‐bidea irekitzean, ahoaren barruan janari‐
arrastoak, hortzordeak edo beste gorputz arrotz
batzuk begi bistaz ikusten badira, arreta handiz
aterako dira zapi baten laguntzarekin.
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3. Arnasketa artifiziala (ahoz ahokoa)
Istripua izan duenak arnasarik hartzen ez badu, ahoz ahoko
teknika bidezko arnasketa artifiziala egiten hasi behar da.
a. Sudurraren zati biguna heldu, kopetan duzun
eskuko hatz erakuslearekin eta erpuruarekin.
b. Airea hartu eta zure ezpainekin biktimaren ahoa
zigilatu.
c. Airea istripua izan duen pertsonaren ahoan bota,
eta bularraldea puzten zaiola egiaztatu. Errepikatu.
Bihotz‐birikak bizkortzeko (BBB) berehala hasi behar diren honako
hiru maniobra hauek egin (30:2 erlazioan): 30 konpresio, 2 aire‐
emate, 30 konpresio, 2 aire‐emate eta abar.
Larrialdi‐zerbitzuak egoera bere gain hartu arte errepikatu behar da
etenik gabe prozesua. Horrek oxigenazioa eta garunean behar
besteko odol‐fluxua izatea ziurtatuko dio biktimari.
7.2.4. ARNASBIDEAN TRABAK KENTZEA
Arnasbideko buxadura edo oztopoa partziala izan (biktimak aire pixka
bat har dezake) edo osoa izan (arnasbideak guztiz oztopatuta daude
eta biktimak ezin du ez arnasa hartu, ez hitz egin), onena pertsonari
eztula egin dezan eskatzea da.
EZ da inoiz kolperik eman behar bizkarraldean, gorputz arrotza
arnasbideetan gehiago sar baitaiteke.
Arnasbideko trabak kentzeko Heimlich‐en maniobra egingo da, hau
da, sabelaldean konpresioak aplikatuko dira diafragma gorantz
lekualdatzeko eta, hala, gorputz arrotza kanporatzea errazteko.
Biktima zutik dagoela edo etzanda dagoela egin daiteke.
1. Pazientea zutik edo eserita dago:
•
•
•

•

Pazientearen atzean jarri eta haren gerrialdea
besoekin inguratu.
Ukondo bat sabelaldean jarri, sabelaren goialdean,
zilborraren gainetik, saihets‐hezurrak ukitu gabe.
Beste eskuko ahurrarekin, ukondoari heldu eta
mugimendu azkar batekin barrurantz eta gorantz
bultza.
Behar bezain beste aldiz egin.
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2. Pazientea etzanda dago:
•
•
•

•

Biktimaren gainean zangalatrau jarri.
Ukondo bat sabelaldean jarri, sabelaren goialdean,
zilborraren gainetik, saihets‐hezurrak ukitu gabe.
Beste eskuko ahurrarekin, ukondoari heldu eta
mugimendu azkar batekin barrurantz eta gorantz
bultza (biktimaren bururantz).
Behar bezain beste aldiz egin.

7.2.5. ZAURIAK
Erdialdetik alboetara garbitu behar dira zauriak, eta ura edo seruma
erabiliko da horretarako. Gero, zauria gaza esterilekin estaliko da,
inoiz ez kotoiarekin. Zauria azalekoa bada, Betadine aplika daiteke
eta aire zabalean utzi.
Gorputzen bat iltzatuta badago, ez atera, etzan zauritutako pertsona
eta estali zauria. Lesioa larriago dezaketen mugimenduak saihestu
behar dira.
7.2.6. ODOLJARIOAK
Kanpokoak:
•

•

Arterietakoak: odol gorria, zurrusta ateratzen da, taupaden
konpasean. Larriak dira, oso denbora laburrean odol kopuru
handia galtzen baita.
Zainetakoak: odola ilunagoa da eta modu jarraituan
ateratzen da.

Kanpoko odoljarioak kontrolatzeko metodoak:
a. Zuzeneko presioa: gaza esterilekin zaurian presioa egin.
Odola ateratzen jarraitzen badu, gaza gehiago jarriko da
gainean, baina ez da inoiz lehen apositua kenduko, sortzen
ari den odolbildua hautsi egingo baita.
b. Atala goratzea: zuzeneko presioa nahikoa ez bada,
eraginpean dagoen gorputz‐atala goratuko da. Horretarako,
odolean dagoen zona gainaldean jarriko da. Zauriak
bihotzaren gainetik egon behar du.
Kanporatuak. Gorputzeko zulo naturalen bidez kanporatzen diren
barruko odoljarioak dira. Honelakoak izan daitezke:
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Otorragia: belarrietatik odola ateratzea. Odolak ohikoa
baino kolore argiagoa badu, edo likido garden batekin batera
ateratzen bada, garezurraren oinaldean traumatismoren bat
egon daiteke. Odoljario hori kontrolatzeko, biktima albo
batera etzan behar da, odola botatzen ari den belarria
uneoro azpialdera jarrita. Ez da inoiz belarria estali behar.
Epistaxia: sudur‐zuloetatik odola ateratzea. Biktima eserita
jarri behar da, enborra eta burua aurrerantz okertuta.
Odoljarioa duen sudur‐zuloaren hegala konprimatu egin
behar da.
Hemoptisia: arnas aparatutik datorren odola ahotik
ateratzea. Odolak kolore gorrizta du, eta aire burbuilekin
atera ohi da. Eztularekin batera atera ohi da. Biktima erdi
eserita jarri behar da.
Hematemesia: digestio‐aparatuko odola ahotik ateratzea.
Odola iluna da, usain desatseginekoa, eta pikor modukoak
ager daitezke, horregatik “kafe‐hondar” deritza. Biktima albo
batera etzanda jarri behar da.

7.2.7. TRAUMATISMOAK
a. Zaintiratuak: artikulazioetako lokailuak luzatzea eta haustea.
Oinazea sortzen dute, zona hori handitu egiten da, mugitzea
ezinezkoa izaten da.
Jarduna: tokian bertan hotza aplikatzea eta eraginpean
dagoen gorputz‐atala immobilizatzea, artikulazio bat gainetik
eta bestea azpitik.
b. Lokadurak: artikulazioak bereiztea. Oinaze handia eragiten
du, artikulazioa handitu edo deformatu egiten da edo ez
dago artikulazioa mugitzerik.
Jarduna: tokian bertan hotza aplikatzea eta eraginpean
dagoen gorputz‐atala immobilizatzea, artikulazio bat gainetik
eta bestea azpitik. Ez da inoiz artikulazioa bere lekuan
jartzen ahalegindu behar.
c. Hausturak: osoak edo zati batekoak izan daitezke, eta itxiak
edo irekiak.
Jarduna: hausturan bertan hotza aplikatzea, haustura
immobilizatzea –artikulazio bat gainetik eta bestea azpitik–,
eta zirkulazioa eragotz dezaketen eraztunak, erlojuak eta
abar kentzea. Haustura irekia bada, odoljarioa tratatu eta
gazekin estali behar da, eta ez da inoiz hautsitako hezurra
bere lekuan kokatzen saiatu behar.

79. orrialdea

Lan arriskuen prebentzioa: eskuliburua

7. kapitulua

7.2.8. ERREDURAK
Azalean eta ehunetan sortzen duten lesio maila kontuan izanik,
honela sailka daitezke:
a. Lehen mailakoak: azalaren kanpoaldeko aldea (epidermisa)
gorritu egiten da eta hantura txiki bat gertatzen da.
b. Bigarren maila: azalaren erdialdea (dermisa) erretzen da eta
babak sortzen dira.
c. Hirugarren mailakoak: azalaren geruza guztietan du eragina,
azala erabat erretzen da, eta muskuluak eta odol‐hodiak
suntsitzen dira. Ez dute oinazerik eragiten, burura
informazioa ematen duten nerbioak erre egiten baitira.
Erreduren tratamendua
•

Ez lehertu sortzen diren babak.

•

10 minutuz ur ugarirekin garbitu, eta ez aplikatu inoiz
antiseptikorik.

•

Gazekin estali eta leun‐leun jarri hesgailua.

•

Ez dira inoiz kremak, “Azol” hautsak, sulfamidak edo
bestelako etxeko erremedioak aplikatu behar. Osasun‐
zerbitzuen etorkizuneko zeregina oztopatu besterik ez dute
egiten.

7.2.9. ELEKTROKUZIOA
Elektrizitate eroale bat zuzenean edo zeharka ukitzeagatik gertatzen
da istripua.
Elektrokutatutako pertsona bat artatu behar denean, honela jardun
behar da:


Korrontea deskonektatu egin behar da.



Istripua izan duen pertsona eroale elektrikora lotuta geratu
bada, lehenik korrontea deskonektatu egin behar dugu eta
gero biktima eroaletik bereizi. Horretarako, objektu
isolatzaile bat erabili behar dugu, hala nola zur lehorreko
makila bat. Biktima eroalearen gainean etzanda geratu
denean, arropa edo oihal lehorrarekin inguratu behar zaizkio
oinak. Makila edo langa isolatzaile baten laguntzarekin
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biktima oinetatik erakarriko dugu, baina korronte‐eroalea ez
dugula arrastatzen ziurtatu behar da.


Istripua izan duen pertsona lurzorutik distantzia batera
esekita geratu bada, erori egin daitekeela aurreikusi behar
da, eta azpian koltxoiak, tapakiak, lastoa edo olanaren bat
jarri behar da.



Kontuan izan elektrokutatutako pertsona eroale elektriko
bat dela haren bitartez korrontea baldin badabil.

Tratamendua: biktima erreskatatu ostean, bizkortzeari ekingo zaio berehala. Oro har,
konortea galduko du, erredurak izango ditu eta bihotz‐taupadak eta pultsua faltako
zaizkio. Horrenbestez, segur aski beharrezkoa izango da bihotz‐birikak bizkortzea.
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