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Langileei honako hau aditzera eman nahi diegu: 2015- 2016 ikasturtean Laprastadak, 

estropezuak eta erorketen eraginez gertatu diren lan istripuak eta beraien ondorioak. 

 

Iturria: Lan Arriskuei aurre egiteko Zerbitzuari jakinarazitako istripuak formulario webaren 

bitartez. Denboraldia: Irailetik- Martxoa bitartean . 

 

 

JAKINARAZITAKO ISTRIPUAREN TOKIA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Sistema Delt@ erabiltzen duen kodifikazioa Otsailaren 2016koa 

2
 Kontrola galtzea orokorra zein partziala izan daiteke  

 2014-2015 2015-2016 

In itinere-Desplazamenduak 100 85 + 4 (89) 

Ikastetxean 188 239 

Beste lantokian 0 4 

Guztira  288 334 

DESBIDERAKETA1 

1 Pertsonen erorketa- labainkada edo estropezua erorketarekin 125 

2 Eragile materia edo lan ekipoen kontrol orokorra edo partziala  

galtzea2 

93 

3 Ahalegin fisikoa eskatzen duen gorputz-mugimendua  54 

4 Esfortzu fisikorik gabeko gorputz-mugimendua 27 

5 Sorpresa, beldurra, indarkeria, agresioa, mehatxua , presentzia  13 

6 Beste desbideraketa batzuk  9 

7 Inolako informaziorik  7 
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 PERTSONEN ERORKETA- LAPRASTADA edo ESTROPEZUA 

ERORKETAREKIN  

 

a) IN ITINERE ETA DESPLAZAMENDUAK: Kalea, aparkalekua, eskailerak, tren 

geltokia, metro geltokia, espaloia... 

 

 “Institutora oinez zihoan, plastiko bat zegoen, laprast egin eta paretaren ertzaren kontra 

jo du”  

“Biribilatik ateratzean, izotzarekin laprast egin zuen” 

“Ikasleekin kalean zehar Agate deuna abesten, zerbait zapaldu zuen”  

“Metroa hartzera zihoan eta eskaileretatik erori zen”   

“Ikastetxera joateko trenera jeisten zegoen, eskaileretatik erori eskudelaren pean 

zegoen kristalean aurpegiarekin jo zuen”  

 “Metrora sartzean gizonezko batek eskubiko oina zapaldu zion”  

“Inauterietan auzotik kalejira egiten, pauso bat ematean orkatila bihurritu eta lurrera erori 

zen” 

 “Eskailerak jeistean baldosa baten metalezko ertza zapaldu eta erori nintzen”  

 

 

“Erori zen zuhaitz baten kontra sorbaldan jotzen”   

“Gordoniz  kalean obrak ziren eta lurrean zegoen txintxorrarekin labaindu , orkatila 

bihurritu eta erori zen” 

“Euria zegoen eta lurra bustita, laprast egin zuen” 

“Ikastolatik ateratzen, bere etxera joateko metrora zihoan, irekita zegoen ureztatzeko- 

ahoan oina sartu zuen” 

 “San Isidro kaleko gurutzean mutiloiaren kontra jo zuen” 

“Estropezua eta erorketa zuhaitz baten kontra jotzen” 

 “Trenean zegoen.  jarleku eraisgarrietan esertzen saiatzean, jarlekua oso arin itxi eta 

lurrera erori zen”  

“Ikastetxera  ibiltzen heltzen zegoela irristatu eta lurrera erori egin zen” 
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b) IKASTETXEAN : 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ikasle baten motxilaren kontra jo eta apalaren kontra aurpegian talka egin zuen” 

 “Irristada baten ondorioz, landare arantzatsuaren kontra begia jo zuen (Dipsacus 

fullonum. Cardencha)”   

“Eskailera batean igota horma-irudia ipintzen zegoen,  azken mailak jeistean laprast egin 

zuen” 

“ Irakaslearen mahaiaren hankarekin behaztopa egin du”  

“Ikastetxeko igogailutik ateratzen irristatu eta lurrera erori zen, zorua bustita baizegoen”  

“Haur Hezkuntzako patioa zeharkatzen zegoela, estropezu egin eta muturrez aurrera erori zen 

zoruaren irregulartasuna dela medio” 

 “Ikaslearen fitxa batzera hurbildu zen eta ikaslearen zorroaren uhalarekin eskubiko oina lotu 

zitzaion “ 

“Eskailerak igotzen, maila batean zapata lotu zitzaion eta kolpe handia hartu zuen” 

“Patioan arrapala jeisten,  material gelara zihoala eskolak emateko , labaindu egin zen”  

 “Ikasleriaren  artean paseatzen zegoela motxila batekin behaztopa egin , lurrera erori eta  

mahaiaren ertzaren kontra jo,  buruan zauria eginez” 

 “Oholtzaren kontra egin eta erorketa” 

“Jostailu baten bola zapaldu eta laprast egin “ 

 “Klasetik ateratzean laprast egin zuen euritakoen uragatik” 

 “Kaleko kontainerrera zakarra zeraman, bidean irristatu eta erori zen” 

 Erorketen kopurua 

TOKIA 2014-2015 2015-2016 

Biltegia 1 1 

Igogailua 2 1 

Ikasgela  14 11 

Komunak 1 1 

Sukaldea Jantokia 8 2 

Irakasle gela 4 3 

Eskalerak  19 21 

PASABIDEA / Sarrera 8 22 

Jolastokia / Gimnasioa/ 

psikomotriz gela  

3 19 

Tailerra 1 1 

 61 82 
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“Soinketa klasea, hockey saioan. Kono baten ertza zapaldu  zuen modu desegokian” 

“Ume bat erori da eta berarengana abiatu denean  estropozu egin  koltxoneta batekin eta 

lurrera erori da” 

“Lurrean zegoen jostailu bat zapaldu zuen eta belauna bihurritu zitzaion” 

“Ikasleekin batera jeistean eskaileretan motxila eta txamarra lurrean ziren  motxila ez 

zapaltzearren txamarra zapaldu eta eskaileretatik behera erori zen “ 

 

Ikastetxean eta ikastetxetik kanpoko erorketek eragindako lesio mota: 125 

2014-2015 2015-2016  

35 48 Azaleko lesioak (kolpeak, ebakidurak...)  

2 4 Lesio anitzak  

11 15 Hezur-haustea 

41 51 Lokatzeak, zaintiratuak eta distentsioak   

3 7 Lesio mota ezezaguna edo zehaztu gabe  

92 125  

 

 

Erorketetan lesionatutako gorputz-atala:  

 

2014-2015 2015-2016  

5 7 Burua 

4 4 Bizkarra  

0 3 Lepoa 

0 1 Begiak i3 

20 22 Goiko gorputz-adarrak  

6 1 Sorbalda 

5 8 Besoa 

1 0 Ukondoa 

5 3 Eskumuturra 

4 9 Eskua 

0 1 Hatzamarrak 

47 73 Beheko gorputz-adarrak   

6 12 Hanka  

17 25 Belauna 

8 8 Oina 

6 28 Orkatila 

2 0 Behatzak 

13 14 Atal anitz  

                                                           
3
  “Irristada baten ondorioz, landare arantzatsuaren kontra begia jo zuen (Dipsacus fullonum. Cardencha)”  
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BESTE DESBIDERAKETA BATZUK: Istripua eragiten duen gertakaria. 

 

* Eragile materiala edo lan ekipoen kontrol orokorra edo partziala  galtzea (93): 43 

trafiko istripuekin erlazionatzen dira4 

 * Ahalegin fisikoa eskatzen duen gorputz-mugimendua (54)5 

 * Esfortzu fisikorik gabeko gorputz-mugimendua (27)6 

 * Sorpresa, beldurra, indarkeria, agresioa, mehatxua , presentzia 7 

                                                           

 

                                                           
4
 Lainoa eta izotza, ikuspen gutxiko egoera, talka anitza,  koipe edo gasolioa galtzadan, beste kotxe batek stop seinalea ez zuela 

kontuan hartu, zeda ez zuen errespetatu, gurpila lehertu zaio, Urretako biribilgunean,  izotz beltza, kotxe batek atzetik kolpea, 
txirringaz bidegorrian estropezu egin, aurreko kotxearen kontra talka egin, kotxearen kontrola galdu eta hormigoizko harresiren 

kontra jo, errotondora iristerakoan frenatu eta motoa irristatu ... Baloikada,  gurpildun aulkian zihoan ikasle batek oina harrapatu, 

ateburua erori gainean, karbonozko karrozeria manipulatzean,  paperako guillotina erabiltzean, soinketan zirkuito bat egiteko 
bankuak ipintzean, olioa esku gainera erori, paperezko bobina biltegian, , koipegabetzalea begian, ikasleak jaurtikitako klariona, 

zulatzeko makinaren barautsa, ikasle baten kontra burua jo, banku batekin hartu zuen kolpea, papergainekoa erori zaio, makina 

batekin hatzamarrean kolpe, ganibetarekin moztu, grapagailua ixteko arazoak, liburuaren ertzarekin begian bete betean jo zion, aulki 
bat oin gainera erori, pieza baten bizarrak, mahai handi bat ateratzerakoan... 
5
 Ikaslea altxatu, paper kantitate handia hartu, 2 ikasle banatzen, lurretik ikaslea altxatuz, liburuz betetako kutxa pisutxuak  mugituz, 

luzatze-ariketak egitean, mahai bat arrastaka eraman, liburuz betetako kutxak, mahaiak eta aulkiak mugituz, jantokiko platerrak 
hartzen, urez betetako ontzia, arbela garbituz, hamaka bat altxatzean, garbiketarako gurdiarekin, oilaskoz betetako ontzi bat 

ateratzen, ordenadore berriak mugitzen, 45 litroko lapikoa garbitzen, armairua mugitzen zebilela, altzariak mugitzen,.. 
6
 Jolasten ari zela belauna bihurritu, altxatzean, ama batek ematen zizkion poltsak hartzen, begian hatzamarra sartu dio ikasleak,   

kartel batzuk kentzen ari zela, arratoia erabiltzen... 
7
 Hezkuntza behar bereziak dituen ikaslea atenditzen, umeak haginka egin zion, behar bereziak dituzten 2 ikasle zaintzen, ikasle 

batek ostikada bat eman. Nahi gabe ikasle batek kolpea eman,  ikaslea eusten hezitzaileari kolpea ematen dio, irakasle batek errieta 

egin eta iraintzen  sudurrean kolpe bat jaso zuen... 


