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Txostenaren zenb.: 10
Hezkuntza Saileko Lan arriskuen Prebentzioa
Segurtasun arloko arduraduna : Marivi Carazo Alcubilla
2015ko Maiatza

Langileei, eta dagokien beste guztiei, honako hau aditzera eman nahi diegu: 2014-2015
ikasturtean Laprastadak, estropezuak eta erorketen eraginez gertatu diren lan istripuak
eta beraien ondorioak.

Iturria: Lan Arriskuei aurre egiteko Zerbitzuari jakinarazitako istripuak. Denboraldia:
Irailetik- Martxoa bitartean

ZUHURTZIAZ JOKATU: LAPRASTADAK, ESTROPEZUAK ETA ERORKETAK

2

LAPRASTADAK, ESTROPEZUAK ETA ERORKETAK (2014ko Irailetik 2015eko
martxoa arte)

Erorketak maila berekoak zein maila ezberdinekoak izan daitezke eta bi kausen ondorioz
gertatzen dira bereziki:
•

LAPRAST EGITEAZ: Gainazal leun batean eragozpenik gabe higitu, oina zoruan
finkatu gabe haren gainean higitzean, oreka galtzeko arriskuan.

•

ESTROPEZU EGITEAZ: Zerbaitekin trabatu bereziki ibiltzean.

JAKINARAZITAKO ISTRIPUAREN TOKIA:
Lan istripuak

Laprastadak,

Bajarekin

estropezuak eta
erorketak
In itinere istripuak -

100

31

14

Ikastetxean

188

61

21

Guztira

288

92

35

desplazamenduak

a) IN ITINERE ISTRIPUAK ETA DESPLAZAMENDUAK: Kalea, aparkalekua,
eskailerak, tren geltokia, ataria, metro geltokia, espaloia…
“Kalean erlauxa batekin estropezu egin zuen”
“Kaleko hodi batean oina sartzean”
“Zintzarriarekin estropezu egin zuen eta erori zen”
“Oinez zihoan eta baten batek mugitutako asfalto zati bat zapaldu zuen”
“Espaloian zegoen izotza zapaltzean laprast egin zuen”
“Bustiak ziren baldosetan labaindu eta erori zen “
“Metroa hartzeko eskaileretatik jeisten erori zen “
“Ikasleekin Izotz Jauregian patinatzen zegoelarik erori zen”
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b) IKASTETXEAN :

TOKIA

Laprastadak, estropezuak
eta erorketen kopurua

Biltegia

1

Igogailua

2

Ikasgela

14

Komunak

1

Sukaldea, jantokia

8

Irakasle gela

4

Eskailerak

19

PASABIDEA/ Sarrera

8

JOLASTOKIA

3

Tailerra

1
61

“Lurrean zegoen letxuga zati bat zapaldu eta erori zen “
“Jantokiko arduraduna ikuskari lanetan, txirrist egin eta lurrera erori zen “

“Jantokiko arduradunak mandarina bat zapaldu eta laprast egin zuen “
“Eraikuntza nagusitik Haur hezkuntza eraikuntzera joaten eskailerak igotzean behaztopa
egin zuen”

“Irakasle gelatik Zuzendaritzara gelara zihoan, eskailerak jeistean, laban egin eta atzez jausi
zen”
“Ikasleen atzetik jeisten zegoen, bere bidean gurutzatu zen ikasle batekin estropezu egin eta
biok lurrera erori ziren”
“Fotokopiak egitera zihoan, laban egin eta erori”
“Patiorako bidean eskailerak jeisten irristatu, erori eta eskudelaren kontra jo”
“Irakasle gelako ordenagailuaren mahaitik altzatzerakoan kablearekin kateatu eta lurrera erori
zen”
“Fotokopiagailura nindoan, laprast egin nuen, lurra oso disdiratsu zegoen ”
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LAPRASTADAK, ESTROPEZUAK ETA ERORKETEKIN ERLAZIONATUTAKO KAUSAK:
1. BALDINTZA EZ SEGURUAK :
Jakinarazitako adibideak
Elementu naturalak eta

Espaloian laprast egin zuen euria zegoen,

eguraldiarekikoak

kotxetik jeistean elurragatik txirrist egin zuen,
kalean izotza zegoen, izotza zapaldu zuen

Produktu edo substantzia-isuriak

Ikasgelan likido-isuria, mandarina zapaldu,
jantokian letxuga zatia , kola –abarrrak zapaldu
zituen

Garbikari labainkorren erabilera
Zoru bustita

Lurra oso disdiratsua
Baldosa bustiak, komuneko lurra bustita,
garbiketa-lanetan laprast egin

Azalera irregular edo gastatuak

Zuloa, asfaltoa, apurtutako zinta ez
labaingarria,

Eraikuntzaren elementuak

Eskailerak igo/jeistean, oholtza, igogailutik
ateratzean, eskailerako mailan laprast egin

Oztopoak pasabideetan

Zerez behaztopatu: estola, hodia, ezpaloia,
oholtza, alfonbra, ikasleak,motxila, bankua,
Gurpil-aulkia, ordenagailuko kablea, manta

2. EKINTZA EZ SEGURUAK: Arriskua handitzen dituzten giza faktore batzuen adibideak:

Egoera fisikoa: ikusmen akastuna, adina, nekea, sendagaien hartzea...
Portaera: handiak eta pisutsuak diren objektuak eramatea/ mugitzea, arretarik gabe,
arin edo korrika ibiltzea, lan prozedura txarrak, langilearen arduragabekeria...

“Mapa batzuen bila zegoen, aulki batera igo hobeto ikusteko”
“Aulki batetik erori zen”
“Gela batetik bestera zihoan bozgorailuak eskuetan, eta kablea zapaldu dut”
“Futbol partidu bat jolasten irakasle eta ikasleen arteko partidua hain zuzen ere,
zangotrabaz bota egin zuen”
“Metatzaile hidraulikoa hartu nuen eta jarioa zeukan. Garbitu nuen papelarekin baina
ez nuen guztiz ongi garbitu. Metatzailea eskuetan neukala irristatu egin nintzen eta lurrera
erori.”
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Istripuek eragindako lesio mota (92):
35

Azaleko lesioak (kolpeak, ebakidurak…)

2

Lesio anitzak

11

Hezur-haustea

41

Lokatzeak, zaintiratuak eta bihurrituak

3

Lesio mota ezezaguna edo zehaztu gabe

Lesionatutako gorputz-atala (92):

5

Burua

4

Bizkarra

20

Goiko gorputz-adarrak

6

Sorbalda

5

Besoa

1

Ukondoa

5

Eskumuturra

4

Eskua

47

Beheko gorputz-adarrak

6

Hanka

17

Belauna

8

Oina

16

Orkatila

2

Behatzak

13

Atal anitz

ZUKURTZIAZ JOKATU!
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