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INFORME ECONÓMICO - RESUMEN DEL GASTO REALIZADO
Ikastetxeak kontratatutako enpresa orok bete eta erabili behar du Ikastetxeetan Lan Arriskuen Prebentzioaren Kudeaketa Integralaren Sistemaren Eskuliburuan ezarritakoa, baita Lan Arriskuen Prebentziorako Legeko xedapenak eta indarrean dagoen legediko xedapenak ere, honako atal hauei garrantzi berezia emanez:
1. SARTU-IRTENAK EGITEKO, BARRUAN IBILTZEKO ETA BARRUAN EGOTEKO PROZEDURAK.
1.1 Ikastetxera sartzeko beharrezkoa da langileak ikastetxeko Zuzendaritzari baimena eskatzea eta enpresako langilea dela erakusten duen ziurtagiria aurkeztea.
1.2 Sartzeko baimena baldin badu, ezin izango da ikasleak sartu eta irteten direnean eta jolasaldietan sartu. Gainera, adostutako prozedura bat ezarriko da eta ordutegiak, ibilbideak eta ikastetxearen eremuaren barruan zirkulatzeko arauak zehaztuko dira, baita haiek seinaleztatzearen ingurukoak ere.
1.3. Langilea ez da lan-eremuetatik kanpo ibiliko eta ezarri dizkioten ibilbideak jarraitu beharko ditu.
1.4 Aparteko egoera batean ikastetxera sartzen bada, ikastetxeko zuzendaritzak edo ordezkatzen duen pertsonak lagundu beharko diote.
1.5 Ezingo ditu etengailuak edo instalazioetako beste ekipamenduak manipulatu baimen berezirik gabe.
2. SEINALEZTAPENA
2.1 Beharrezko seinale guztiak jarriko dira, hala nola, kartelak, zintak, hesiak eta abar. 
   2.2 Lan-eremuetan dauden seinaleak errespetatu.
3. ALTUERAKO LANAK 
3.1 Altueran lan egiten duten langileek beharrezko prebentzio-materiala izango dute ez erortzeko (segurtasun-gerrikoak, eskailerak, aldamioak, eta abar).
3.2 Aldamioek istripuak saihesteko behar adinako segurtasun-baldintzak izan beharko dituzte.
4. ARGIAK
4.1 Lan-eremu guztiak behar den bezala argiztatuta egon beharko dira, erortzeko edo maniobra desegokiak egiteko arriskua saihesteko.
5. BULEGOAK ETA LANERAKO LEKUAK
5.1 Bulegoak edo lanerako lekuak garbi eta beharrezko higiene-baldintzetan egongo dira beti.
5.2 Lanak ez dira amaitutzat joko, harik eta lan-eremua garbi eta baldintza ez-seguruetatik aske geratu arte.
5.3 Zirkulazio-eremuak, irteerak eta su-itzalgailuetarako sarbideak ez oztopatu.
6. GASEN BOTILAK
6.1 Lan-eremuan lanerako ezinbestekoak diren konprimitutako gas-botilak egongo dira, gehiago ez.
6.2 Gas-botila guztiak lotuta egongo dira, eta gune beroetatik urrun.
6.3 Lan-eguna amaitzerakoan, gas-botila guztiak erabat itxita utziko dira, lan-eremutik kanpoko eta ikastetxeak baimendutako leku batean.
7. SOLDATZEKO EKIPOAK
7.1 Erabiliko den tresneria guztia egoera seguruan egongo da: taldearen babesa, kableekin egindako isolamenduak pitzadurarik gabe eta juntura egokiak.
7.2 Lanak gelditzerakoan (otorduak edo bestelako beharrak) eta lan-eguna amaitzerakoan, soldatzeko ekipoak deskonektatuko dira eta hondar goririk geratzen ez dela ziurtatuko da.
7.3 Ez da soldatzeko ekiporik konektatuko ikastetxeak aurretik baimena eman arte.
 
8. GARABIAK ETA IBILGAILUAK
8.1 Erabiltzaileak langile baimenduak, kualifikatuak eta arduratsuak izango dira, eta beti ikastetxeko zuzendariaren baimena izango dute.
9.  MAKINERIA, EKIPAMENDUAK, GAI ARRISKUTSUAK
9.1 Laneko ekipamenduak, gai arriskutsuak eta norbanakoa babesteko ekipoak 1215/1997, 274/2001 eta 773/1997 Errege Dekretuetan xedatutakoaren arabera erabili.
9.2. Makineria edo instalazioetako segurtasun-neurriak ez manipulatzea edo baliogabetzea.
9.3. Babesgarriak, entxufeak, kableak, fusibleak, lur-konexioko kableak eta abar egoera onean egongo dira eta Segurtasun Prozedura beteko dute.
10. ISTRIPUEN ETA GORABEHEREN JAKINARAZPENA
10.1. Detektatutako edo gertatutako edozein arrisku istripu edo gertakariren berri emango zaio ikastetxearen Zuzendaritzari.
11. LARRIALDIA
11.1. Enpresako langile guztiek ezagutu beharko dituzte ikastetxeko larrialdietarako protokoloak, sua itzaltzeko baliabideak eta lan-eremuko ebakuazio-planoak.
11.2 Larrialdi egoera bat gertatzen bada (ikastetxeko instalazioetan, alarma-abisuarekin edo gabe), kontratatutako enpresako langile guztiek jarraitu beharko dituzte ebakuazio-planoak eta larrialdietako seinaleak. 
11.3 Larrialdi egoeretan, kontratatutako enpresako langileek lanak etengo dituzte eta segurtasuna bermatuko dute, erabiltzen ari diren ekipoak deskonektatuz eta, beharrezkoa bada, lan-eremua utziko dute eta leku seguru batera joango dira, larrialdi sufritu duen eremutik kanpo.
12. ZEHAPENAK
12.1. Segurtasun prozedurak betetzen ez dituzten pertsonak ikastetxetik bota ahal izango dira, aldi baterako ala behin betiko.
13. AZKEN XEDAPENAK
13.1. Kontratatutako enpresak Arduradun bat izendatuko du bere langileen artean Segurtasuneko eta Lan Osasuneko Prozedurak zaindu eta betearazteko.
13.2. Kontratatutako enpresaren betebeharra da langileei araudiak agintzen dituen segurtasun-ekipamendua eta segurtasun-jantziak ematea.
13.3. Ikastetxean lan egiten duten pertsona guztiek ezagutu behar dituzte arau hauek, eta beraz enpresak kopia bana emango diete langileei.
ENPRESAREN IZENEAN
Nire enpresako langileei arau hauek irakurri, bete, zabaldu eta betearazteko konpromisoa hartzen dut.
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