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II. ERANSKINA: LAN EREMUAN AURKI DAITEZKEEN ARRISKU OROKORREN ETA ARRISKU-FAKTOREEN ZERRENDA PARTZIALA
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31/1995 LEGEA, Azaroaren 8koa, Lan Arriskuen Prebentzioari buruzkoaren 24. artikulua eta 171/2004 ERREGE-DEKRETUA, urtarrilaren 30ekoa, enpresa-jardueren koordinazioaren arloan Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 1995eko azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 24. artikulua garatzen duena betez, jakinarazten dizkizugu lan egingo duzuen Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren ikastetxean dauden arriskuak, eta baita horien aurrean aplikatu beharreko babes- eta prebentzio-neurriez eta larrialdietarako neurri orokorrak ere. Arau hauek une oro bete behar dituzue Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren instalazioetan zaudetenean.
1. LAN EREMUAK BERAK ERAGITEN DITUEN ARRISKUAK ETA PREBENTZIO-NEURRIAK
Arrisku orokorren zerrenda partziala:
Erori eta geldirik dauden objektuekin jotzeko arriskua. 
Maila berera edo beste maila batera erortzeko arriskua. 
Harrapatzeen eta trafiko-istripuen arriskua, ikastetxean ibilgailuak badabiltza. 
Kontaktu elektrikoen arriskua, instalazio elektrikoa manipulatzen bada (koadro elektrikoetan, transformazioguneetan eta abarretan egindako lanak) 
Altueratik erotzeko arriskua, zonalde garaietara igoz gero (teilatuak, terrazak eta abar) 
Gai kimikoen manipulazioak eragindako arriskuak, gai kimiko arriskutsuak izan ditzaketen ikastetxeetan (laborategiak, eta abar). 
Sute eta leherketa-arriskuak, gai sukoi edo leherkoiak dauden lan-eremuetan (gas-deposituak eta abar) 
Altzariek edo gisakoek harrapatzeko arriskua. 
Erretzeko arriskua, sukaldeetara, galdara-guneetara eta gisakoetara sartzerakoan, horrelako instalazioak dituzten lekuetan. 
Makinek harrapatzeko arriskua, makina arriskutsuak dauden lekuetan (adibidez, tailerretan) 
Zaratarekiko esposizio arriskua, tailerretan, eskoletako jangeletan eta abarretan.
Prebentzio-neurriak:
Horretarako prestatuak izan diren lekuetatik ibili, eta kontu handiz jardun pasatzeko lekuak bustiak edo labainkorrak daudenean. 
Kontuz ibili eskailerak erabiltzerakoan eta eskubandari heldu. 
Ibilgailuak badabiltza, ezarritako zirkulazio-arauak errespetatu. 
Guztiz debekatua dago instalazio elektrikoak (koadro elektrikoak eta abar) eta horietara konektatutako ekipamendua manipulatzea, pertsonal kualifikatu edo baimenduak 614/2001 Errege Dekretuak ebatzitako kasuetan izan ezik. 
Lan elektrikoak egingo dituzten langileek gaituta egon beharko dute eta beharrezko prestakuntza (614/2001 Errege Dekretuaren arabera) eta baliabideak (ekipamendua, makinak, tresnak, babes indibidualeko ekipoak) izango dituzte egin behar dituzten lanetarako. 
Posible bada, lan elektrikoak tentsiorik gabe egingo dira. Hori posible ez denean, gertutasun- edo tentsio-egoeretako lan-prozedurak errespetatuko dira, kasuaren arabera.  
Tentsio elektrikoa moztea beharrezkoa den kasuetan, ikastetxeko arduradunari jakinaraziko zaio aldez aurretik. 
Tentsio berrezarriko da inor arrisku egoeran ez dagoelako segurtasun osoa dagoenean. Ikastetxeko arduradunari jakinarazi elektrizitatea berrezarriko dela. 
Altueran lan egingo duten langileek gaituta egon beharko dute eta beharrezko prestakuntza eta baliabideak (ekipamendua, makinak, tresnak, babes indibidualeko ekipoak) izango dituzte egin behar dituzten lanetarako. 
 
 
Maila ezberdinetan erortzeko arriskua duten eremuetara sartzeko, bitarteko egonkor eta egokiak erabiliko dira: eskailerak eta ziurtatutako lan-ekipoak eta, beharrezkoa bada, erorketen aurkako babes-neurri egoki eta ziurtatuak erabiliz. 
Baimendurik gabeko langileak ezingo dira altuera batetik erortzeko arriskua duten zonaldeetara sartu, hala nola, teilatuetara edo terrazetara. 
Ez dira manipulatuko Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren lan-zentroetako gai kimikoak, horretarako baimena dagoenean izan ezik. Edonola ere, produktuaren etiketetan eta segurtasuneko datu-fitxetan agertzen diren jarraibideak errespetatuko dira. 
Gai sukoi edo leherkoiak dauden lekuetan egiten diren lan guztietan beharrezko prebentzio-neurri guztiak hartuko dira, eta dagokion lan-baimenarekin egingo dira. 
Ekipo baten orekari buruzko zalantzak sortzen badira, berehala jakinarazi gorabehera hori ikastetxeko arduradunari. 
Apaletan eta altzarietan oro har narriadura dagoela ikusten bada eta hori arriskutsua izan badaiteke, jakinarazi gorabehera hori ikastetxeko arduradunari.  
Tenperatura altuan dauden azalerekin kontaktua izateko arriskua dagoen lekuetara (adibidez, sukaldeetara edo galdara-guneetara) sartzerakoan, kontu handiz ibili eta seinaleak eta segurtasun-arauak errespetatu. 
Debekatuta dago tenperatura altuetan dauden ekipoak manipulatzea (galdarak eta abar), instalazioa ikuskatzen ari diren eta beharrezko baimenak eta prestakuntza duten langileentzat izan ezik. 
Ez jardun Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren lan-zentroetako makinetan baimenik gabe eta aurretik harrapaketak, kontaktu elektrikoak, erredurak eta abar saihesteko neurriak hartu gabe. 
Ez utzi bertan behera makinetako babes-elementuak. 
Zarataren kontrako babesgarriak erabili zarata handiko lekuetan: tailerretan, jangeletan... 
2. IKASTETXEETAKO ARRISKUAK ETA PREBENTZIO-NEURRIAK
Ikastetxeetako jarduera nagusia hezkuntza izanik, jarduera horrek ez du berez, langileen segurtasunari eragin diezaiokeen arrisku larri edo oso larririk sortzen
3. IKASTETXEAN AURKI LITEZKEEN ARRISKU-FAKTOREAK (IKASTETXEAREN HASIERAKO EBALUAZIO-TXOSTENEAN BILDUTAKOAK, 5.8 ATALEAN EDO TXOSTEN HORRETAN JASOTZEN EZ DIREN ARRISKU BERRIAK), KONTRATATUTAKO JARDUERA EGINGO DUTENEN SEGURTASUNA ARRISKUAN JAR DEZAKETENEAN
 
ARRISKU-FAKTOREA
PREBENTZIO ETA ZUZENTZE NEURRIA
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