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Istripuak gertatu diren leku-motaren denbora-bilakaera:  

 

 

Jasotako informazioaren helburua 2020-2021 ikasturtean da Hezkuntza Saileko langileen lan-

istripuen alderdi azpimarragarrienak ezagutzea, bai unibertsitateaz kanpoko ikastetxe 

publikoetan, bai irakaskuntzan laguntzeko zerbitzuetan.   

 

Txosten honen bidez, laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuari web-inprimakiaren bidez 

jakinarazitako istripuen inguruabarrak eta ondorioak , agente inplikatu nagusi diren aldetik 

langileei jakinarazten dizkiegu. 

 

Txosten honen emaitzek aukera emango digute istripuen eragina minimizatzeko behar diren 

ekintzak bideratzeko.  
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LAAN- ISTRIPUAK 2020- 2021 IKASTURTEA: 

 

Lekuaren eta lurralde historikoaren arabera jakinarazitako lan-istripuak:  

L.H In itinere Desplazamenduan/ misiokoak Ikastetxea Guztira 

Araba 20 2 53 75 

Bizkaia 78 8 188 274 

Gipuzkoa 47 9 151 207 

 145 19 392 556 

                

 

  

LI

Bajarekin

Bajarik gabekoak % 60

Sexua

Gizonezkoa

Emakumezkoa: % 81a

Osasun-
laguntza

Muface

Gizarte-segurantza

Maila, taldea, kolektiboa

Haur eta Lehen hezkuntza Bigarren hezkuntza H.E.O

Musika eta arte eszenikoak Lanbide heziketaako teknikoak Fisioterapeuta

HBB Terapeuta okupazionala Sukaldeko langileak

Garbiketako langileak Atezain zaindaria Kanpoko enpresak

Adm orokorra (Bedelak)

Istripua izan duten pertsonen adina Nº 

20-29 urte 38 

30-39 urte  104 

40-49  urte  150 

50-59 urte 213 

+ 60 urte 34 

INFOrik gabe 17 
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Lan-prozesu normalaren desbideratzeak istripuaren kausa nagusia deskribatzen ez badu ere, 

istripua eragin zuen ezohiko azken gertaera deskribatzen du. (jakinarazitako istripuak 556, 197 

laprastadak, estropezuak eta erorketak) .   

 

 

 

Araba: 20 in itinere 8 erorketak izan dira  (baldosak, izotza, eskailerak) eta 12 trafikoetatik 4 

bizikletaz egindako joan etorriak izan dira. 

Bizkaia:  78  in itinere 37 horietatik erorketak izan dira  (7 eskaileretan, eskailera-mailan, 

kutxatila-estalkian, baldosan, zoru bustian). 33 Trafikoetatik: (3 autobusa, furgoneta, motorra, 

taxi egokitua, bizikleta bakarra, gehienak autoak).  

Gipuzkoa: 12 erorketa eta 31 trafiko-istripuetatik, 3 kamioi batek eragindakoak eta horietako 

batean gidaria hil da kamioi batek harrapatuta., 6 motorrez, 5 bizikletaz…  

TRAFIKO-ISTRIPUAK  

"Bizikletan zihoan eta  begiratu gabe bigarren ilaratik irteten ari zen auto bat saihesten 

saiatzean, erori egin zen"  

“Txorierriko  autobidean (N637-PK 17,300) erdiko errailetik zetorren kamioa gainera etorri zaio 

eta kolpearen ondorioz, autoaren kontrola galdu, eta autobidearen erdiko mediana jo du” 

 “Sopelarako bidegurutzera heldu baino lehen, bihurgune itxian, Bizkaibuseko autobus batek 

nire erreia inbaditu eta gidariaren aldeko eskuineko hegalean jo ninduen " 

“Beste bizikleta batek Bilboko Lehendakari Agirre kaleko bidegorrian erreia inbaditu du, eta 

kolpeak jota erori eta buruan jo du” 

“Geldirik nintzen semaforoko ilara batean motorrarekin eta atzetik kotxe batek jo ninduen” 
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Desbiderapena In itinere- ikastetxetik joan eta etorri 
istripuetan

Erorketa Trafiko-istripua Kolpea Mugimendua



 

5 
 

 “Biribilgunean sartzean, motorraren oreka galdu zuen geldirik zegoela, eta motorra hanka 

gainean erori zitzaion” 

“Kotxez zetorren A8tik Debara  ikastetxera. Euri ugari egin du eta autoak irrist egin eta pareta 

baten kontra jo du” 

“Auto bat zegoen Txagorritxuko ospitalera sartzen, ni gelditu, atzetik zetorren kamionetak jo 

ninduen” 

“Martuteneko biribilgunean geldituta zegoela, hormigoi-kamioi batek atzetik jo zuen” 

 

ERORKETAK: 

 "Ikastetxera nindoan oinez Gurutze Zuriaren kalean, baldosa batekin egin dut topo eta 

eskuineko besoaren gainera erori naiz." 

“Trena hartzerakoan tren geltokiko eskilaran estropezu egin dut” 

"Ikastetxeko sarrerako espaloian, Iberdrolaren estalki batean irristatzen da" 

“Laprast egin du arketa baten estalkia zapaltzean, bazkaltzera zihoala, kolpe handi bat 

emanez” 

“ Lantokira joateko autobusa hartzera joanda, erori egin da, eta, ondorioz, besoa hautsi zaio" 

“Eskaileretatik behera erori zen Zazpikaleetako metro geltokiko nasara jaistean” 

"Erorketa irrist egiteagatik, aparkalekuko izoztearen ondorioz" 

"Oinez itzultzen zen etxera, eta euria  ari zuenez, lurra bustita zegoen, irrist egin zuen eta erori 

egin zen" 
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ERORKETAK: 

 "Ikasleekin txangoan zegoela haurrentzako parke batean, koltxoneten gunean erori da" 

"Beste lankide batzuekin joaten nintzen fisioterapeuta gisa lan egiteko material espezifikoa 
erostera" 
 
"Ikasleekin txangoan, ibiltzean estropezu egin eta lurrera erori da" 
 
"Ikasleekin txangoan zegoen Nerbioi ibaiaren ibilguaren ertzean eta erori da” 
 
"Bere mintegiak eskatuta lan bat egiten zegoen" 
 
“Irakaslea Astolako kiroldegira joan zen bere taldearekin. Itzulerako bidean ikasle batekin hitz 
egiten ari zen, ez zuen espaloian zegoen zulo bat ikusi" 
 
“Izotz Jauregian ikasleekin zegoela, erori eta eskuineko eskumuturrean min hartu du” 

"Mendian BBTko eskolak ematen ari zen, ikasleekin egindako mendiko bizikleta azterketaren 

zirkuitua berrikustean erori egin zen. 

 “Frontoiko irteerako eskilerak jaisterakoan azken eskailera ez nuen ikusi” 

“Abenduaren 22an mendi irteera egin zen ikasleekin. Murumenditik zetozela , irakaslea 

irristatu eta ezkerreko besoaren gainera erori zen”  
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Istripuak ikastetxean gertatzen direnean, hauek dira leku ohikoenak: 

 

 (*) “Negutegia muntatzeko praktiketan ikasle batek pieza desmuntatzean, lokian 

jotzen du egituraren hodi batekin "," Uretatik irtetean, deskonpresioak eragindako 

gaixotasuna "," Eskola-esparruko frontoian zoru labainkorrera erortzean "," Ikastetxeko 

baratzean zegoen eta irrist egin du, kolpe handia “. 
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Araba: 53 Bizkaia: 187 Gipuzkoa:151

Desbiderapena ohiko lantokian izandako istripuetan

Agresioa Erorketa Ebakidura

Kolpea Bihotzekoa Mugimendua

Erredura Deskarga Bestelakoak /INFOrik gabe

Biltegia Ikasgela: % 36a Komunak

Sukaldea: % 7a Jantokia Eskailerak: % 13a

Gimnasioa: % 7a Jolastokia : % 18a Irakasle gela / bulegoak

Tailerra: % 6a Ez aipatutako beste tokia (*)
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IKASGELA: 

“Mahaiko garbiketa-produktua paperean utzi eta altzaritik eta ordenagailutik pasatzean, bere 

begietara salto egin zuen " 

" 2 urteko gelan, ikaslea hartzerakoan kanbiadorera igo eta pardela aldatzeko bizkarrean 

krakateko bat izan du. " 

"Irakaslearen gurpildun aulkian esertzera joan nintzenean aulkiak atzeraka ihes egin zuen, eta 

ni erori egin nintzen". 

" Sueko deitutako banku batera igo zen apal batan ziren petoak hartzeko, jaistean hanka soka 

batekin lotu zitzaion eta erori egin zen ". 

"Eskolak ematen ari zen eta lurrean zegoen goma bat zapaldu, oreka galdu du eta belauniko 

erori da " 

"Arbelaren proiekzio-pantaila jaisteko sokatik tira egitean, bideo-proiekzioaren pantailaren 

egitura osoa erori zitzaion” 

"Aulki batetik bestera mugitzeko desgaitasuna duen ikasle bati transferitzean min hartu du 

ezkerreko besoan"   

“Aulkian gora igo naiz ordenagailuko pantaila pizteko eta jaistean atzera erori naiz " 

"Gelan dantzan zebilela ezkerreko iztarrean tiroi bat eman zion" 

"Irakaslearen oholtzaren maila jaistean" 

"Ikasle bat lurretik altxatzen saiatu denean, min handia sentitu du bizkarrean" 

 

 

JOLASTOKIA: 

“Irakasleak patioan dagoen soka batekin estropezu egin eta lurrera erori zen" 

"Ikasleekin jolasean dantza eginez, mina sentitu du ezkerreko belaunean" 

"Aulki motorizatua erabiltzen duen ikasle elbarri batek ez zen konturatu eta gurpil bat 

irakaslearen oinaren gainetik pasatu zitzaion" 

"Ikasle batekin estropezu ez egiteagatik oreka galdu eta erori egin zen" 

"Zorua bustita zegoen eta erdiguneko patioan zebrabide batetik igarotzean, irrist egin eta 

erori egin zen" 

"Porteriaren behealdearekin estropezu egin eta lurrera erori zen"  

"hatz baten okerdura haur bati heltzean" 



 

9 
 

 

 

ESKAILERAK: 

"Eskaileretatik jaistean erortzen da" 

“Ikasleekin jolastokira joaten eskaileretan erori da” 

“Eskilarak igotzen ari zela gelara joateko zaztatekoa somatu du belaunean” 

“Eskaileretan irristatu eta kolpe gogorra jaso buruan eta belaunetan” 

“Irakaslea 2 urteko umea hartzean estropozu egin eta eskaileretatik erori da” 

“Beste pertsona batekin hitz egin zebilela, pauso bat atzera egin, oreka galdu eta eskaileretan 

behera erori zen (10 bat gutxienez)” 

 

SUKALDEA: Sukaldeko langileak: 14 eta Terapeuta okupazionala: 11  

"Gerrialdean min handia, kazola handi bat mugitzean" 

"Kolpea eskuineko zangoan sukaldeko suen parrilla batekin" 

"Zopa beroz betetako zopa-ontzia erori zitzaion,  hanka eta oina erre zizkion" 

"Eskaera bat hartzean eta kutxa hartzean, gerrialdeko beheko aldean zartada bat sentitu zuen 

minez" 

“Apal baten azpian 20-25 litroko bidoi bat zegoen eta hori mugitzerakoan besoan zaintiratua 

somatu zuen” 

“Tortilak egiten ari zela erre zen”  

“Plater-ikuzgailua ireki duenean ura irakiten erori zaio hankera” 

“Labea garbitzen zegoen eta garbikari botilako klipea kentzean likidoa eskuineko  begian sartu 

zitzaion” 

“Labanarekin janaria mozten ari zela behatzean moztu zuen” 

"Irabiagailua manipulatzen ari zela, deskarga bat eman dio”  
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JANTOKIA: 

"Jangelako zaborraren kubo handia patiora eramaten ari zen, eta kuboaren gurpilek oina 

zapaldu zioten". 

“Jantokian banku bat igotzerakoan hatzamarra harrapatu du.” 

"Irrist egiten du mandarina gajo bat ustekabean zapaltzean, eta lurrera erortzen da kolpe 

handi bat jasota" 

 “Ikasle batek labain batekin behatzean zauria egin dio” 

 

GIMNASIOA: 

"Koltxoneta bat gordetzeko altxatzean" 

"Horma-saretik koltxonetara jaistean" 

"Klaseko ariketa baterako erabilitako objektu bat desinfektatzea. Ezkerreko eskuan moztu da " 

"Gorputz Hezkuntzako eskola ematen ari zela, korrika ari zen beste ikasle batek bere buru eta 

lepoaren kontra jo du" 

"Baloi batzuk jasotzen ari zen, eta baloiak zeuden kaxa mugitzean, tirakada bat sentitu zuen 

bizkarrean" 

"Ikasle batekin elkarreraginean, eskuin bikian zartada handia jaso du" 

“Psikomotrizitate saioa ematen ari zen 2 urteko haurrekin. Kojin batekin labain egin eta erori 

egin da” 

“Banko sueko bat mugitzen ari zela ziztada bat nabaritu zuen eskuin besoan” 

“Jolasean ari zirela baloiarekin behatz potoloan kolpea hartu zuen” 

“Gorputz Hezkuntzako saioa ematen zegoen patioan LH2A gelari eta frees-beea bota duenean 

sorbalda atera zaiola nabaritu du”. 
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TAILERRA: 

"Motorrak eta ibilgailuak aldatzeko kaxak mugitzea" 

"Ikasleekin praktika bat eginez, zulagailua ihes egin zaio eta barautsak eskuko hatz bat zulatu 

dio" 

"Ebaki txiki bat eskuineko hatzean rotaflex batekin soldadura-galdaragintzako tailerrean" 

"Tailerrean konpontzen ari zen auto batek metalezko zati batekin emandako kolpea" 
 
"Ebaki eskuan, tailerrean erreminta prestatzen ari zenean" 
 
“Tailerrean ikasleekin lanean taladroarekin ari zenean, bizkarrean ziztada fuerte batek eman 

dio” 

“Egur tailerreko prensa manipulatzen, ezkerreko behatz lodia harrapatu zion” 

“Tailerrean ikasleekin lanean ari zela rotaflexarekin besoan zauria jasan du”  

"Silikona pistola batekin erre da, teknologiako irakaslea da”  

 

AGRESIOAK: Araban 6, Bizkaian  27  eta Gipuzkoan  9 ikastetxetan gertatutakoak dira.    

“Zuzendaritzan ostikadak eta ukabilkadak ematen hasten da gu guztioi (PT, zuzendaria -ni neu 

ere, han zeuden beste irakasle batzuei) "  

 "Jangelatik irtetean, gainera etorri zait, kolpatu, ostikadak eman, kosk egin eta maskara eta 

belarritakoa kendu dizkit “  

"Jolas-orduan zaintza egiten zuen, ikasle batek eskuineko belaunean botila batekin jo zuenean" 

"Egun hartan izan zuen hirugarren krisiagatik, eskuan atzapar egin, ostikoak eman eta 

betaurrekoak kendu eta bota zizkidan” 

“Bere izena ariketa-orrian idaztean, oso urduri jarri zen, orria hautsi zuen eta erasotzen hasi 

zitzaidan" 

"Irakaslea patioa zaintzen ari zen, eta harrikada bat jaso du ezkerreko begiaren beheko 

betazalean" 

"Lehen hezkuntzako bigarren mailako ikasle batek kasketa bat dauka eta irakasle batzuk jotzen 

ditu haietako bat lurrera botaz" 

 “Irakasleak irain eta mehatxuz betetako mezua emailez jaso zuen bere ikastetxeko korreo 

elektronikoan” 

"Ikasle bati makila batekin eraso ez ziezaion, makilatik heldu zion, eta berak behin baino 

gehiagotan jo zuen, haietako batean ezkerreko begiaren ondoan joz" 
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Istripu horien ondoriozko lesio mota:  

Txosten honetan 075 Covid 19ri dagozkion lesioak jorratzen ez diren arren, jakinarazpen bat 

jaso zen bide horretatik  

Amputazio traumatikoa (hanka) 1 

Shock elektrikoa 1 

Covid 19 1 

Eraso edo mehatxuen ondoriozko kalte 
psikologikoak 

16 

Dislokazioak, zaintiratuak eta distentsioak 238 

Hezurren hausturak 35 

Azaleko zauriak eta lesioak 236 

Bihotzekoak eta isuriak 1 

Lesio ezezaguna 18 

Erredurak 9 

 
 
Gehien lesionatutako gorputz-atala: (556) 

 
 

Eragindako gorputz-atala zehaztu gabe

Begiak

Burua

Lepoa % 7a

Bizkarra- bizkar hezurra % 9a

Gorputz enborra eta organuak

Sorbalda

Besoa %  8a

Eskua % 7a

Hatzamarrak

Eskumuturra % 6a

Ukondoa

Hanka- belauna %  14a

Orkatila % 12a

Oina

Oineko behatzak

Gorputz osoa eta atari ugari

Gorputzeko beste atal batzuk, lehen aipatu ez direnak
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