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Zuhurtziaz jokatu! Kanpaina 2014-2015 ikasturtean hasi zen, Laneko Arriskuen Prebentzio 

Zerbitzuak agerian utzi nahi ditu oreka galtzearekin, irristadekin, estropezuekin eta 

ikastetxeetan gertatu diren maila bereko erorketekin lotutako lan-istripuen inguruabarrak eta 

ondorioak.  

Horrelako istripuak ohikoak direla eta ondorio garrantzitsuak izan ditzaketela jakiteak horiei 

aurrea hartzen lagunduko du. 

 

Honako grafiko honetan, irailetik martxora bitartean ikasturte bakoitzari dagozkion istripu 

jakinarazien bilakaera, erorketak eta azken hauetatik zenbat gertatu diren ikastetxeetan 

erakusten dira. 

 

(*) 2019-2020 ikasturtean, pandemiaren ondorioz, ez dago daturik.  

 

 

Jakinarazitako istripuen kopuruak ikasturtez ikasturte gora egin duen arren, erorketen 

ehunekoak behera egin du.  
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2021- 2022 IKASTURTEA 

 

Iturria: Lan Arriskuen Prebentzio Zerbitzuari jakinarazitako istripuak. 

Aztertu beharreko desbideratzea: Pertsonak maila berean erortzea – Irrist egitea edo 

estropezu egitea erorketarekin.  

Aldia: 2021-2022 ikasturtea (iraila - martxoa) . 

Jakinarazitako istripuak gertatu diren leku mota: 

 

 

 

Istripua izan duten langileak, taldearen edo lanpostuaren arabera:   

 
                                                           
1 “Playa verde-Rekalden txangoa”, “Zugarramurdin txangoa”, “Orientatzaileen bilera beste ikastetxe 
batean”, “etxeko langileak”, “ Abusu polikiroldegia”, “Ikasketa bidaia Suediara” 
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Dozenteak: 484

L.H In itinere  desplazamenduan1 Ohiko ikastetxean Guztira 

Araba 20 2 66 88 

Bizkaia 63 7 216 286 

Gipuzkoa 47 4 146 197 

 130 13 428                                                                                                                          571 



 

 

Lan-prozesu normalaren desbideratzeak istripuaren kausa nagusia deskribatzen ez badu ere, 
istripua eragin zuen ezohiko azken gertaera deskribatzen du  

                                                           
2 Nabarmendu behar da erasoak oso modu kontzentratuan gertatzen direla, ikastetxe jakin batzuetan 
eta oso modu errepikakorrean, erasotzaile berdinak. Adibidez: Erregistro berean erasotako batzuk, 
HPBak dituzten ikasleei eusteko lanetan jasotako erasoak  
3 “Patioko zuhaitzaren fruitu bat zapaldu zuen”, “laprastada eta erorketa zebra bide batean”, 
“ikastetxeko eskailerak jeistean estropezu egitea”, “koltxoneta batekin tupust egin zuen”, “alfonbra 
irristagaitzarekin”, “Ikasgelarako sofa txiki bat garraiatzen” … 
4 “Barazkiak, patatak, azenarioak mozten”, “ikasle baten zorrozkiloarekin”,“Txarriotaren azkoina 
askatzean eskua joan zitzaion eta kolpea hartu zuen piezaren bizarrarekin”, “papera mozteko 
gillotinarekin”,“Tailerrean elementu metalikoak desmuntatzen”, “ 
“Kartel bat jartzean, guraizearen punta iltzatuz”, “Kafea hartzen zegoela, kikara apurtu eta moztu zen” 
5 “Informazio-panelak jartzen zituela, koadro bat erori eta buruan jo”, “tailerrean zurezko oholak 
manipulatzean”, “atearen markoarekin jotzen da”, “jaikitzean lehioaren markoarekin”, “ atearen 
manilarekin”, “ikasle batek jaurkitutako zurezko pieza bat”, “shuttle ball pala batekin”,”gomazko mailua” 
, “kotxeko atea”  
6 “Makurtzean, eskailerak jeistean” “pedrada deiturikoa”, “presaka ibiltzea”,” salto egitean” 
7 Laprastada, estropezua, oin-aldaketa, okerdura erori gabe. Esfortzurik gabeko mugimendua 
8 “Lixiba eta xaboiarekin harrikoa egiten”, “zoparekin erre da”, “lapikoa ireki eta lurrinarekin erre zen”, 
“Frijigailu industriala manipulatzen olioa aldatzeko”   
9 “pieza bati eusten zion soldatzeko”, “ontzigarbigailuan xaboia ipintzen zegoen”, “mahaiak garbitzeko 
desinfektatzailea”, “labea garbitzen zegoela”, “soldadura-lanak” 
10 Informaziorik gabeko istripuen kopurua murrizte aldera, garrantzitsua da ikastetxeetako 
zuzendaritzek jakinarazpenean ahalik eta deskribapen zehatzena duen dokumentua eranstea, 
ikastetxearen sinadurarekin eta zigiluarekin batera.  
11 “Altzairuak, tailerrean motorrak, termo bat, soinketarako materiala…mugitzen”, Ikasle bat altxatzen”, 
“botila batzuk manipulatzen”, “lapiko bat hartzen”, “pantailaren 85 hazbeteko euskarriak jarriz “, “itsan 
hondotik pisuak jasotzen”   
12 “biribilgunean”, “semaforoan”, “bihurgune batean olioa zegoen”, “stop batean gelditzean”, “geldirik 
zegoela atzetik jo”, “banatzeko furgoneta batek kontrola galdu du”, “bizikletatik erori zen”  
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Erorketei dagokienez: erregistratu ditugun 117etatik 79 ikastetxetan gertatu dira:

 

 
Ohiko ikastetxean izandako erorikoen ondoriozko lesio-motak: 

Dislokazioak, zaintiratuak eta distentsioak 27 
Hezurren hausturak  11 
Azaleko zauriak eta lesioak (kolpeak, ebakiak...) 38 
Lesio anitza 2 
Lesio ezezaguna 1 

 

Erorketetan sarrien lesionatutako gorputzaren zatia: 

Besoa 6 
Burua 3 
Lepoa 1 
Hatzamarra 1 
Bizkarra 7 
Sorbalda 3 
Eskua 6 
Eskumuturra 6 
Arestian ez aipatutakoa  4 
Hanka 5 
Belauna 17 
Orkatila 14 
Gorputz osoa eta atari ugari 6 

 
Istripua izan duten langileek jasotako osasun-laguntzari dagokionez:   

 
112 SOS Deiak - Anbulantzia  8 
Mutualia  59 
Ez da joaten 9 
Osakidetza 3 

  

ZUHURTZIAZ JOKATU! 
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Tokiak

Ikasgela Jantokia Eskailerak %  44

Gimnasioa, psikomotrizitatea Pasabidea , hall Jolastokia

Irakasleen  gela, bulegoak Tailerra


