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Langileei, eta dagokien beste guztiei, honako hau aditzera eman nahi diegu: 

  

1) 2014-2015 ikasturtean gertatu diren trafiko lan- istripuak eta beraien ondorioak, beti 

ere, Lan Arriskuei aurre egiteko Zerbitzuari jakinarazitakoak webaren bitartez: 

 

A) Lan istripuak Lurraldeka 

B) In itinere & misioko trafiko –istripuak (ALT) 

 

2) Segurtasun Saileko Trafiko Zuzendaritzak egin duen prestakuntza-saio honen 

ondorioak: STOP in itinere & misioko trafiko –istripuak!  (2. Edizioa) 

 

Hau guztiak honetarako egin da: 

- Langileen mugimendu alorrean jokabideak aldatu eta irizpide seguruak indartzea 

- Etxetik lanerako joan-etorriak sor ditzakeen osasun-kalteak txikitzea 
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1. WEBaren BITARTEZ JAKINARAZITAKO LAN ISTRIPUAK (2014ko 

irailetik 2015keko uztaila arte)  

 

A) LURRALDEKA 

  

 

 

 

 

 

 

 

B) TRAFIKO-LAN ISTRIPUAK 1 : In itinere & en misión 

 

ARABA:   

Istripuaren tokia:   

 

 

 

 

 

“Biribilgunera sartu zen kotxe batek atzekaldean jo zuen”  

“Errepidean orkatz bat gurutzatu zen eta nire ibilgailuaren kontra jo zuen”  

“Bizikletaz zihoan, labaindu eta erori zen”   

 

 

                                                           

1.ALT:Trafiko- lan istripuak.Trafiko istripua: Espazio publikoetakoak, eta ibilgailuak, gidariak, bidaiariak 

edota oinezkoak partaide dituztenak. 

L.H  1 2 3 4 Guztira  

Araba 37 - - - 37 

Bizkaia 57 50 102 69 278 

Gipuzkoa 58 39 - - 97 

     412 

 Bajarekin  Bajarik gabe  Guztira  

In itinere istripuak  5 8 13 

Ikastetxean   7 15 22 

Misioan edo Lanaldiko joan-etorrian  0 1 1 

Beste lantoki batean  0 1 1 

 12 25 37 

Lan-Istripuak guztira  In itinere & misioan   Trafiko-lan istripuak   

37 14 3 
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BIZKAIA: 

 Istripuaren tokia:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIZKAIA BZ1 zonaldea:    

“ Getxoko biribilgunean kotxe-ilaran zegoela kolisio anitzean  parte hartu zuen”  

“N-635 errepidean beste kotxe batek atzetik jo zuen”  

“Biribilgunean pasatzen uzteko gelditu zen, bere kotxea gelditzean, atzean zegoen kotxeak 

berearen kontra jo zuen “  

“Gobelaurre kaleko errepidean poliki gidatzen zuen aparkalekuaren bila baizegoen eta beste 

kotxe batek atzekaldetik jo zuen ” 

“N-631: Kotxea labaindu zen. Hiru errail gurutzatu eta erdibitzailearen kontra jo” .Haurdun 

zegoen ” 

“Biribilgunera doan pasatzen uzteko bidean geldirik zegoen, atzeko ibilgailua bere 

gainera joan zen”   

 

 

 

 

 Bajarekin  Bajarik gabe  Guztira  

In itinere istripuak  36 33 69 

Ikastetxean  66 133 199 

Misioan edo lanaldiko joan-etorrian 3 4 7 

Beste lantoki batean  1 2 3 

 106 172 278 

Lan-Istripuak guztira   In itinere & misioan   Trafiko-lan istripuak   

278 76 37 

Zonaldeak  In 

itinere 

ALT  

BZ1 12 8 

BZ2 18 6 

BZ3 30 15 

BZ4 16 8 

 76 37 
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BIZKAIA BZ2 zonaldea:    

“Aparkalekutik ateratzean trafikoa geldituta zegoen trenaren hesiak zirela medio, 

aurreratzen zegoen motorra bere gainera joan zen eta danbatekoa suertatzen da”  

“Institutura zihoala Enekuri jeisten istripu anitz batean sartu zen” 

“Murueta errepidean beste kotxe batek atzetik jo zuen”  

 “Autobidearen errailean sartzean abiadura handiz zihoan ibilgailuak atzetik jo zuen “  

“La Avanzada errepidean atzetik zihoan kotxeak jo zuen”   

 

 

 

BIZKAIA  BZ3 zonaldea:     

“La Avanzada errepidean kotxe-ilara zegoen eta atzetik zetorren kotxeak jo zuen, era 

berean berak aurrean zegonaren kontra jo zuen”   

“Bolueta biribilgunean pasatzen uzteko bidean zegoen Mirafloresera joateko beste ibilgailu 

batek berearen kontra talka egin zuen”  

 “Pasatzen uzteko bidean itxoiten zegoelarik, beste kotxe batek atzekaldetik jo zuen” (4 

langile batera)   

“Zebrabidea gurutzatzen zegoela  kotxe batek Ana harrapatu zuen”  

“Euskalduna biribilgunean Zorrotza norabidean, furgoneta batek bera zegoen eskubiko 

errailean sartu zen (2 langile batera)   

“Santo Domingo errepidean zorua bustita egotearren ibilgailua irristatu zen “    

“ Muxikan bidegurutze batean  kamioi batek elkar jo zuen”   

“Bolueta biribilgunean ONCE erakundearen materiala hartu behar zuten, gorri zegoen 

semáforo batean geldituta ziren, beste kotxe batek atzetik jo zuen “ (3 langile batera)  

 

 

 

BIZKAIA BZ4 zonaldea:     

“BI-635 errepidean beste kotxe batek atzetik jo zuen “(2 langile)   

“Bergara tunelean AP-1 errepidean aurreko kotxearen kontra jo zuen autobidean ziren 

obrek eragindako auto-ilarak zirela eta”  

 “ Lanetik etxerako bidean atzetik jo zuten” ( elurra egun horretan)   

“Autzagane portuko  bihurgune itxi batean, kotxeak laprast egin zuen, norabidea aldatu 

eta irauli zen”  

“Boroa biribilgunean, errepidea bustita zegoen, kotxeak laban eta barandaren kontra jo 

zuen”   

“Lemoan, istripua izan duena semaforo gorri batean itxoiten zegoen, kamioi batek 

atzetik jo zuen eta berak aurrean zuen beste kamioi baten kontra”  
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GIPUZKOA  

Istripuaren tokia:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIPUZKOA GZ1 zonaldea:    

 

 “Bizikletaz zihoan Irungo errepidetik, erori zen”  

“Sabino Arana kalean bazkaldu ostean ikastetxera bizikletaz bueltatzen erori zen”  

“Zubiaurre pasalekutik txirrindulaz zihoan eta kotxe batek harrapatu du, kotxeak ez 

du stoparik egin”  

 “Eguzkitza ikastetxera bilera batera zihoan, biribilgune batean sartzean bere aurrean  

zuen kotxea jo zuen”  

“Lugaritz kulturetxe parean motorretik erori zen”  

“Kamioi bati gainean zeraman karga erori zitzaion (plastiko gogorrez eginiko bobinak) eta 

bere kotxearen aurreko partearen kontra jo zuen”   

“ Donostiako saihesbidean  okerreko bidetik joan eta errepidetik atera zen”  

 “Furgoneta batek  aparkalekutik atera zela jo zuen”  

“Itziar eta Zumaia herrien aldetik aurrean zeukan kotxeak zakartasunez balaztatu zuen  

eta Ainhoak atzeko partearen kontra jo zuen”  

 

 Bajarekin  Bajarik gabe  Guztira  

In itinere istripuak 13 16 29 

Ikastetxean    18 38 56 

Misioan edo lanaldiko joan-etorrian 3 8 11 

Beste lantoki batean  1 0 1 

   97 

Lan-Istripuak guztira   In itinere & misioan  Trafiko-lan istripuak   

97 40 23 

Zonaldeak  In 

itinere 

ALT  

GZ1 30 17 

GZ2 10 6 

 40 23 
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 “Langilea motorrez zihoan, bidegurutze batean kotxe batek ez zuen ikusi eta bere gainera 

joan zen lurrera erori araziz”   

“A- 8 an kotxeko kontrola galdu zuen”  

“2. Ebaluaketaren errekuperazioa zihoan, istripua zegoen eta kamioi batek bere erraila 

inbaditu zuen”  

“Trafiko asko zegoen eta meteorología baldintzek zirkulazioa oztopatzen zuten, 

balaztatzean ibilgailuak laprast egin  bai ura bai oliogatik”  

“Eskolara motorrez zetorren aparkatuta zegoen kotxe batek atea ireki eta motorraren 

kontra jo”  

“Biribilgune batean kotxe bat gurutzatu ninduen eta jo nuen”  

 

 

GIPUZKOA GZ2 zonaldea:    

 

“Pasatzen uzteko bidetik ateratzeko itxoiten zegoela, atzean zetorren kotxea kolpatu 

zuen” 

“Ormaiztegiko autobidean kotxeko kontrola galdu zuen eta hesiaren kontra jo”  

“FCT modulua prestatzeko bilerera nindoan Alzolako errepidean baldintza 

klimatikoengatik bihurgune batean derrapatuz”   

“Legazpitik Urretxura doan errepidean biribilgune batean gelditu zen ilara baizegoen, atzetik 

zetorren kotxeak ez zuen balaztatu eta elkarren kontra  jo zuten”  

“N-1 Tolosan eskolara gidatzen zihoan, ibilgailuak laban eta kontrola galdu zuen”  

 “Zarauzko autobidearen peajean motorrez etxerantz itzultzen kotxe bat atzetik jo zuen”  

 

 

 

Laburbilduz 2014-2015 ikasturtean Hezkuntza Saileko langileek formulario webaren bitaztez 

jakinarazi dituzten lan-istripuak hauexek:  

 

 

L.H Lan-Istripuak 

guztira      

In itinere & misioan   Trafiko-lan istripuak   

Araba 37 14 3 

Bizkaia 278 76 37 

Gipuzkoa 97 40 23 

Guztira 412 130 63 
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Istripuek eragindako lesio mota A: Araba, B: Bizkaia, G: Gipuzkoa  

A B G  

1 23 12 Azaleko lesioak (kolpeak)   

0 1 2 Hezur-haustea   

1 9 2 Lokatzeak, zaintiratuak eta bihurrituak     

0 4 5 Lesio mota ezezaguna edo zehaztu gabe   

1 0 2 Lesio anitz 

 

Lesionatutako gorputz-atala:   
 

A B G  

0 5 0 Lesionatutako gorputz-atala zehaztu gabe    

0 0 1 Burua  

0 0 2 Lepoa  

1 10 2 Bizkarra  

0 0 1 Sorbalda 

0 1 1 Besoa  

0 1 0 Hatzamarra  

1 1 3 Hanka, belauna barne 

0 1 1 Orkatila  

0 0 8 Besterik  

1 6 4 Gorputz osoa eta atal anitz  
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2. 2014-2015 IKASTURTEAN EMANDAKO FORMAZIOA: STOP IN 

ITINERE  & MISIOKO TRAFIKO-ISTRIPUAK!  (2. Edizioa)   

 

       Azpititulua: “Zero Ikuspegia “estrategia 

 

 

Antolatzen du: Segurtasun Sailak- Trafiko Zuzendaritzak- eta Hezkuntza Sailak, Lan 

Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuak. 

Laburpena: 

- Onartzen ditugun istripuen tasen eta arrisku mailaren larritasunari buruzko 

hausnarketa egitea. 

- Geure egiten ditugun arrisku-portaerak zeintzuk diren eztabaidatzea. 

- Nola egin dezaket prebentzioa? 

 

Helburua: Hezkuntza Saileko ikastetxe publikoetako langileek lanaldian pairatzen dituzten 

trafiko-istripuen ondoriozko lan-ezbeharren kopurua minimizatzea.  
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Nori zuzendua: Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko irakasleei eta irakasle ez 

den pertsonal guztiari zuzendua. 

Cursos  e idioma: 

2014ko urriaren 6tik azaroaren 3ra  Eus 

2014ko azaroaren 3tik abenduaren 1era  Gaz 

2015eko urtarrilaren 12tik otsailaren 9ra  Eus/Gaz 

2015eko otsailaren 9tik martxoaren 9ra  Eus/Gaz 

2015eko martxoaren 2tik martxoaren 30era Eus/Gaz 

2015eko apirilaren 13tik maiatzaren 11ra Eus/Gaz 

 

Mota: on line ikastaroa 

Edukia: 6 modulu ditu: 

  0 modulua: Moodle 2.0. plataformari sarrera (ordu 1) 

  1 modulua: Istripuak, arazo global bat (ordu 1) 

  2 modulua: Zergatik ditugu istripuak? (ordu 1) 

  3 modulua: Pertzepzioa, jarrera eta portaera (ordu eta erdi) 

  4 modulua: Arriskua (2 ordu) 

  5 modulua: In itinere eta misioko istripuak (2 ordu) 

  6 modulua: Prebentzioa (ordu eta erdi) 

           GUZTIRA: 10´00 ordu 

Ikastaroaren ebaluazioa: 

Ez dago edukinen ebaluazioa aurreikusia, gure arreta edukinen ikastean baino 

sentsibilizazioan jarria baita 

Ikastaroa gainditu eta ziurtagiria eskuratu ahal izateko gutxienez ikastaroaren %80 a bete 

behar da. Honek dakartza: Foro guztietan partehartzea eta scorm guztiak ikustea 
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Ondorioak 2014-2015 : Gaiak eta partehartzaileen profila  

  GAI  EZ GAI * GUZTIRA  

ARABA  19 26 45 

BIZKAIA  25 47 72 

GIPUZKOA  23 33 56 

    173 

 

Partehartzaileen lanpostua ARABA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA  

Berritzeguneko aholkularia 0 3 0 3 

Entzumena eta Hizkuntza  2 1 1 4 

LAP ordezkaria   8 7 9 24 

Dozentea   7 16 16 39 

Heziketa fisikoa  1 0 0 1 

HHI  

Zuzendaritza taldekidea  

1 

1 

7 

13 

3 

1 

11 

15 

HLH   3 2 2 7 

Kanpokoak  0 3 0 3 

Lanbide Heziketa FCT 8* 10** 8 26 

Ikuskaria  7 2 10 19 

Pedagogia Terapeutikoa  1 3 3 7 

Garbitzailea  1 0 0 1 

Ospitalea Eskola-geletako irakasleak  

Erlijioa  

Prebentzio Zerbitzua  

1 

2 

4 

1 

3 

1 

0 

2 

1 

2 

7 

6 

 45 72 56 173 

 

* Construcción, Ciudad Jardin, Mendebaldea 

** Larburu, Zornotza, Altuna, Tartanga, Ostalaritza, Iurreta 

 


