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Langileei honako hau aditzera eman nahi diegu: 2018- 2019 ikasturtean (Irailetik- Martxoa 

bitartean) Laprastadak, estropezuak eta erorketen eraginez gertatu diren lan istripuak  eta 

beraien ondorioak.  

 

 Istripuaren tokia 

 Desbideraketak  

 Istripuak sarriagotan gertatzen diren tokiak 

 Lesio mota 

 Lesionatutako gorputz-atala 

 Praktika onak  

 

 

Iturria: Lan Arriskuei aurre egiteko Zerbitzuari jakinarazitako istripuak  

 

Jakinarazitako istripuen tokiaren bilakaera ikasturtez ikasturte: 

 

Desbideraketa:  

Laneko prozesu arruntaren desbideraketak istripuaren zergati nagusia ez badu azaltzen ere,  ohiz 

kanpoko gertakaria eta ondorioz istripua gertatzea ekarri duena deskribatzen digu.Jakinarazitako 459 

istripuetatik  202 laprastadak, estropezuak eta erorketak izan dira.  
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Langileen erorketak, laprastadak eta estropezuen %44a bai ikastetxean bertan (135) bai 

desplazamenduan eta in itinere gertatzen dira (67).  

Toki ohizkoenak: Erorketak, laprastadak eta estropezuak ikastetxeetan gertatzen diren kasuetan.   

 

 

 

Banaketa 2018- 2019 ikasturtean 

Erorketa: %25

Esfortzu fisikorik gabeko gorutz-mugimendua (laprastadak eta estropezuak): %19

Ahalegin fisikoa eskatzen duen gorputz- mugimendua

Kolpea

Trafikoa

Sorpresa, beldurra, indarkeria, agresioa, mehatxua

Ebakidura

Erredurak

Beste desbideraketa edota INFOrik ez

Eskailerak: %27 Jolastokia / Gimnasioa : %24 Ikasgela: %20

Pasabidea / Sarrera : %12 Sukaldea / Jantokia Irakasle gela / Bulegoak

Ez aipatutako beste tokia Areto Nagusia Ikastetxeko Parkina



 

“Sukaldean lanean zegoela, laprast egin eta lurrera erori zen bizkarrean kolpea hartuz” 

“Mintegian zegoen. Ordenagailutik mahai batera gurpiltxoak dituen aulkia mugitzean karpeta 

bat hartzeko atzeraka joan eta lurrera erori naiz” 

 “Psikomotrizitateko gelan zegoela, irristatu egin eta lurrera erori zen” 

 “Jolastokia zaintzen zegoela, ikasle batekin estropezu egin eta lurrera jausi zen” 

 “Irakasleak ikasleari materiala banatzeko oholtzatik jaitsi zen. Igotzerakoan oholtzaren     altueraz 

ez zen ohartu, erori eta bihurritu zuen oina” 

“Orman orma-irudia eskegitzen, euskarritzat zuen aulkia mugitu zen”  

“Zaborra zabor- edukiontzira zeraman. Sukaldetik irtetzen zenean arrapalean behaztopatu eta 

bizkarra eta buruan jo zuen” 

“Jolastokia zaintzen zegoela, lurra bustita ikasleei baloia pasatzean laprast egin eta lurrera erori, 

kolpea besoan eta saihetzean”  

 “Hiru urteko gelan irakaslea zutik zegoen, bere zonaldetik zebilen ikaslea ez zuen ikusi eta  ez 

zapaltzearren erori eta lurrean  belaunarekin jo zuen” 

“Klasea ematen zegoen, apalean ziren zenbait gauza hartzen saiatu zen, banku baten gainetik”  

 “Ordenagailuaren atzeko aldean pendrive bat ipintzeko mahaiaren azpian belaunikatu nintzen” 

 “Ikastetxera sartzen sarreran dagoen alfonbrarekin estropezu egin, lurrera erori eta belauna 

kolpekatuz” 

 “Langilea ikastetxeko eskailerak jeisten zegoen. Azkenengo atalean, gaizki zapaldu eta orkatila 

bihurritu zitzaion” 

“Pertsiana konpontzen zegoela, mahaitik jeistean labaindu eta atzeraka erori zen” 

“Eskolara ate nagusira doazen eskaileretatik sartzen zenean txarto zapaldu zuen” 

“Eskaileretatik ikaslea erortzeko zorian zegoela , hezitzailea lagundu nahian, laprast egin, 

eskaileretatik erori eta errotula atera zitzaion” 

 “Bigarren solairuan dagoen LH 1 klasetik irakasle gelara zetorren. Ez zuen azkenengo maila ikusi 

eta hanka bihurritu zuen” 

“Ikasgelara zihoan eta pasabidean ikasle baten motxilarekin behaztopatu eta erori zen” 

“ Klaseko harbela ezabatzeko aulki baten gainean igo nahi izan zuen eta bizkar-uzkurdura izan 

zuen “  

 “Patioan zegoen eta haur bat motorrarekin ondotik pasa eta  ez zapaltzeagatik hanka gaizki jarri 

eta lurrera erori zen” 

“Antzezlanarako eszenatokiko argiak prestatzen zegoela, eskailera desorekatu eta 2 metrotako 

altueratik erori zen” 

 

 

 

 



 
 

In itinere eta misioko lan istripuetan erorketak, estropezuak eta laprastadak honakp tokietan 

izaten dira: kalea, ezpaloia, zintarria, eskailerak, zebra bidea, tren geltokia, Sukarrietako koloniak 

“Otsailak 4an goizeko 8:15etan lanera bidean zetorrela zebrabidean izotzarekin labandu eta erori 

zen “ 

“Institutura joateko etxetik autobús geltokira zihoan, laprastada eta erorketa” 

 “Lanera oinez zihoan, orkatila bihurritu eta lurrera erori zen ikastola ondoan  dagoen Gobela Erreka 

pasealekuan”  

 “Lanetik etxerako bueltan Termibusean  Bilbotik Donostiako autobusera igotzean erori zen” 

 “Karrantzako CEIP kontxa HLHI ikastetxeko zenbait irakaslek ikastetxera joateko kotxea  

partekatzen dute, kotxe batetik bestera pasatzean eskaileretatik laprast egin eta erori zen” 

 “Euskerako eguneko ospakizunean, kalejira amaitu eta eskolara sartu aurretik laprast egin eta 

erori zen” 

 “Ikastetxera zihoan, berdegunea borobiltzen duen zintarrirekin behaztopatu zen, espaloitik 

ibiltzen zelarik” 

 “Ikastetxe batetik bestera zihoan, espaloian zegoen zulo batean oina sartu eta erori da” 

 “Bizikletaz nindoan, berokia esku batez lotzean, oreka galdu eta balaztatzean erori nintzen” 

“Lana bukatzean ikastetxetik kanpo dauden eskaileretan behaztopatu eta erori da” 

 “Eskolatik etxera zihoan Ametzolako biribilguneko zebra bidean laprast egin eta erori da” 

 “Txurdinaga polikiroldegiko aldageletan labaindu zen ikasle bat laguntzen zegoelarik” 

 “Eskolara joateko kotxerantz zihoala espaloian behaztopatu da” 

“Ikastetxera zihoan, euria zegoen eta lurra bustita eta labainkor zegoen, laprast egin eta erori”  

“Gelara joan eta korridorean traba egin dio ikasle batek motxilarekin eta erori da” 

“Eskolako txango batean ari zen haur bat laguntzen Elatzeta mendia jeisten ari ginela, irristatu 

eta eskumuturraren gainean erori egin da” 

“Eskolara bizikletaz zetorren, beste hau bat bidean gurutzatu zaio eta frenatzean muturrez aurrera 

erori da” 

 “Ikastolatik etxera zihoan oinez. DBHko sarreran, espaloitik jeitsi eta zebra bidean  gurutzatzean, 

oina okertu eta erori zen.” 

 “Venía a la calle Araba desde Gurmenditik Araba kalera zetorren, klaustrora,bi kotxeren artean 

labandu eta jausi zen” 

“Bi eskailera batera jeistean, txarto zapaldu eta orkatila bihurritu” 

 “LH6ko bi taldeetako ikasle eta  bi tutoreekin Ondarretako harkaitzetara joan zen. sleekin 

harkaitzetan zebiltzala irristatu eta erori egin zen.” 

“Kotxe bat gaizki pasatu da eta ez harrapatzeko gelditu da eta irristatu da eta oreka galdu du” 

“Autobusetik jeisterakoan (zulo bat zegoen) hanka zuloan sartu zuen eta erori egin zen”  



 
 

 

 

Istripu mota hauetaz eragindako lesio mota: 

95 Lokatzeak, zaintiratuak eta distentsioak   

81 Azaleko lesioak (kolpeak, ebakidurak...)  

24 Hezur- haustea 

2 Lesio anitzak  

 

Lesionatutako gorputz-atala: (202)   
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Orkatila : 46 Belauna : 39 Hanka : 18

Oina: 8 Behatzak Bizkarra- lepoa : 20

Burua Sudurra Begiak

Sorbalda Ukondoa Eskumuturra: 13

Besoa: 11 Eskua Hatzamarrak

Atal anitz Bestelakoak- INFOrik ez



 
 

 

Praktika onak: Laprastadak, estropezuak eta erorketen eragile kausalak   

Ikastetxeetatik jakinarazitako hainbat eragile kausal ezagut ditzagun  istripu jakinak ez errepikatzeko 

eta beraiek eragiten dituzten arrisku-egoerak desagertzeko. 

Istripu bat kausa edo  jokaera bakar baten emaitza ez dela  normalean izaten gogoratu. 

 

 

 

 

ZUHURTZIAZ JOKATU! 

 

 

Oztopoak pasabideetan  Zerez behaztopatu: sarrerako alfonbra, 

berdegunea inguratzen duen zintzarria, espaloian 

zuloa, aulkia, jostailuak: motorra. Kotxea, 

gurpilak dituen aulkia, baloia, estolda, motxila, 

makuluak, ikasleak, zuhaitz baten erroak patioan, 

karpeta  

Baldintza materialak: Eraikuntzaren 

elementuak  

Eskailerak igo/jeistean, sarrerako maila, oholtza, 

sukaldeko arrapala, maila 

Produktu edo substantzia-isuriak . Zoru 

bustita 

Lurra bustia, pasabidean ura, jolastokia bustit  

Azalera irregular edo gastatuak  Lurrean zuloa 

Elementu naturalak eta eguraldiarekikoak  Zebrabidean izotza, euriagatik zoladura  

 

Portaera Banku batera igo,”bizikletaz esku batez 

lotzeagatik”, “arbela ezabatzeko aulki batean igo 

nahia”, “pertsiana konpontzeko mahaitik 

jeisten”,“eskailerak binaka jeitsi” 

 


