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2. DOKUMENTUA: KANPOKO ENPRESAREN EDO LANGILE AUTONOMOAREN ZINPEKO DEKLARAZIOA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Viceconsejería de Administración y ServicioslPrevención de Riesgos Laborales
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKAETA KULTURA SAILA
Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza
Lan-arriskuen Prebentzioa
Laneko arriskuen prebentziorako araudia betez, enpresak honako baldintzak betetzen dituela adierazten eta ziurtatzen dut:
1. Prebentzio-jarduerak antolatuta dauzkala (enpresentzat soilik)
2. Lan-arriskuak prebenitzeko plana, arriskuen ebaluazioa eta prebentzio-jarduera planifikazioa dauzkala, zeinak ikastetxearen esku geratzen baitira.
3. OBRAK: kanpoko langileak edo autonomoak kontratatzea beharrezkoa bada, enpresak azpikontratazioari buruzko legearen (32/2006 Legea) baldintza guztiak betetzen dituela eta azpikontratazio-liburu bat daukala (enpresentzat soilik).
4. OBRAK: enpresa REAn (Akreditutako Enpresen Erregistroa) izena emanda dagoela (enpresentzat soilik).
5. OBRAK: obraren segurtasuna kontrolatzeko beharrezko pertsonala izendatuko duela, 1995/31 Legean, eta 39/1997 eta 1627/1997 Errege Dekretuetan xedatutako «prebentzio baliabideak» barne (enpresentzat soilik).
6. Koordinazio-arloko betebeharrak beteko dituela, konkurrentzian jarduten duten enpresekin eta azpikontratekin.
7. Ikastetxean lan egingo duten langileek arriskuei eta babes neurriei buruzko prestakuntza eta informazioa jaso dutela.
8. Ikastetxean lan egingo duten langileak osasunaren zainketarako gai izendatu dituztela.
9. Ikastetxeak emandako informazio guztia helaraziko diela ikastetxean lan egingo duten langileei, eta arriskuen ebaluazioa aldatuko duela jasotako informazioaren arabera beharrezkoa bada.
10. Erabiliko diren lan-tresna eta babes-elementuek eta gai kimikoek araudi orokorrak eta prebentzio-arloko araudi espezifikoak ezartzen dituzten baldintza guztiak betetzen dituztela.
11. Ikastetxeko eta beste enpresetako langileei idatziz jakinaraziko dizkiela jarduerak eragin ditzakeen arrisku larriak eta oso larriak.
12. Berehala jakinaraziko diola ikastetxeari jarraian zerrendatzen diren egoeretako bat gertatzen bada:
a. Prebentzio-arloan gertatzen den edozer aldaketa esanguratsu, ikastetxeko langileei edo beste enpresen jarduerei arrisku larriak edo oso larriak eragin diezazkiekeenean.
b. Araudiaren arabera arriskutsuak edo arrisku berezikoak diren jarduera edo prozesuak egiten baditu.
c. Lanak egiterakoan, zailtasun bereziren bat sortzen bada beste enpresekiko interakzioak kontrolatzeko eta horrek arrisku larriak edo oso larriak edo jardueren bateraezintasuna sortzen dituenean.
d. Edozein istripu edo larrialdi-egoera gertatzen bada, bai enpresaren beraren jarduerarengatik edo azpikontraten jarduerarengatik.
13. Arrisku bereziko jardueretarako lan-irizpideak badituela (esate baterako, sute edo eztandetarako, arrisku elektrikoetarako edo altuera edo barrunbeetako lanetarako).
14. Hondakinak Kudeatzeko Plan bat baduela eta hondakinak 112/2012 Dekretuaren araberako baimendutako kudeatzaile baten bitartez kudeatuko dituela. 
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