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AURKEZPENA

Beste postu batean lanean hasteak esan nahi du langileak harta-
ra egokitzeko beharra eta enpresan integratzeko beharra izango
duela, eta, enpresan integratu behar horretan, beharrezko hainbat
jarrera beretzako hartu beharko duela. Halakoetan, antolakundean
egokitu zaion lana bete nahian, bereziki ondo hartuko du horreta-
rako informazio oro. Horra hor etorri berrientzako programak zer-
gatik diren hain garrantzitsuak langilea inguru berrira ohitzeko.

Baina, gatozen harira, hau da, laneko arriskuei aurrea hartzeko
egin beharrekora. Halakoetan, etorri berriari sarrera moduko bat
eman nahi izaten zaio, enpresak kontu horietan zein egin-bide
daraman azaltzeko, langileak seguru eta osasunari begiratuz lan
egin dezan, eta jarrerak eta jokamoldeak hartara egoki ditzan. 

Eta enpresei zeregin horretan laguntzearren, agiri hau egin
dugu, Laneko Arriskuei Aurrea Hartzeko Eskuliburu
Etorriberrientzakoa-edo izena duena. Enpresak ikusiko du osorik
erabili, edo zatiren batean erabili, baina, edonola ere, halako
jarraibide oinarrizko batzuk ematen ditu, langile berriekiko estrei-
nako hartu-emanetan erabil ditzazuen.  Arriskuei aurrea hartze
aldera enpresak bere baitarako zein politika eta kultura onartzen
eta gauzatzen duen –enpresaren jardunera bilduz onartu eta gau-
zatu-, horixe erakutsi nahi du. Kontua ez da –ezta beharrik ere- lan-
gileak lanpostuko arriskuei buruz jaso behar duen berariazko pres-
takuntza ordezkatzea.

Mezua nork zabaltzen duen ere, horrek, ere, badu garrantzia.
Horregatik, langile etorri berrien harrera ez da edonola egin
behar, ondo prestaturik egin behar da. Ezin du derrigor egin beha-
rreko tramite hutsa izan, langileak esaten dugun hori sinetsi egin
behar du-eta.

Barakaldon, 2003ko abenduaren 24an.
Ignacio Murguía Mañas

OSALAN-eko Zuzendari Nagusia
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DATU OROKORRAK

Izena:..................................................................................
Helbidea:............................................................................
Herria:............................................ Posta-kodea:...............
Zeure telefonoa (ez lanekoa):.............................................

Lanpostua: .........................................................................
Arduradunaren izena: ........................................................

Arriskuei aurrea hartzeko arduraduna:
………………….........

Arriskuei aurrea hartzeko ordezkariak:
………………....……..
……………………………………………….....……………………
………

Arriskuei aurrea hartzeko antolaketa:

Lan-istripu eta gaixotasun profesionaletarako mutua
• Eakundea:............................................
• Osasun-etxea:

Helbidea:.......................................................

Arriskuei aurrea hartzeko antolaketa: ..........................……

Jakin beharreko telefono batzuk:
Enpresakoa: .............................................................………
ISTRIPUETARAKO MUTUAKOA: .............................…..……..
ARRISKUEI AURREA HARTZEKO KANPOKO ZERBITZUKOA:
….........……...................................................................…..
SOS DEIAK: .................................……….………..…....…..112
OSALAN: ......................................………………..…....……....
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ONGI ETORRI

Enpresara etorri berria zaitugu.

Aurrerantzean, gure langileetako beste bat
izango zara. Zuek zarete gure indarrik bizie-
na. 

Ongi etorri, bene-benetan.

Liburuxka honetan duzu azalduta gure
lanak zein arrisku dituen eta zein neurri hartu
dugun arrisku horiek ahalik eta kalterik txikie-
na eragin dezaten.

Laneko arriskuak direla-eta zein eskubide
eta zein betebehar duzun ere azaldu dizugu.

Informazio hori dena lagungarria izango
zaizula uste dugu.

Enpresako lan-baldintzak eta osasun-bal-
dintzak hobetzen lagundu nahi badiguzu,
estimatuko dizugu.
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ARRISKUEI AURREA HARTZEKO 

1.  Enpresarentzat, laneko segurtasunak eta osasunak berebi-
ziko interesa eta sostengu ezin handiagoa dute, hala baiti-
ra babesten pertsonen osotasuna eta osasuna, instalazioak,
ingurumena eta produktuen kalitatea.

2. Enpresarentzat, laneko edo kudeaketako beste edozein
funtzio bezain garrantzizkoak dira lan-baldintzak hobetze-
ko funtzioak.

3. Enpresak bere gain hartzen du zuzen-zuzen betetzea lane-
ko segurtasun eta osasunari buruzko arauak eta izenpe-
tzen duen beste betebehar oro.

4. Enpresak bere gain hartzen du laneko segurtasun eta osa-
sun-kontuetan gure jokamoldea etenik gabe hobetzea.

5. Enpresak bere gain hartzen du laneko osasun eta segurta-
sun-kontuetan egin beharrekoaz langileei eta haien ordez-
kariei galde egitea eta egin beharreko horretan zuzen-
zuzenean esku hartzera bultzatzea.

6. Enpresak bere gain hartzen du, laneko segurtasun eta osa-
sun-politikak aurrera egin dezan, langileei hartarako pres-
takuntza bermatzea.

7. Enpresak bere gain hartzen du enpresako langile guztiek
gure politika ahalik eta gehien ezagutzea, ulertzea, gara-
tzea eta eguneratzea.

………………….(e)n, ………….(e)ko ………..aren …..(e)an.

Zuzendari Nagusia

GURE POLITIKA
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LANEAN, ARRISKUAK NON

Baliteke langilearen gorputzari egitea kalte, edo buruari,
edo gizartearekiko haren harremanei, horiek denak dira lane-
ko arriskuak. 

Hona hemen arrisku-eragileak:

• Segurtasuna: inora lasai iritsi ahal izateko, zer dagoen tar-
tean: makinak, instalazioak, tresnak, lan-lekuak eta abar.

• Ingurumena: 

- Kutsatzaile fisikoak (baldintza termohigrometrikoak,
zarata, erradiazioak, argia eta halakoak)

- Kutsatzaile kimikoak: haizetan dauden gai geldoak, bali-
teke gasak izatea, lurrinak, hautsak eta abar.

- Kutsatzaile biologikoak: laneko gaixotasunak sortzen
dituzten mikroorganismoak.

• Lanaren ezaugarriak: baliteke lan-kargak –berdin dio fisi-
koak zein burukoak- azkenean langilea ahitzea.

• Lan-antolaketa:

- Denboraren antolaketa: lanaldia, txandakako lana eta
abar.

- Lana bera: automatizazioa, komunikazioa, konplexutasu-
na, monotonia, ekimena eta abar.

- Prestakuntzarekin zerikusia duten eragileak: sustapena
eta halakoak.
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LANGILEEN ESKUBIDE- 

Langile guztiek dituzue eskubide hauek:

1. Laneko segurtasun- eta osasun-kontuetan benetako babesa
izango duzue.

2. Arriskuei buruzko informazioa ere izango duzue, berdin dio
arrisku horiek enpresakoak izan orokorrean edo lan-mota
edo funtzio-mota bakoitzekoak izan, eta arrisku horietatik
babesteko eta arrisku horiei aurrea hartzeko zer egin jaki-
teko informazioa ere bai.

3. Larrialdiak, lehen sorospenak eta ebakuazio-premiak direla-
eta, bai halako egoeren bai hartu beharreko neurrien berri
izatea.

4. Zuen laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia
duten gai guztietan, zuei ere galdetu behar zaizue, eta
parte hartu ere egingo duzue.

5. Nahikoa prestakuntza teorikoa eta praktikoa jasoko duzue.
Nahikoa eta egokia, bai hitzarmena egiten duzuenean, bai
–halakorik gertatzen bada- funtziorik edo teknologiarik
aldatzen denean ere.

6. Egin beharreko lanerako ekipamendu egokia izan behar
duzue.

7. Egin beharreko lanean norbera babesteko ekipamendua
dohainik jasoko duzue

Langileen betebeharrak, berriz:

1. Zeuek zaindu behar duzue zuen segurtasuna, eta baita
zuen lanaren eraginpean dauden beste lankideena ere.

2. Makinak, tresnak, ekipamenduak eta halakoak behar beza-
la erabili behar dituzue.

BETEBEHARRAK
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3. Enpresak emandako norbera babesteko ekipamendua 
behar bezala erabili behar duzue.

4. Laneko segurtasun-sistemak behar bezala erabili behar 
dituzue.

5. Langileen segurtasunerako eta osasunerako arriskurik
baldin badago inon, arduradunei eta hartarako propio 
izendatutako langileei edo, halakorik baldin badago,
arriskuei aurrea hartzeko zerbitzuari jakinaraztea.

6. Arduradunek agindutakoa betetzen laguntzea.

7. Enpresa-buruei baldintza seguruak bermatzen laguntzea, 
langileen osasuna arriskuan jarri beharrik gabe.
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IRADUKIZUNIK, EKIMENIK, KEXARIK

•   Inoiz inon inolako arriskurik ikusten baduzu zeuretzako
edo beste langileren batentzako…

•  Ideiarik edo iradokizunik baduzu lan-baldintzak hobetzeko,
istripu-arriskuak murrizteko edo, besterik gabe, lana segu-
ruago egiteko…

•  Lana bera dela-eta edo lan hori egiteko baldintzak direla-
eta kexarik baldin baduzu, zure kexak, iradokizunak, eki-
menak eta halakoak gureganaino iristeko modua egin,
honako bide hauetako batetik:

- Zure arduradunari jakinarazi.

- Arriskuei aurrea hartzeko zerbitzuko arduradunari edo
enpresak halako kontuetarako izendatutako dena delako
pertsonari jakinarazi.

- Arriskuei aurrea hartzeko ordezkariei jakinarazi zer ger-
tatu den edo zer egingo zenukeen.

Benetan funtsezkoa da zuk ere laguntzea.
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ZER EGIN?

1. ISTRIPURIK BALDIN BADAGO

• Zeuk izan baduzu istripua:

- Arduradunari jakinarazi.

- Hurbileneko botikinera joan.

• Beste lankideren batek izan badu istripua:

- Medikuei deitu (larrialdietarako telefonoak ikusi) eta
laguntza eskatu, berehala.

- Ondo neurtu zer gertatu den. Gauza guztiak hartuz
gero kontuan, argiago ikusiko zer egin lehenengo.

- Kalte egingo diotela uste baduzu, min hartu duena
makina edo  bestelako materialetatik libre utzi.

- Min hartu duen hori posizio egokian eduki.

- Min hartu duen hori ez alferrik mugitu.

- Istripua larria bada, larrialdietara deitu (112)

2. SUTEA ETA/EDO LARRIALDIREN BAT GERTATZEN BADA.
- Ez burua galdu.

- Larrialdietarako Planean jartzen duena egin, hitzez hitz.

- Nola egin baldin badakizu, hurbileneko itzalgailuak era-
bili. Egokiak aukeratu.

- Aurrera joan ezinik uzten bazaitu keak,  makurtu, haize
freskoa hartu, eta beste leku seguruago batera joan.

- Kanpora ateratzeko agintzen badizute, ebakuazioko
arduradunen jarraibideak bete.

- Behin kanpoan, ez zaitez inola ere berriro barrura sartu,
harik eta esan arte.

Neurri orokorrak:
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- Eraikina husteko bideak garbi eduki: pasilloak, ateak eta
halakoak.

- Itzalgailuak eta suteetako ur-harguneak garbi eduki.

- Babes-baliabideetan ezer arrarorik ikusten baduzu, zure
arduradunari jakinarazi.

- Laneko zure ingurua garbi-garbi eduki.

3. ARRISKUA LARRIA ETA BEREHALAKOA BADA:
- Zure arduradunari esan, eta hark esango die tartean
diren beste langileei.

- Arriskuei aurrea hartzeko ordezkariei eman arrisku
horren berri, zer egin erabaki ahal izateko.

- Uste baduzu lanak arrisku larria dakarrela berehala, lana
utzi eta alde egiteko eskubidea izango duzu.
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LAN-LEKUKO ARRISKUAK

1.   Goitik behera erortzea.
Zergatik:

• Inora igota lan egin behar, babesik gabe.
• Lurrean zuloak.
• Goragoko leku batzuetara iristeko bideak.

Zer egin ezer gertatu baino lehen:
• Seinaleak jarri.
• Barandak jarri.
• Dena garbi eta txukun eduki. Prestakuntza.

2.  Lurrera erortzea.
Zergatik:

• Lurra irristara dagoelako.
• Lurrean dauden material eta beste gauza batzuekin
estropezu eginda.

Zer egin ezer gertatu baino lehen:
• Laneko ingurua txukun eta garbi eduki.
• Biltegian dena behar bezala gorde.

3. Gauzen bat goitik behera erortzea.
Zergatik:
• Gauza horiek gaizki darabiltzagulako.
• Materialak eta/edo erremintak behar ez den lekuan ditu-

gulako.
Zer egin ezer gertatu baino lehen:

• Laneko ekipamendu egokiak behar dira.
• Laneko metodo egokiak behar dira.

4. Zer edo zer zapaltzea.
Zergatik:

• Zapalduz gero min emateko moduko zer edo zer bada-
goelako.

Zer egin ezer gertatu baino lehen:
• Dena garbi eta txukun eduki.
• Kutxa, pieza eta halakoetatik gauza zorrotzak bertan
behera kentzea.
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5. Gauza finkoren bat jo eta golpea hartzea.
Zergatik:

• Materialak txukun ez.
• Gauzak, materialak eta halakoak tamaina

egokikoak ez.
Zer egin ezer gertatu baino lehen:

• Oztopoak berriro aztertu eta seinaleak jarri.
• Ondo argitu.

6. Kolpeak eta ebakiak (erremintekin eta halako gauzekin)
Zergatik:

• Esku artean gauza zorrotzak darabiltzagulako.
• Behetik gora jaso beharreko gauzak ez daudelako

behar den bezala.
Zer egin ezer gertatu baino lehen:

• Ekipamendu egokiak erabili.
• Laneko metodo eta denbora egokiak behar dira.

7. Txirbilak eta horrelako gauza-zatiak datozkigunean.
Zergatik:

• Halakoak sortzen dituzten lanak egiteagatik.
Zer egin ezer gertatu baino lehen:

• Laneko erreminta eta metodo egokiak.

8. Harrapatzeak.
Zergatik:

• Makinetan babestu gabe dauden zati higigarrien
artean.

• Makina-zati higigarriaren eta lantzen ari garen
piezaren artean.

Zer egin ezer gertatu baino lehen:
• Segurtasuneko distantzia zaindu.
• Ekipamendua babesteko estalkiak.
• Makinetako-eta jarraibideak bete.

9. Makinak edo ibilgailuak irauli eta baten bat azpian
harrapatu.
Zergatik:

• Ekipamenduak edo makinak gaizki darabiltzagulako.
Zer egin ezer gertatu baino lehen:

• Laneko ekipamendu egokiak eta behar bezala azter-
tuak behar dira.
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10. Indar egin behar gehiegizkoak.
Zergatik:

• Pisu handiegiak jaso beharra.
• Gorputz-jarrera okerrak.

Zer egin ezer gertatu baino lehen:
• Kargak-eta behar bezala mugitu behar.
• Kargak-eta makina bidez mugitu.
• Gorputza nola jarri ikasi.

11. Mutur-muturreko hotz-beroak.
Zergatik:

• Gauza beroak edo hotzak ukitu beharra edo haietatik
gertu ibili beharra.
• Giroa bat-batean hoztu edo berotu.

Zer egin ezer gertatu baino lehen:
• Lan-lekuak muturreko hotz-bero horietatik babestu.

12. Elektrizitatetik hurbil ibili beharra.
Zergatik:

• Instalazioa ukitzea, zuzenean.
• Instalazioa gaizki isolaturik, eta, nahi gabe, ukitu.

Zer egin ezer gertatu baino lehen:
• Babes diferentzial eta magneto termikoko sistemak.
• Ahal dela, tentsioa kenduta lan egin.
• Instalazioa sarri-sarri ikuskatu.

13. Sustantzia kaltegarrietatik hurbil ibili beharra.
Zergatik:

• Inguru kutsatuetan lan egin behar.
Zer egin ezer gertatu baino lehen:

• Ondo egurastu.
• Kutsagarriak non dauden jakin, eta atera.

14. Substantzia kaustiko eta korrosiboak ukitzea.
Zergatik:

• Substantzia korrosiboak erabili behar.
Zer egin ezer gertatu baino lehen:

• Ahal dela, horrelako substantziarik ukitu ez.
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15. Suteak eta leherketak.
Zergatik:

• Enpresan, erregaiak eta su-pizgarriak.
Zer egin ezer gertatu baino lehen:

• Dena garbi eta txukun eduki. Langileen prestakuntza.
• Ahal dela, su-pizgarririk bat ere ez.

16. Ibilgailuren batek harrapatu edo jo.
Zergatik:

• Ibilgailuak ez dabiltzalako behar bezala, edo azkarregi.
Zer egin ezer gertatu baino lehen:

• Ibilgailuen zirkulazioa planifikatu.
• Seinaleak. Langileen prestakuntza

17. Zarata.
Zergatik:

• Makina, instalazio, lan eta halako gauza zaratatsuen-
gatik.

Zer egin ezer gertatu baino lehen:
• Zarata murrizteko planak.

18. Nekea, gorputzekoa nahiz burukoa.
Zergatik:

• Lan-erritmo biziegia.
• Lan-antolaketa.
• Lana pilatu.

Zer egin ezer gertatu baino lehen:
• Lan-erritmo egokia.
• Langilearen autonomia.
• Atsedenaldiak.
• Langileen prestakuntza eta informazioa.
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NORBERA BABESTEKO
BEHARREZKO EKIPAMENDUA

Norbera babesteko ekipamendua
da (NBE) arriskuaren ondorioak gu-

txiaraztea lortzeko azken baliabidea,
baina, batzuetan, ez dago beste konponbiderik.
Beharrezkoak dira, hortaz, eta derrigor erabili beharre-
koak.

Zure lanpostuan, NBE hauxe behar duzu:

•  Burua babesteko: kaskoa.
• Aurpegia eta begiak babesteko: pantaila, betaurreko-

ak…
• Belarriak babesteko: tapoiak, aurikularrak…
• Arnasbidea babesteko: maskara, maskara txikia.
• Eskuak babesteko: esku-larruak, manoplak.
• Gorputza babesteko: laneko arropa, aurreko mantala…
• Oinetako babesgarriak: segurtasuneko botak eta zapa-

tak.
• Ez erortzeko: arnesa.
• Beste ekipamendu batzuk

Ekipamendu horiek ordezkatzekotan, enpresan bada
hartarako prozedura bat, eta han jartzen duen moduan
ordezkatu beharko dira.

Norbera babesteko ekipamendua enpresaburuak
emango dizu bere kontura, eta zeuk bakarrik erabili
behar duzu.
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- Laneko arriskuei aurrea hartzeko 31/1995 Legea.
- 39/1997 ED – Arriskuei aurrea hartzeko

zerbitzuen erregelamendua.
- 485/1997 ED – Segurtasuneko seinalizazioa.
- 486/1997 ED – Lan-lekuak.
- 487/1997 ED – Kargak eskuz erabiltzeko.
- 488/1997 ED – Begi aurreko pantailak.
- 664/1997 ED – Eragile biologikoak.
- 665/1997 ED – Minbizi-eragileak.
- 773/1997 ED – Norbera babesteko ekipamendua.
-1215/1997 ED – Laneko ekipamendua.
-1216/1997 ED – Arrantza-ontziak.
-1389/1997 ED – Meatzaritza.
-1627/1997 ED – Eraikin-lanak.
- 374/2001 ED – Eragile kimikoak.
- 614/2001 ED – Elektrizitatearen arriskuak.
- 681/2003 ED     – Atmosfera leherkorrak.

LANEKO ARRISKUEI AURREA
HARTZEKO

OINARRIZKO ARAUAK
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