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LAP Legea indarrean sartu zenetik zazpi urte igaro dira eta, araudia era era-
ginkorrean bete beharrean era formalean betetzen dela egiaztatu denez, 54/2003
Legeak hainbat aldaketa egin zituen prebentzioaren arauen esparruan. Aldaketa
horien artean, azpimarratzekoa da, prebentzio jarduerak enpresaren kudeaketa
sisteman integratzeko helburuz, enpresek LAP Plana diseinatu, ezarri eta doku-
mentatu behar izatea.

Legeak behar hori ezarri aurretik, nazioartean helburu bera zuten hainbat eki-
men zeuden, hala nola, lanean Segurtasuna eta Osasuna kudeatzeko sistemei
buruzko OHSAS 18000 serieko zehazpenak edo LANEren Zuzentarauak. 

OHSAS 18001 zehazpenak, jada desagertu den UNE 81900 seriearekiko balio-
kidetza maila altua duenak, enpresan LAP kudeatzeko sistema era boluntarioan
ezartzeko baldintzak zein diren zehazten du. Sistema kalitatea kudeatzeko ISO
9001 eta ingurumena kudeatzeko 14001 sistemarekin bateragarria den eran eza-
rri behar da, etorkizunean ziurtapena lortzeko aukera izateko moduan.

Bestalde, LANEren Zuzentarauak nazioarteko Erakunde horren hirutariko ikus-
pegiaren arabera egin dituzte, laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko ardu-
ra dutenek era boluntarioak erabili ditzaten, eremu horretan kudeaketa sistemak
ezarriz dagoen legeria betetzea errazago izan dadin lagunduz, langileen babesa
gero eta hobea izateko helburuz.

Aipatutako Zuzentarauak legedia propioan oinarritutako nazio mailako zuzen-
tarau generikoak egiteko baliagarriak izan behar dira, eta biak geroago garatuko
diren enpresa edo sektoreentzako zuzentarau espezifikoekiko erreferentzian osatu
behar dira. 

Osalanek esku artean duzun eta zuzentarau generikoen mailarekin lotzen den
“Enpresan LAP plana ezartzeko eskuliburua” egin du, behar legalaren araberako
plana diseinatzeko eta ezartzeko laguntza eskainiz eta, hein handian, aipatutako
nazioarteko ekimenek emandako jarraibideak jarraituz.

Komenigarria litzateke sektoreko erakundeek, laneko segurtasuna eta osasu-
na hobetzeko interesetik abiatuta, beren jarduera sektoreentzat Eskuliburu hone-
tan aurkezten ditugun elementu generikoak gordetzen dituzten zuzentarau espe-
zifikoak egitea.

Hain zuzen ere, horixe da argitalpen honen helburu nagusia: LAPen ardura
duten agenteen eta prozesu horretan parte hartzen duten pertsonen lagungarri
izatea, prebentzioa enpresan hobeto integratu dadin lortzeko.

Barakaldon, 2005eko urria

Ignacio Murguía Mañas

Osalaneko Zuzendari Nagusia

Eskuliburuaren Aurkezpena
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Laneko Arriskuen Prebentzioko 31/1995 Legeak (LAPL) hainbat aldaketa izan
ditu duela ia hamar urte atera zutenetik. 

Hala ere, 54/2003 Legeak sartutako aldaketak izan ziren LAPen kudeaketaren
eremuan izu handien eragin zutenak, enpresak LAP Plana ezartzera behartzen
baitzituzten; hau da, enpresak prebentzio jarduerak sistematizatzera behartu
zituzten.

Dena dela, Legea patxadaz irakurtzen badugu, zera ondorioztatzen dugu:
benetan Legeak enpresentzat ezartzen duen betebehar berri bakarra Plan hori
dokumentuz jasotzekoa dela.

Hau da, 39/1997 EDk (Prebentzio Zerbitzuen Araudi izenaz ezagutzen dena)
zioenaren arabera derrigorrez egin behar ziren prebentzio-jarduerak ez dira alda-
tu; Legean era esplizituagoan barneratu dituzte eta, hori bai, hain garrantzitsuak
diren jarduerak sistematizatzeak sistema dokumentuz jasotzeko beharra sortzen
duela kontsideratzen dute. 

Laneko Arriskuak Prebenitzeko Plana jarduera batzuk diseinatzeak, ezartzeak
eta horien jarraipena egiteak osatzen dute; jarduera horiek, bere osotasunean,
laneko arriskuak kudeatzeko tresna sistematizatua osatzen dute, eta tresna
horrek Laneko Arriskuen Prebentzioko 31/1995 Legearen (LAPL) 15. artikuluak
ezartzen duen prebentzio jardueraren Printzipioak izan behar ditu gidari:

a. Arriskuak ekiditea.

b. Ekiditu ezin daitezkeen arriskuak ebaluatzea.

c. Arriskuei jatorrian aurre egitea.

d. Lana pertsonari moldatzea, laneko baldintza eta antolamenduari dago-
kionez.

e. Teknikaren eboluzioa aintzat hartzea.

f. Arriskutsua den hori arriskurik ez duen eta ia arriskurik ez duenagatik
aldatzea.

g. Prebentzioa planifikatzea.

h. Taldeko babesa banakako babesaren aurretik jartzen duten neurriak
hartzea.

i. Langileei behar diren jarraibideak ematea.

Prebentzio Plana osatzen duten jardueren artean, batzuk enpresetako edozein
kudeaketa sistematan (Kalitatea, Ingurumena edo beste edozein eremuko siste-
mak) komunak diren kudeaketa tresnak dira. Besteak, berriz, LAPeko araudiaren
eremuko jarduera espezifikoak dira, hala nola: arriskuak ebaluatzea, laneko bal-
dintzak aldizka kontrolatzea, istripuak eta lanbide gaixotasunak ikertzea, etab. Bi
jarduera taldeak beharrezkoak dira Prebentzio Plana ondo garatzeko edo, gauza
bera esan nahi duena: LAP kudeaketa sistematiko eta eraginkorra egiteko.

Hitzaurrea
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Eskuliburu honetan, Osalanek-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal
Erakundeak enpresa batean Prebentzio Plana ezartzeko proposatzen dituen
jarraibideak eman nahi ditugu ezagutzera. Hori lortzeko helburuz, bi eduki
mota daude eskuliburuan:

• Plana ezartzeko zuzentarauak, bost fasetan banatuta.

• LAP Planaren ereduzko diseinuaren edukiak, aintzat izan behar diren pre-
bentzio jarduerak eta prozedurak egiteko irizpideak.

Dena dela, enpresen artean dauden aldeak direla eta (tamaina, antolamen-
dua, jarduera eta teknologiaren konplexutasuna), Prebentzio Plana diseinatzen
duen pertsonak, alde batetik, LAP Plana garatzeko ezinbestekoak diren jarduerak
zein diren eta, beste aldetik, jarduera horien garrantzia zehaztu behar ditu aurre-
tik aipatutako parametro horien arabera.

Lagunartean bagina, enpresa bakoitzak “neurrira” egindako LAP Plana garatu
behar duela esango genuke; ezin dugu enpresa guztientzat edo gehienentzat balio
duen LAP Plana garatu, edozein parametro jakin enpresa batetik bestera aldatzen
bada, nahiz eta enpresak oso antzekoak izan, sistemaren jarduera bat ala bestea
sartzeko erabakian ondorioak izan baititzake.

Eskuliburua idazteko orduan, beste dokumenturen artean, Laneko
Segurtasuna eta Osasuna Kudeatzeko Sistementzako LANEk dituen Zuzentarauak
izan ditugu aintzat.

Zalantzarik gabe, egiteke dagoena LAPen parte hartzen duten gizarte-agente-
ek “Zuzentarau espezifikoak” idatz ditzaten da, prebentzioa kudeatzen dutenek
beren enpresatan LAP Planak aurrera eramateko aukera izan dezaten.
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LAP PLANA
ezartzeko faseak

I. LAP Plana ezarri aurretik egin behar diren jarduerak

II. LAP Plana era formalean ezartzea

III. LAP Planari jarraituz prebentzio jarduerari ekitea

IV. LAP Planaren funtzionamendu ohitura enpresan

V. LAP Plana eta izan dituen emaitzak berrikustea

1.Zatia
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LAP plana ezarri aurretik egin behar
diren jarduerak 

Legeak eskatzen dituen baldintzak ezagutzea

Aurretiko antolamendu modalitatea hartzea

Enpresako Prebentzio Egoeraren hasierako diagnosia

• Dagoen dokumentazioa biltzea

• Hasierako egoeraren analisia

1
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LEGEAK ESKATZEN DITUEN BALDINTZAK EZAGUTZEA 

Enpresak eman behar duen lehen urratsa aplikatu daitekeen legedi eta arau-
dien berri izatea edo horiek jasotzen dituzten dokumentuak biltzea da.

Araudia oso zabala eta ugaria da. Gaiari buruzko ezagutzarik duen edozein
pertsonak, inolako aringarririk gabe, legedia ezagutzea eta eguneratua izatea oso
lan zaila dela onartzen du, izan ere, ez da arraroa legea eguneratzeko sistematan
“izena ematea” edo antzeko modalitateak erabiltzea. Azken finean, ezin dugu
ahaztu legea ez ezagutzea ez dela legea ez betetzeko aitzakia.

Aplikatu daitekeen legedia, funtsean baina ez esklusiboki, hiru eremu handien
zati bat da: 

• Gizarte Segurantzaren eremuan (kotizazioak, kontingentzien estaldura, eta
abar). Ez dugu hemen landuko enpresek alderdi horri dagokionez dituzten bete-
beharrak jada ezagutzen dituztelako, bitarteko propioei zein kanpoko aholkula-
ritzei esker.

• Laneko Arriskuen Prebentzioaren eremuan: LAP 31/1995 Legearen arabe-
ra, “(…) LAPi buruzko araudia aipatutako legeak osatzen du, eta baita legearen garapene-
rako xedapenek edo xedapen gehigarriek eta lanaren eremuan prebentzio neurriak hartze-
ari buruzko aginduak dituen beste edozein arauk, lege-mailakoek zein ohizkoek (…)”

• Industria Segurtasunaren eremuan, hainbat instalazio motari buruzko araudi
eta jarraibide tekniko ugari dago. Eremu horretan UNE arau teknikoak daude
(berez boluntarioak dira) eta, Industriako segurtasun araudietan edo Jarraibide
Tekniko Osagarrietan (JTO) barneratuta daudenez, ezinbestez bete behar diren
arauen maila lortu dute.

Enpresaren produkzio-jardueraren, instalazioen eta beste hainbat faktoreren
arabera, aplikatu daitekeen legeriaren luzera asko aldatu daitekeenez, enpresa
bakoitzaren beharrak gainerako enpresenekin alderatuta oso bestelakoak izan dai-
tezke. Enpresa bakoitzak, bere behar eta baliabideen arabera, dituen aukeren
artean hautatu behar du:

• Eguneratutako legedia aldizka eta zuzenean jasotzea: Osalanen informa-
zioa pilatzen duten argitalpenaj (www.osalan.net), LSHINen webgune
osoak (www.mtas.es/insht) edo Industria Ministerioaren webguneko indus-
tria legeriaren zerrendak (www.min.es/grupos/grupo_legislación.htm)
eguneratutako legeria eskaintzen dute, doan.

• Elkarte baten kide izateagatik eguneratutako legeria eskuratzea: industria
elkartea edo sektoreko elkarte profesionala, eskola ofizialak, eta abar.

• Entitate espezializatu batekin legeria eguneratzeko, “ordainketaren trukeko”
zerbitzuan izena ematea.

Edozein bitarteko aukeratuta ere, garrantzitsuena helburua da: enpresak aplika-
tu daitekeen legedia ahalik eta eguneratuen izan dezan. Informazioa (biltzeak supo-
satzen duen lanagatik soilik balio handia du) lortu ostean, enpresaren “Legediaren
eskuliburua”n artxibatzea gomendatzen dugu (artxibo elektronikoan zein paperez-
koan). Enpresaren baitan prestakuntza eta informazio ekimenak antolatzen direne-
an, Eskuliburua izango da informazioa eta azalpenak argitaratzeko iturria.

OSALAN - ENPRESAN LAP PLANA EZARTZEKO ESKULIBURUA

16

       



AURRETIKO ANTOLAMENDU MODALITATEA HARTZEA 

LAP Legearen 30.1 artikuluaren arabera, prebentzio beharrarekin betetzeko,
enpresaburuak honakoak egin behar ditu: 

• Prebentzio jardueraren ardura izango duten langile bat edo gehiago izen-
datzea.

• Prebentzio Zerbitzua eratzea (hemendik aurrera, bertako prebentzio zer-
bitzua- BPZ).

• Edo, zerbitzu hori enpresatik kanpokoa den entitate espezializatuarekin
hitzartzea (hemendik aurrera, kanpoko prebentzio zerbitzua-KPZ).

LAPi buruzko legeriak, praktikan, aipatutako oinarrizko hiru formulen artean,
edozein antolamendu formula mistoa hartzea ahalbidetzen du, eta bi kasu berezi
hartzen ditu barne:

• Enpresak sei langiletik behera baditu: kasu horretan enpresaburuak
berak har dezake prebentzio jardueraren ardura bere gain, zenbait bal-
dintza eta murrizketekin.

• Enpresak 500 langiletik gora baditu (edo 39/1997 EDko I eranskinean
aipatzen diren lanak egiten baditu, 250 langiletik gora baditu): kasu horre-
tan, gutxienez bi espezialitate dituen BPZ eratu behar du.

Enpresako LAP Plana garatua urreko une horietan, honako zailtasunak plante-
atu ohi dira:

Enpresak hasieratik aipatutako prebentzio modalitateen artean bat aukeratu
behar al du, geroago egin behar diren jarduerentzat egokiena den jakin gabe?

Hobe al da LAP Planaren diseinua eta garapena amaituta egon arte itxarotea,
egin behar diren jarduerak zein diren jakinda eta, horretaz, ezagutza handiagoa-
rekin prebentzioa antolatzeko modalitatea aukeratzeko?

Bigarren aukera gutxietsi eta alde batera utzi gabe, esku artean duzun
Eskuliburuaren irizpideak lehen aukeraren aldekoak dira, jarraian aipatzen diren
arrazoiak direla eta:

• Plan batean sistematizatuta dauden prebentzio jardueren diseinuaren
lehen faseetan egiten diren lehen jarduerak ere, prebentzio jarduera gisa
uler daitezke (hala nola, informazioa eta dokumentazioa biltzea, preben-
tzio egoeraren hasierako egoeraren diagnosia egitea, orain arte enpresak
garatu dituen prebentzio jarduerak aztertzea edota agerikoak diren eta
onar ezin daitezkeen gabeziak berehala zuzentzea). Beraz, prebentzio jar-
duera bezala ulertzen baditugu, legez, aurretik aipatutako modalitate
batetik abiatuta eraman daitezke aurrera.

• LAP Plana diseinatzea eta egitea, berez, prebentzio jarduera da. Hori dela
eta, legez ezarrita dauden prebentzio modalitate baten babespean garatu
behar da Plana.

• LAP Legeak eta 39/1997 EDk baimentzen dituzten modalitateen artean bat
aukeratzea ez da betirako erabakia eta ezta alda ezin daitekeen erabakia
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ere. Are gehiago, denbora eta egoerak direla eta, erabakiak aldakorra
beharko luke izan. Hori horrela, adibidez, LAP Plana diseinatzen amaitu
arte, aldez aurreko faseei ekiteko prebentzio modalitate bat aukeratzea
posible litzateke (enpresa konplexuetan, fase horrek hainbat hilabete
iraun dezake) eta, geroago, Planak ezartzen dituen jardueren arabera,
egokiena den modalitatea aukeratuko genuke; modalitate horrek ez du
zertan hasierako modalitatea izan.

Honakoa ere aintzat izan behar dugu: LAP Legeak 30.1 eta 31.1. artikuluetan
prebentzio jarduera izendatutako langileek egitearen aldeko lehentasun mailaka-
tu antzekoa edo aurretiko jarrera ezartzen du, zalantzarik gabe, LAP enpresan
integratu dadin errazteko, benetan ezinbestekoa denean zerbitzuak kanpoko enti-
tateei utziz.

Hala ere, egia da enpresak hasieratik, legezkoak diren modalitateen artean
baten alde dagoela adierazi dezakeela (arrazoi zehatzengatik edo begi bistakoak
diren gauza zehatzengatik) eta prebentzio jarduera osoa (LAP Plana diseinatzea
barne) aukeratuta prebentzio modalitatearen arabera hasieratik moldatu dezakeela.

Dena dela, erabakia ezin da behin betikoa izan langileei edo langileen
ordezkariei derrigorrezko kontsulta egin arte.

OSALAN - ENPRESAN LAP PLANA EZARTZEKO ESKULIBURUA

18

    



19

ENPRESAKO PREBENTZIO EGOERAREN HASIERAKO 
DIAGNOSIA

DAGOEN DOKUMENTAZIOA BILTZEA

Duela zenbait urte LAP Legea indarrean sartu zenetik, oso enpresa gutxi dira
prebentzio jarduerarik egin ez dutenak.

Oraindik ere, sarritan gertatzen da enpresek prebentzio jarduera antola-
mendurik gabe egitea edo jardueratarako era sistematikorik ez erabiltzea:
Mutualitateak hala adierazita eta Laneko Agintariek hala eskatu dutelako edo
“motu propio”, ebaluazio bat ala bestea, neurketa bat edo prestakuntza ikastaro
bat egiteko beharraz ohartu direnean. Gehienetan jarduera horien txostena, doku-
mentazioa edo erregistroa gordetzen dute enpresek.

Era berean, enpresek aplikatu daitekeen legediaren nolabaiteko ezagutza
dute, Mutualitateek ematen dituzten urteko ezbehar-tasaren laburpenak eta sarri-
tan aintzat izan gabe eta erabilgarritasuna bilatu gabe gordetzen diren beste hain-
bat dokumentu ere ezagutzen dituzte.

Fase honetan dugun helburua enpresak duen informazioa bilatzea da (bali-
teke informazioa sakabanatuta egotea).

Komeni da ohar batzuk egitea:

• Eskuliburuan eskaintzen dugun Planaren ereduak, bertsiorik osoenean
hainbat datu dokumentuz jaso daitezen eskatzen du, baina LAPen ere-
muan sarritan egiten den akatsa ekiditu behar dugu: formalismo doku-
mentala.

• Une honetan, dokumentatzeko fasea amaitu ostean (bitarteko gisa da beha-
rrezkoa, ez helburu gisa), helburua lana erraztea da, enpresak LAP kudea-
tzeko sistema propioa martxan jarri dezan, LAP Planaren zuzentarauak era
aktibo, jarrai eta eraginkorrean jarraituz.

• Enpresak aurretik prebentzioa antolatzeko duen modalitatea erabateko
kontzertazioa bada, edo prebentzio jarduera osoa Kanpoko Prebentzio
Zerbitzu (KPZ) baten esku badago, KPZk garatu behar du LAP Plana, gero-
ago enpresak onartu dezan.

• Datu-bilketa administrazio-, antolamendu- eta teknika-lerro edo beharren
arabera bideratu daiteke.

• Egoera funtsean aldatzen da eta, Enpresak Kalitatea edo Ingurumena
kudeatzeko sistemak baldin baditu, Laneko Arriskuak Prebenitzeko Plana
ezartzea errazten du, bistako bi arrazoi direla eta: lehena, enpresa bera
eta bertako langileak kudeaketa sistemetara ohituta daudela da eta, biga-
rrena, enpresak LAP Planerako baliozkoak izan daitezkeen dokumentu edo
prozedurak dituela.

Dena dela, LAP Plana egiteko ez da beharrezkoa enpresak Kalitate eta/edo
Ingurumenean ziurtagiria izatea; egoera hori ohikoagoa da MikroETEena
bezalako ekonomia-sektoreetan. Kontuan izan behar da Kalitatea eta/edo
Ingurumena kudeatzeko sistemak borondatezkoak direla eta LAP Plana,

I. ATALA - LAP PLANA EZARRI AURRETIK EGIN BEHAR DIREN JARDUERAK
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berriz, derrigorrez egin behar dela. Plana ez egitea eta ez ezartzea lan
arloko legedian arau-hauste larri bezala tipifikatuta dago (Legegintzako
5/2000 ED, lan arloko arau-hauste eta zigorrei buruzkoa, LISOS).

Datuak bilduz, enpresaren LAP egoeraren analisi azkarra egin dezakegu, bi
funtsezko alderdi ezagutzera iristeko asmoz: 

• Enpresak araudia zein mailatan betetzen duen.

• Maila horren arabera, “ahulak” diren prebentzio eremuak osatzea edo
indartzea, LAP kudeatzeko sistema egokia idatzi eta ezarri ahal izateko.

Oharra:: jarraian azaltzen diren ideiekin ez dugu enpresaren administrazio-sistema anto-
latu nahi; beharrezkoak diren datu guztiak izanda LAP Plana egitea askoz errazagoa izan-
go dela gogorarazi nahi dizuegu.

“ADMINISTRAZIO-LERROTIK” ENPRESAK DITUEN DATUAK

Hasiera batean, jardueraren eta erabiltzen diren baliabideen arabera, hiru
egoera egon daitezke:

• Enpresak txukun dagoen LAP dokumentazioa du, LAP Legearen 23. artiku-
luak eta gainerako artikuluek ezartzen dituzten eskakizunei erantzun
dokumentala emanez.

• Enpresak LAP Legearen 23. artikuluak eskatzen duen dokumentazioa du
ekimen propioaren ondorioz, baina dokumentazioa nahastuta dago eta ez
dute dokumentazioa erregistratzeko eta kontrolatzeko irizpiderik.

• Enpresak LAP dokumentazioa du enpresako hainbat agiritegi dokumentaletan
zehar banatuta, eta ziurrenik ez du dokumentazio guztia.

“ANTOLAMENDU-LERROTIK” ENPRESAK DITUEN DATUAK

Oraingoan, Enpresaren antolamendu eskema zein den jakiten saiatu behar
gara, dokumenturen batean jasota badago, zein ez badago, eta, eskemaren ara-
bera, zein LAP antolamendu egitura ezarri den ikusi behar dugu.

Enpresa txiki eta ertainetan eta MikroETEen kasuan, normalki, antolamendua
sinplea edo oso sinplea da, hurrenez hurren, enpresaren jarduerari dagokionez eta
LAPen antolamenduari dagokionez.

Hala ere, LAPen antolamenduan, besteren artean, koordinazioaren eta larrial-
dien ardura duten langileak eta bertan dagoen prebentzio-baliabide bezala izen-
datutako langileak egon behar direla aintzat izan behar dugu.

“TEKNIKA/PRODUKZIO-LERROTIK” ENPRESAK DITUEN DATUAK

Dokumentu, txosten tekniko, ziurtagiri, laneko ekipamenduen erosketen alba-
ranak, banako eta taldeko babes-ekipamenduen erosketen albaranak eta abar
biltzean datza.

        



Besteren artean, honakoak dira txosten teknikoak: arrisku-ebaluazioak, maki-
neria egokitzeko azterlanak, industria-instalazioen azterketen eta/edo aldizkako
azterketen fitxak, higiene-neurketak, lanpostuen azterketa ergonomikoak, eta abar.

BILDU BEHAR DIREN DOKUMENTU ETA DATUEN LABURPEN-LAUKIA 

Informazio behar horiek guztiak jarraian dagoen laburpen-laukian daude,
beraz, enpresak egindako ekimenen, aurreikusitako ekimenen eta abarren froga
dokumentalak baditu, egungo abiapuntu egoera osatu daiteke eta, ondorioz, LAP
Plana idazteko orduan, helburu izango diren interes-puntuak zein diren ezarri
daiteke.
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KD

KD

01

02

03

04

05

06

07

08

09

DOKUMENTUA
DUTE?KONTZEPTUA OHARRAK

OHARRAKKONTZEPTUA

BAI ED EZ

DOKUMENTUA
DUTE?

BAI ED EZ

Enpresak produzkio jardueraren
deskribapena du.

Instalazioen, laneko ekipamen-
duen eta produktuen inbentarioa
dago.

LAP dokumentazio guztia gorde-
tzeko karpeta edo artxiboa dago.

Kasu gehienetan beharrezkoa den
dokumentazioa gordetzeko artxibo
orokorra da. 

Enpresaren aurretiko informazio gisa
sartu behar da LAP Planean.

Enpresaren aurretiko informazio gisa
sartu behar da LAP Planean.

Alderdi hori arriskuen ebaluazioan
barne hartzen da.

Hierarkia-lerroa ezarrita dagoen
erari buruzkoa.

Enpresak bere jarduera planifikatzeko
urteko helburuak dituen ala ez: 
produkzioa, biltegiratzea, produktuak 
banatzea.

ABLE erabiltzen dituen enpresa bada,
langile horiek eta langile propioek
segurtasun eta osasun baldintza berak
izan ditzaten bermatu behar da. 

Langileen soldaten harremana
eta horien lanpostuen zerrenda
dago.

Enpresak jarduera produktiboaren
urteko programazioa dago.

Hornitzaile eta ABLEren 
zerrenda dago.

Enpresan lana egiten duten 
kontraten zerrenda dago.

Prebentzio Arduraduna dago.

Enpresako organigrama dago.

Beste enpresatako langileak daudenean,
koordinatzeko metodoak izan behar dira.

Barneko eta kanpoko prebentzio 
jarduera (barneko eta kanpok 
prebentzio zerbitzuak) koordinatzeko
izendatutako pertsona da.

ENPRESA DESKRIBATZEKO INFORMAZIOA
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KD

10

11

12

13

14

DOKUMENTUA
DUTE? OHARRAKKONTZEPTUA

BAI ED EZ

Araudiaren arabera, prebentzio jar-
duerak izendatutako langileek edo
prebentzio zerbitzuek antolatu behar
dituzte. Kasuen arabera, enpresa-
buruak berak har dezake bere gain
jarduera horien zati bat, edo kanpoko
zerbitzuak hitzartu daitezke edo ber-
tako prebentzio zerbitzua eratu.

Aurretik aipatutako modalitateren
batekin egin daitezke. Kanpoko zerbi-
tzuekin hitzartzen bada, hitzartutako
dokumentuak argi eta garbi adierazi
behar dira dokumentu batean.

Prebentzioaren eremuan langileek
dituzten ordezkariak dira. Horiek hau-
tatzea langileen eskubidea da. Hori
egiten ez bada, enpresak ahalbidetu
ez duela adierazi behar da.

50 langiletik gorako enpresatan
beharrezkoa da eratzea. Eratzearen
eta aldizkako bileren akta egon 
behar da.

Prestakuntza ziurtatzen duen diploma
edo agiria.

Enpresak araudian deskriba-
tutako prebentzio modalitateren
bat du.

Enpresak araudian aipatutako
lau berezitasunak estali ditu: 
segurtasuna, higienea, 
ergonomia/psikosoziologia eta 
osasuna zaintzea.

Prebentzio ordezkariak izendatu
dituzte.

Enpresan Segurtasun eta
Osasunerako Batzordea eratu
dute.

Prebentzio ordezkariek beren
zereginak egiteko beharrezkoa
den prestakuntza jaso dute.

ENPRESAREN PREBENTZIO ANTOLAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA

KD

15

16

17

18

DOKUMENTUA
DUTE? OHARRAKKONTZEPTUA

BAI ED EZ

Baja eragin duten istripuen kopuru-
arenarabera, nahikoa da azken hiru
urtetakoa izatea.

Enpresak izan behar ditu. Gizarte
Segurantzako Laneko istripuen eta lan-
bide gaixotasunen Mutualitateari eska-
tzea posible da.

Enpresan istripuen eta lanbide
gaixotasunen jakinarazpen 
ofizialak dituzte.

Istripu eta morbilitateari buruzko
estatistika datuak dituzte.

Laneko istripuak eta lanbide 
gaixotasunak aztertzeko 
eredua dute.

Gertatutako laneko istripuen 
eta lanbide gaixotasunen
azterketa dago.

Langileen osasuna kaltetzen den 
bakoitzean egin behar den jardu-
era da.

23. Artikuluko karpetan edo artxiboan
gorde behar da.

LANEKO ISTRIPUEI ETA LANBIDE GAIXOTASUNEI 
BURUZKO INFORMAZIOA
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KD

19

20

21

22

23

DOKUMENTUA
DUTE? OHARRAKKONTZEPTUA

BAI ED EZ

Enpresan laneko segurtasuna-
rekin zerikusia duten arriskuak
ebaluatzearen prebentzio jar-
duera justifikatzeko txosten 
teknikoak daude.

Enpresak industriako higiene-
ari dagokion arriskuen ebalua-
zioa egitea justifikatzen duten
txosten teknikoak ditu, agente
fisikoak, kimika-agenteak eta
biologia-agenteak.

Enpresak ergonomiari dagokion
arriskuen ebaluazioa egitea 
justifikatzen duten txosten   
teknikoak ditu.

Enpresak psikosoziologiari
dagokion arriskuen ebaluzioa
egitea justifikatzen duten
txosten teknikoak ditu.

Prebentzio jardueraren bat egotea
eskatzen duten jardueren zerrenda
dago enpresan.

Lantokien, industria instalazioen,
laneko ekipamenduen, tresnen,
ibilgailuen, instalazio osagarrien,
makinak moldatzeko azterlanei
eta abarri buruzko arriskuen
ebaluazioak.

Zarata, argia, tenperatura, kutsa-
tzaile kimikoak, biologikoak eta
abar neurtzeko eta ebaluatzeko.

Ikusteko pantailen, zama esku-
liburua erabiltzearen, jarreren,
mugimendu errepikakorren,
estresa eragiten duten inguruneko
egoeren eta abarren ebaluazioak.

Lanaren antolamenduaren 
(txandak, gauez aritzea, bakarda-
dea, etab.) eta giza harremanen
(hierarkia, produkzio prozesuan
parte hartzea, errekonozimendua,
etab.) ondoriozko arriskuak eba-
luatzea.

Arriskuak areagotu ditzaketen edo 
arriskutsuak diren jarduerak badau-
de,prebentzio baliabideak egoteko
beharra baloratu behar da.

1- ARRISKUAK EBALUATZEA

31/1995 LAP LEGEAREN ARABERA ENPRESABURUAK EZINBESTEZ
EGIN BEHAR DITUEN JARDUEREI BURUZKO INFORMAZIOA
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KD

24

25

27

26

28

DOKUMENTUA
DUTE? OHARRAKKONTZEPTUA

BAI ED EZ

Egin behar diren jarduerak dira,
hala nola: arriskuen ebaluazioa
berrikustea (osorik ala zati bat),
laneko istripuak eta lanbide gaixo-
tasunak ikertzea, larrialdietarako
plana berrikustea edo egitea, osa-
sunazaintzea, prestakuntza eta
informazioa, eta abar. Prebentzioa
antolatzeko modalitatea KPZ bada,
urteko prebentziojardueren plana
KPZk idatzi behar du. 
Urteko plana partziala edo guztiz-
koa izan daiteke, kasuen arabera,
baina enpresa guztiek (baita txiki-
enek ere) izan behar dute.

Arriskuak ebaluatzean aurkitutako 
arriskuren bat murrizteko edo
ezabatzeko neurriak dira (izaera
teknikoa edo antolamendukoa izan
daiteke). 
Esaterako: makina jakin bateko
langileari babesa ematea, kutsa-
tzaile kimiko bat sortzen den
lekuan xurgatzeko makina insta-
latzea, eragiketa baten mugimen-
du errepikakorrak ezabatzea edo
langilea leku jakin batean egon
dadin ezabatzea... 
Prebentzio modalitate gisa KPZ
hautatu bada, arriskuen ebalua-
zioaren arabera ezarri behar du
lehentasuna, baina enpresa da
horiek era eraginkorrean planifikatu
behar dituena.

Prebentzio modalitate gisa KPZ hauta-
tu bada, planifikatutakoa aurrera
eramatea aldizka egiaztatu behar da,
enpresa eta KPZren artean.

Ikuskapen eta berrikuspen horiek
enpresa hornitzaileek edo Industriak
baimendutako Instalatzaileek egin
behar dituzte, kasuaren arabera.
Derrigorrezko ikuskapen edo berrikus-
penei dagokienez, inprimaki ofizialak
daude. 
Enpresako langileek egiten dituztenean,
ereduak izan behar dira.

Ibilgailuentzako azterketa horiek bai-
mena duten lekuetan egin behar dira.

Enpresak arriskuen ebalua-
zioen ondorioz sortutako
prebentzio jardueraren plani-
fikazioa du, egin beharreko
urteko jarduera planean. Plan
horretan prebentzio jarduera,
horren ardura duen pertsona
edo erakundea, data eta
aurrekontua sartu behar dira.

Enpresak arriskuen ebalua-
zioen ondorioz sortutako
prebentzio jardueraren plani-
fikazioa du. Planifikazioan
aurrera eramateko arduradu-
na, epea eta aurrekontua
adierazi behar dira. Hala
dagokionean, planifikazioa
urtekoa izan behar da.

Prebentzio jardueraren eta pre-
bentzio neurrien planifikazioa
eguneratuta daude eta egindako-
aren eta egin behar denaren kon-
trola dago.

Industria segurtasunaren arautze
menpe dauden instalazioen ikus-
kapenak eta/edo aldizkako berri-
kuspenak egiten direla ziurtatzen
duten dokumentuak daude.

Ibilgailuen azterketa teknikoak
gainditzendirela ziurtatzen duten
agiriak daude.

2- ARRISKUEN EBALUAZIOAREN ONDORIOZKO PREBENTZIO JARDUERA ETA
PREBENTZIO NEURRIAK PLANIFIKATZEA
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KD

29

30

32

31

DOKUMENTUA
DUTE? OHARRAKKONTZEPTUA

BAI ED EZ

Langileei enpresako arrisku oro-
korren eta prebentzio neurrien
berri eman behar zaie; lanpostuko
arriskuen eta horien prebentzio
neurrien berri eta baita larrialdie-
tarako neurrien berri ere.

Hautatutako prebentzio modalitatea
KPZ bada, erregistro orrien ereduak
KPZk egin behar ditu.

Banako babes ekipamenduekin 
bateradatoz.

Langile bakoitzari arriskuei,
prebentzioari eta aplikatu behar
diren larrialdietarak neurriei
buruz eman behar zaion infor-
mazioa dago enpresan.

Langile bakoitzari informazioa eman
zaiola egiaztatzen duen dokumen-
tua sinatuta.

Enpresak EBko marka duten BBEn
informazio dokumentuak, adosta-
sun deklarazioa eta gaztelaniazko
erabilera-eskuliburua ditu.

BBEk entregatu direla ziurtatzeko 
dokumentua sinatuta.

Hautatutako prebentzio modalitatea
KPZ bada, erregistro orrien ereduak
KPZk egin behar ditu.

3- LANGILEEI INFORMAZIOA EMATEA

KD

33

34

35

DOKUMENTUA
DUTE? OHARRAKKONTZEPTUA

BAI ED EZ

Azterlan hori arriskuen ebaluazioaren
ondoriozkoa izan behar da.

Prebentzioa planifikatzearen ondorioz 
sortutako lehentasunak direla eta,
eman behar diren ikastaroak, horien
datak eta zein erakundek emango
dituzten ezarri behar da.

Langileei lanpostuaren araberako pre-
bentzio prestakuntza eman behar zaie 
eta prestakuntza dagokionean egune-
ratu behar da. Noiz joan behar den,
gaiak, irakaslea eta abar erregistratu
behar dira.

Enpresako langileen prestakuntza
beharrak zein diren aztertu dute.

Langileen prestakuntza urteka
edo epe luzeagoan planifikatu da.

Langileei emandako prestakuntzari
buruzko datuak erregistratu 
dituzte.

4- LANGILEEI EMANDAKO PRESTAKUNTZA
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KD

36

37

38

DOKUMENTUA
DUTE? OHARRAKKONTZEPTUA

BAI ED EZ
Larrialdietarako neurriak dituen 
dokumentua da.

Jarduera hori, beste edozein bezala,
egiten dela dokumentuz jaso behar da. 
Normalki nahikoa da faktura edo alba-
rana gordetzea. Suteen aurkako babe-
serako ekipamenduan bertan jarri
behar da.

Egindako prebentzio jardueren urteko 
planean adierazi behar da aurrera era-
mandela eta aldez aurreko planifika-
zioaren araberakoa izan behar da.

Enpresan larrialdietarako
Plana dago.

Suteen aurkako babes ekipamen-
duak (detektagailua, BIE, 
su-itzalgailuak…) aldizka eta 
urtero ikuskatzen dira.

Larrialdietarako planaren edo
neurrien praktikak edo simula-
zioak egiten dira eta baita suteen
aurkako ekipamenduena ere.

5- LARRIALDIETARAKO PLANA EDO NEURRIAK

KD

39

40

41

DOKUMENTUA
DUTE? OHARRAKKONTZEPTUA

BAI ED EZ

Osasuna zaintzeko LAP Legearen 22.
artikulua eta Autonomia Erkidegoko
araudia errespetatu behar da.

Enpresak prebentzio jarduera KPZrekin
hitzartu duenean, lanbide gaixotasunen
arriskuaren eraginpean dauden langileak
zein diren eta espezialistak jarraitu
behar duen protokoloa zein den adierazi
behar da prebentzio jardueraren urteko
planifikazioan.

Ziurtatzeko dokumentazioak langileen
intimitate eskubidea errespetatu behar
du. Langileei egindako azterketaren
eskaintza idatziz jaso behar da.

Langileen osasuna 
zaintzen da.

Osasuna zaintzeko orduan berari-
azko protokoloak errespetatzen
dira.

Azterketa medikoa egin duten
langileen zerrenda dago.

6- OSASUNA ZAINTZEA
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KD

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

DOKUMENTUA
DUTE? OHARRAKKONTZEPTUA

BAI ED EZ

PZri dagokionez, LAP Legean (39.2.d.
art.) aurreikusten den urteko Memo-
riari egiten dio erreferentzia. Dena
dela, egindako jardueren erregistroa
egin behar da.

Planifikazioan egindako jardueran 
barneratzeko interesgarria.

Enpresak jarduera KPZ batekin hitzartu
badu, KPZk hartu behar du bere gain
arriskuen ebaluazioaren ondoriozko
beharren araberako ereduak presta-
tzeko ardura.

Makinak 1995eko urtarrilaren 1a baino
beranduagokoak badira, EB marka
dute, adostasun aitorpena dute eta
erabilera-eskuliburua gaztelaniaz dago.
Data horren aurreko makinentzako eta
laneko ekipamendu guztientzako, ego-
kitzapen dokumentua egon behar da.

Prebentzio modalitate gisa KPZ hautatu
bada, erregistro orri horien ereduak
KPZk egin behar ditu.

Agirian honakoa adierazi behar da: 
ikastaroaren izenburua, iraupena eta
data eta ikastaroa eman duten langile 
espezializatuen sinadura.

Esaterako, Prebentzio Ordezkarien
izendapena edo Segurtasun eta
Osasuneko Batzordea eratu dela jaki-
narazteko.

Kontraten langileekin jarritu behar den 
tratamendurako eredua dago.

Langileen kontsulta eta parte-hartzea 
LAP Legearen V. artikuluan ezartzen
denaren arabera aurrera eramatea
ahalbidetzen duen eredua da.

Komeni da langile berrientzako doku-
mentazio edo argitalpenen bat egotea.

LAPi dagokionez aurreko urtean 
egindakoaren laburpen-memoria
dago.

Prebentzio jarduera eta bitartekoe-
tan egindako ekimenak eta gastuak
justifikatzeko albaranak daude.

Laneko baldintzen berrikuspenak
islatzeko inprimakia dago.

Makinen edo laneko ekipamenduen
adostasun aitorpenak daude.

Langileei segurtasun arauak eman
zaizkiela ziurtatzeko orriak daude.

Langileek LAP prestakuntza izan 
dutenaren agiriak.

Langileei hainbat gaien jakinaren
gainean jartzeko gutun ereduak
daude.

Kontratei eta koordinatzeko bitarte-
koei buruzko informazioa dago.

Langileen kontsulta eta parte-
hartzea aurrera eramateko modua
aurreikusita dago.

Ekipamenduak eskuratzeari, lane-
kobaldintzak eta lekuak aldatzeari,
instalazioberriei, substantzia
eta/edo prestakin arriskutsuak
eskuratzeari buruzko LAPLegearen
15. artikuluan jasotzen diren
prebentzio jardueraren Printzipioak
aintzat hartzen dituen prozeduraren
bat dago.preparados peligrosos,
etc.

DOKUMENTAZIO OSAGARRIA
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Horretaz gainera, dokumentuen erabilgarritasuna hobetuz gero, LAP Plana
ezartzeko prozesua azkarrago eta errazago bete daiteke.

Prebentzio Plana diseinatzen hasi aurretik, galdera guztiei “bai” edo “Ez dagokio”
(ED) erantzun behar zaie. Taulatan kritikoak edo ezinbestekoak diren zenbait kon-
tzeptu azpimarratu ditugu eta, era horretan, itzala duten laukitxoren bat markatua
baldin badago, enpresan behar larriak daudela edo hainbat behar betetzen ez direla
esan nahi du, eta arazo horiek ahalik eta epe laburrenean konpondu behar dira.

Orokorrean, ezezko erantzuna duten laukitxoak badaude, LAP Plana prestatu
aurretik aipatutako dokumentazioa eguneratu eta/edo osatu behar dela esan nahi du.

HASIERAKO EGOERAREN ANALISIA

Dokumentazioa bildu ostean eta aurkitutako gabeziak analizatu ostean, baiez-
ko eta ezezko erantzunen bolumenaren arabera, LAPi dagokionez, enpresa zein
mailatan dagoen nahiko argi ikusi ahal izango dugu.

Dena dela, abiapuntua ezagutzeak helmuga ezagutzeak bezainbeste garrantzi
du. Bi gai horiei ematen die erantzuna jarraian azaltzen den laukiak.

Egia esan, laukia honako galderei erantzuteko era erraza da:

NON DAGO ENPRESA LAPI DAGOKIONEZ?

NORA HELDU BEHAR DA ENPRESA?

Helburua Enpresa adierazten diren estadio edo mailatan kokatzea da. Maila
horren arabera, era sistematiko eta antolatuan (hau da, LAP Planari jarraituz)
egoera normaltzeko egin behar diren ekimenak proposatu behar dira.

Zentzu horretan, ezinbestekoa da interesgarriak diren zenbait ohar egitea:

• Atxikitako taulan sei erreferentzia maila daude: Kritikoa, Oso eskasa, Ez
onargarria, Onargarria, Ezin hobea eta Bikaina, eta 0tik 5erako puntuazioa
izan dezakete. Ebaluatzeko parametroak prebentzio-jardueraren logikatik
ondorioztatzen dira eta ez datoz bat inolako irizpide ofizialekin. Hein bate-
an enpresak orain arte garatu duen prebentzio-jardueraren arabera kokat-
zen laguntzen duten erreferentziazko balioak dira.

• LAP Planaren eredu hau aplikatuz ez dugu zuzenean mailarik gorena lortu
nahi. Asmoa, Plana ezarriz, lehenik eta behin LAP egoera normaltzea da,
eta geroago, etengabe hobekuntza prozesu ziklikoaren bitartez, maila
altuak lortzea da.

52
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Hori arriskuak ebaluatzeko dokumen-
tuan edo Larrialdietarako Planean adie-
razi behar da, egoera hori gertatu baldin 
badaiteke zein gertatzeko aukerarik ez 
badago ere.

Komeni da langile berrientzako doku-
mentazio edo argitalpenen bat egotea.

Arrisku larria edo berehalako
arriskua eragiten duten egoerak
gertatu ote daitezkeen aintza-
t izan dute.

Langile berriei harrera egiteko
sistematika ezarrita dago.
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I. ATALA - LAP PLANA EZARRI AURRETIK EGIN BEHAR DIREN JARDUERAK

• Betiere interesgarria da, formalismoak betetzeaz gainera (hau da,
“Paperaren gaineko prebentzioa”, 2. mailari dagokiona) “Prebentzio
praktikora” edo ekintzazko prebentziora igarotzea, enpresarentzako
gutxieneko maila baita (3. mailak definitzen du).

• Aintzat izan behar dugu LAP Planak, dokumentazioaren ikuspegi
soiletik begiratuta, enpresa (administrazioaren eta antolamen-
duaren esparruan) 2. mailara igo dadin lortuko duela. Behin
enpresa 2. mailan dagoenean, ikuspegi tekniko eta praktikotik
ekin behar dugu, lortu behar den gutxieneko helburua den 3. maila
horretaraino iritsi arte.

BIKAINA

OSO ESKASA

EZIN HOBEA

ONARGARRIA

EZ ONARGARRIA

KRITIKOA

4. mailako ezaugarriak ditu, baina, horretaz gainera, kontu-
ikuskaritza baten aldeko txostenak aurreikusitako helburuak
lortu direla eta LAP Planaren kudeaketa ona dela egiaztatzen du.

3. mailako ezaugarriak ditu, baina, horretaz gainera, LAP
Planean ezarritako helburuak arrazoiz bete direla kontsidera-
tu daiteke.

Enpresaren prebentzio jarduerak Prebentzio Integratuaren
kontzeptuaren barne daude; legeak eskatzen duena bete-
tzen du eta eskakizun horiek berak LAP Planean adierazten
dira, eskakizunak aplikatzeko maila dinamikoa da eta propo-
satutako beharrentzat egokia da. Beraz, legearen eskakizu-
nei era formal eta praktikoan behar bezala erantzuten die.

Enpresak aurrera eramandako prebentzio jarduerak legearen
eskakizunak era formalean baino ez ditu betetzen. Oraindik
ere prebentzio jarduera asko ikuspegi praktikotik ezartzeke
daude, helburuak benetan betetzeari, ardurak esleitzeari,
epeak jartzeari, eta abarri dagokionez, bereziki.

LAP Planean ezarritako helburuak arrazoiz bete direla kon-
tsideratu daiteke.

LAP Planean ezarritako helburuak arrazoiz bete direla kon-
tsideratu daiteke.

5

4

3

2

1

0

LAP KUDEATZEKO BALDINTZEN 
DESKRIBAPENAMAILA EGOERA
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Dokumentazio bilketaren emaitzak ikusi ostean, jarraian aipatzen diren
orientazio irizpideak erabiliz, enpresa adierazitako sei mailatako batean kokatzea
errazagoa da:

• Enpresak enpresaburuaren babesteko ardura osatzen duten prebentzio
jardueratatik baten bat egin ez badu, hala nola: espezialitate bakoitzeko
arriskuak ebaluatzea, prebentzio jarduera eta prebentzio neurriak planifi-
katzea, langileei prestakuntza eta informazioa ematea, larrialdietarako
plana edo neurriak edo osasuna zaintzea (araudiak ezartzen duenaren
arabera), enpresa 0 edo 1 mailan kokatu behar da. Prebentzio jarduera
horiek berehala egin behar dira.

• Enpresak aurreko paragrafoan aipatu diren jarduerei buruzko dokumentu
guztiak baditu baina ez badu jardueren eta/edo prebentzio neurrien kon-
trola edo jarraipena egiten, enpresa, gehienez, 2. mailan kokatu daiteke.

• Enpresa 3. mailan kokatu ahal izateko, enpresak, enpresaburuak langile-
en segurtasuna eta osasuna babesteko beharrarekin betetzeko egiten
dituen jardueren ziurtagiriak edo dokumentuak izan behar ditu; horretaz
gainera, prebentzio jardueraren eta prebentzio neurrien planifikazioan
ezartzen den guztia praktikara eramaten denean, horren kontrola egin
behar du.

• 3., 4., 5., edo 6. mailan egoteko, gainerako galderetan emandako baiezko
erantzunei edo “ez dagokio” erantzunei eskaini behar diegu arreta; horie-
tan ikusi ahal izango baitugu enpresak legeak eskatzen duena betetzen
duen ala ez eta LAP praktikan nola egiten den.

ALDEZ AURREKO DIAGNOSIAREN ONDORIOAK

• Analisiaren emaitzak enpresa 6. mailan kokatzen badu, enpresak LAP
kudeatzeko sistema aktiboa du, enpresaren errealitatera egokituta, eten-
gabean berritzen eta hobetzen den sistema da eta kontrolatuta dago.
Emaitzak ahaleginaren aldekoak izango dira.

• Analisiaren emaitzak enpresa 4. edo 5. mailan kokatzen badu, legeak eta
praktikak egiten dituzten eskakizunak betetzen dituen prebentzio jardue-
ra lortu du enpresak, baina sistemak aktibo jarraitu behar du eta aldizka
sistemaren kontrola egin behar da.

• Analisiaren emaitzak enpresa 3. mailan kokatzen badu, prebentzio jardue-
ra onargarria da eta baliteke Enpresaren errealitatearen araberakoa iza-
tea. Denbora eta dedikazioz, enpresak pixkanaka lortuko du goiko maile-
tara gerturatzea.

• Bestalde, analisiaren emaitzak enpresa 0., 1. edo 2. mailan kokatzen
badu, beharrezkoa da berehala Eskuliburu honetan adierazten den eran
eta neurrian zerbait egitea, enpresan LAPi dagokionez, jarduteko sistema-
tika ezarri ahal izateko.

     



LAP plana era formalean ezartzea

Antolamendu egituraren inguruko erabakiak

• Organigrama eta prebentzio-ardurak

• Enpresaren ordezkaritza Segurtasun eta Osasuneko Batzordean

Helburu estrategikoak ezartzea

Langileei informazioa ematea

Langileen ordezkaritza-egitura ezartzea

• Prebentzio ordezkariak izendatzea

• Segurtasun eta Osasuneko Batzordea eratzea

Langileei kontsulta egitea

• Antolamendu egitura eta helburu estrategikoetan izan daitezkeen
aldaketak aintzat izatea

Enpresako Prebentzio Politika egitea eta hedatzea

• LAP Politika osatzen duten oinarrizko elementuak

• LAP Politikaren ezaugarriak

• Zenbait adibide

2
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ANTOLAMENDU EGITURAREN INGURUKO ERABAKIAK 

ORGANIGRAMA ETA PREBENTZIO-ARDURAK

LAP Legearen 16.1 artikuluaren arabera, LAP Plana ezarriz, laneko arriskuen
prebentzioa enpresaren hierarkiako maila guztietan integratu behar da.

LAPen azken ardura Zuzendaritzako goi-karguek (“enpresaburua”, LAP Legearen
terminologia erabiliz; “Goi-zuzendaritza”, bestelako terminologiak erabiliz, esatera-
ko OHSASekoa) badute ere, enpresak prebenitu behar diren arriskuekin zerikusia
duten jarduerak kudeatu, aurrera eraman eta egiaztatzen dituzten langileen zeregi-
nak, ardurak eta ahalmenak definitu, dokumentatu eta jakinarazi behar ditu.

16.1 artikuluak bultzatzen duen erabateko integrazioa dela eta, zeregin eta
arduren definizioetan lanpostu guztiak hartu behar dira barne:

• Goi-zuzendaritzako lanpostuak

• Arloko arduradunak.

• Erdi-mailako agintariak.

• Langileak.

• Langileen ordezkariak.

• Elkartzen diren kanpoko enpresatako koordinatzaileak edo bitartekoak.

Hori guztia, enpresak (enpresaren jarduera, tamaina, behar eta lege-eskaki-
zunen arabera) bertan LAPen espezialista bat edo gehiago izatea erabakitzen
badu, erabaki horri kalterik eragin gabe egin behar da.

Zeregin eta arduren definizioen dokumentazioa LAP Planaren Eskuliburu nagu-
sian, prozeduratan, zereginen eta laneko metodoen deskribapenetan, lanpostuen
deskribapenetan eta abarretan barneratu daiteke.

Antolamenduan parte hartzen duten pertsona guztiek izan behar dute definizio
horien berri, hierarkiako edozein mailatan daudela ere. Hori eginez, honakoa ber-
matu nahi dugu: langileek zereginen helmena eta zereginen arteko loturak ulertzea
eta ekimenekin hasteko zein bide erabiliko diren ulertzea.

GOI-ZUZENDARITZAREN ARDURAK ZEHAZTEA

Goi-zuzendaritzaren arduren artean, enpresaren Prebentzio Politika zehaztea
eta LAP Plana ezartzea daude.

Konpromiso horren barne, komeni da Zuzendaritzak LAP Plana enpresako arlo
eta jarduera guztietan behar bezala ezartzea lortuko duen, eta zehaztutako ahalmen
eta ardurak dituen ordezkari espezifikoa izendatzea.

Zuzendaritzak laneko baldintza seguruak izateko baliabide egokiak eskura
egotea bermatu beharko luke (horien artean ekipamenduak, laneko eremuak,
prestakuntza eta abar daude). Baliabideak LAPeko programak eta jarduerak egi-
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teko nahikoa badira (Planaren eraginkortasunaren neurketa eta kontrola barne),
egokiak direla esan dezakegu.

Zuzendaritzan ardura duten pertsona guztiek LAP Plana ezartzeko eta Plana
etengabean hobetzeko konpromisoa dutela erakutsi behar dute. Konpromisoak
nabarmena eta egunerokoa behar du eta horretarako laneko eremuetara bisital-
diak eta ikuskapenak egin behar dituzte, istripuen ikerketan baliabideak eskainiz
parte hartu, LAPi buruzko bileratara erregulartasunez joan, eta abar.

Goi-zuzendaritzak egin behar dituen ohizko zereginen artean honakoak daude:

• LAP Planeko edukia onartzea.

• LAPeko urteroko programak onartzea.

• LAP Planeko jardueren ardatz diren prozedurak onartzea.

• Prebentzio politika Erakunde osoan zehar hedatzen dela eta bertako kide-
ek Politika hori ulertzen dutela ziurtatzea.

• Planean ezarritako LAP helburuak lortzeko beharrezkoak diren baliabideen
hornidura baimentzea.

• Egin behar diren izendapenak egitea.

• LAPeko legedia, praktikak, planak, programak eta prozedurak bete daite-
zen eskatzea.

• LAPi dagokionez, buruzagientzat berezkoak diren zereginak egitea.

• Prebentzio jardueraren jarraipenerako etengabeko ekintzak egitea, Plana
zein mailatan aplikatzen den aldizka kontrolatzea eta Planaren aurrerape-
naren eta etengabeko hobekuntzaren buru izatea.

LAP ZUZENDARIAREN ARDURAK ZEHAZTEA

Antolamenduaren goi-zuzendaritzak izendatzen duen pertsonak jarraian
aipatzen diren helburuak lortzeko beharrezkoak diren zeregin, ardura eta ahalme-
na izan behar du:

• LAP Planeko baldintzak ezarri, inplementatu eta mantentzen direla bermatzea.

• LAP Planaren funtzionamenduari buruzko txostenak eta ebaluazioa zuzen-
daritzako goi-karguei aurkezten direla bermatzea, horiek Plana berrikusi
eta hobetu dezaten.

Karguaren izena “LAP Zuzendaria” izan daiteke, eta hobe da kargu hori bete-
ko duen pertsona enpresako zuzendaritzako goi-karguetako bat izatea; hona
hemen “LAP Zuzendaria”ren funtsezko zereginak:

• LAP Planaren dokumentuak egitea eta jatorrizkoa artxiboan mantentzeko
lanak egitea.

• Aleak igortzea, banatzea eta kontrolatzea.
• LAP Planeko helburuak betetzen ote diren eta prozedurak era eraginkorrean

ezartzen ote diren aldizka ebaluatzea, ahal bada, adierazle batzuk diseinatuz
eta kontrolatuz egin behar du ebaluazioa.

• Indarrean dagoen legedia zein mailatan betetzen den aldizka egiaztatzea.

II ATALA - LAP PLANA ERA FORMALEAN EZARTZEA
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• LAPi dagokionez, gainerako Zuzendariei eta goi-zuzendaritzari informazioa
eta aholkua ematea, behar adina estatistika eta taula osatuz.

• Jarraitu behar diren arau, prozedura eta ekimenak aztertzeko, garatzeko
eta ezartzeko dauden sailekin elkarlanean aritzea.

• Haien zerbitzuak erabili ahal izateko eta hobekuntzak sustatzeko, kanpo-
ko entitateekin elkarlanean aritzea, LAP Plana eta bertan zehazten diren
jarduerak garatzeko.

• Agintariei LAP sistema eta neurriak garatzeko eta ezartzeko orduan, ins-
talazio berriak proposatzeko orduan eta dauden instalazioak aldatzeko
orduan aholkulari lanak egitea.

• LAP Planeko jardueratatik eratorritako prebentzio ekimenak zein mailatan
ezartzen diren eta horien eraginkortasuna kontrolatzea.

• Ezarritako programak betetzen direla kontrolatzea (prestakuntza, azterke-
ta medikoak, eta abar).

• Istripuak ikertzeko lerroarekin elkarlanean aritzea eta ikerketaren ondo-
rioz sortzen diren prebentzio neurriak egokiak diren ala ez aztertzea, pro-
posatzea eta/edo egiaztatzea.

• LAP Planeko helburuen desbiderapenak zuzentzeko beharrezkoak diren
neurriak proposatzea.

• LAPeko urteroko programen proposamenak prestatzea.
• LAP Planaren bitartez goi-zuzendaritzak LAParen inguruan esleitzen diz-

kion jarduera espezifikoak aurrera eramatea.
• Kontu-ikuskaritza mota zehaztea: barnekoa ala kanpokoa. Kontu-ikuska-

ritzak kudeatzea. Zuzendaritzari azken txostenaren berri ematea eta txos-
tena, ezarritako prozeduraren arabera, banatzea.

LAP Planaren funtzionamendu globala gainbegiratzeko ardura duten langileek
eta/edo LAPen adituak diren langileek “LAP Zuzendaria”ri lagundu diezaiokete.

Hala ere, jasota geratu behar da “LAP Zuzendariak, goi-zuzendaritzaren
ordezkari denez, sistemaren errendimenduaren informazioa aldizka jasotzen duela
eta sistemaren aldizkako berrikuspenetan eta LAP helburuak ezartzen eta horien
jarraipena egiten parte-hartze aktiboa duela.

Enpresak langile horien beste edozein zeregin edo betebehar, LAPen dituen
gainerako ardurekin bateragarriak direla bermatu behar du. Langile horiek guz-
tiak, formalki, LAP Legean aipatzen diren “izendatutako langile” izendatu beharko
lirateke.

ARLOKO ARDURADUNEN ARDURAK ZEHAZTEA

Arloko arduradunen erantzukizunen artean LAP Plana eragina duen arloen
barruan kudeatzeko konpromisoa ere egon behar da.

LAPen inguruko gai askoren ardura arloko edo lerroko arduradunek dute; hori
dela eta, edozein LAP espezialistak enpresan dituen zeregin eta ardurak behar beza-
la zehaztu behar dira, ardurei eta ahalmenei buruzko anbiguotasunik egon ez dadin.

Arrazoi hori dela eta, LAP alderdien eta produktibotasun arduren arteko edo-
zein eguneroko gatazka konpontzeko beharrezkoak diren neurriak ere aurreikusi
behar dira, esaterako, Zuzendaritzako goi mailek parte hartuz.
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Hona hemen arloko arduradunek dituzten ohiko zereginetako batzuk:

• Bere ardura diren eta LAP Plana ezartzetik eratorri diren helburu eta eki-
menak betetzea.

• Bere menpe dauden langileek LAPen dituzten zereginak, jarduerak eta
betebeharrak esleitzea eta mugatzea, LAP Zuzendariaren elkarlanarekin
eta ezagutzarekin.

• Bere ardura arloan garatzen diren jardueratan integratuta dauden LAP
arau, prozedura eta jarraibideak ezagutzea, betetzea eta betearaztea.

• Bere arloan LAP Planeko jardueratatik eratorritako prebentzio jarduerak
aurrera eramaten direla bermatzea.

• Bere ardura arloan ikusten duen edozein anomalia edo ekintza ez seguru
zuzentzeko ardura izatea, bere ardurapean ez dauden arloetan ikusten
dituenak dagokion pertsonari jakinaraziz.

• Bere eskumena den arloan dauden arriskuak bilatzeko orduan, parte hartzea.

• Bere ardura arloko langileek LAP Planean zehazten diren azterketa medi-
koetara joan ahal izan daitezen behar diren neurriak hartzea.

• Langileak LAP jardueratan hobeto integratzeko helburuz, prestakuntza,
informazio eta parte-hartze jarduerak eta prozedurak sustatzea eta plani-
fikatzea.

• Hala dagokionean, laneko gertakarien berri ematea edo gertakariak iker-
tzea, berehalako arrazoiak eta oinarrizko arrazoiak zein diren zehaztu ahal
izateko eta LAP Zuzendariari gertakari horiek berriro gerta ez daitezen
prebentzio-neurriak proposatuz.

• Arrisku larria edo berehalako arriskua dagoenean lana bertan behera
uztea, berehala bere gainean dagoen pertsonari arriskuaren berri emanez,
irtenbiderik egokiena bilatu ahal izateko.

• LAP Planak esleitzen dion beste edozein zeregin edo ardura.

LAP Planak antzeko zeregin eta ardurak egotzi diezaieke erdi-mailako agintariei,
zeregin eta ardurak hierarkian duten lekura eta bere ardura diren arloetara moldatuz.

LANGILEEN ARDURAK ZEHAZTEA

LAP Legearen 29. artikuluaren arabera, langile bakoitzak bere segurtasuna eta
bere jardueraren eragina jasan dezaketen pertsonen segurtasuna zaintzeko ardu-
ra du, betiere bere gaitasunak, prestakuntza eta enpresaburuak emandako jarrai-
bideen arabera.

Jarraian langileen betebeharrak oinarrian zer diren azaltzen dira, laburtuta:

• Enpresak laneko baldintza seguruak eta langileen segurtasun eta osasu-
nerako arriskutsuak ez diren baldintzak eskaini ahal izan ditzan,
Zuzendaritzarekin elkarlanean aritzea, LAP Planaren bitartez egozten zaiz-
kien zereginak betez, hain zuzen ere.

• LAP Planak esaten duen neurrian Planeko prozedurak eta jarraibideak
garatzeko eta martxan jartzeko parte hartzea, bere lanpostuan dauden
arriskuak identifikatzeko jardueratan, batez ere.

• Lanpostuko arauak, prozedurak eta jarraibideak ezagutzea eta betetzea.
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• Lanpostuko eta arloko laneko baldintzak hobetzeko baldintzak sustatzea
eta bilatzea eta horiek hobetzeko proposamenak egitea.

• Jasotzen dituzten jarraibideen arabera, instalazioak, ekipamenduak, tres-
nak eta substantziak behar bezala erabiltzea, horiek egoera egokian egon
daitezen zainduz eta dauden segurtasun gailuak behar bezala erabiliz.

• Lana egin ahal izateko beharrezkoak diren banako babes ekipamenduak
eta baliabideak behar bezala erabiltzea, erabiltzeko egoera onean daude-
la bermatuz eta ondo mantendu daitezen zainduz.

• LAPi dagokionez, enpresak antolatzen dituen prestakuntza eta informazio
ikastaro eta jardueratara joatea.

• Bere gainean dauden pertsonei, langile edo instalazioentzat arriskutsua
izan daitekeen edozein egoeraren berri berehala ematea.

• Larrialdietarako Planean ezartzen denari jarraituz, gerta daitezkeen larrial-
dien aurkako borrokan parte hartzea.

• Langileen segurtasuna eta osasuna babesteko eskumena duten agintariek
ezarritako betebeharrak betetzen laguntzea.

ENPRESAREN ORDEZKARITZA SEGURTASUN ETA OSASUNEKO BATZORDEAN

LAP Legearen arabera, Segurtasun eta Osasuneko Batzordea kide anitzeko
organo paritarioa da eta enpresak, LAPi dagokionez, egiten dituen jarduerei
buruzko kontsulta aldizka egiteko helburua du. Batzordea 50 langile edo gehiago
duten enpresa edo lantokietan eratu behar da.

LAP Legeko 35.2. artikuluak enpresan, langile kopuruaren arabera, izan behar
diren prebentzio ordezkari kopurua zehazten du (hitzarmen kolektiboak beste ezer
ezartzen duenean izan ezik). Ordezkari kopuru horren arabera, enpresak
Batzordean enpresako arduradun kopuru bera izendatu behar du.

Eraginkortasunari dagokionez, logikoa eta desiragarria litzateke Batzordean
LAP Zuzendaria eta izendatutako langileak enpresaren ordezkari izatea.

Izendapena egiteko, izendatutako pertsonari zuzenean jakinarazi behar zaio,
Batzordean hitzarekin eta botoarekin edo soilik hitzarekin parte hartuko duen.

     



HELBURU ESTRATEGIKOAK EZARTZEA

LAP Plana ezartzeko orduan, enpresak (hierarkia- eta jarduera-maila guztie-
tan onartzen den kultura-elementu bat gehiago denez) LAPi dagokionez helburu
estrategiko batzuetan jarri behar du arreta.

Horretaz gainera, merkatuan duen lehiakortasuna hobetzeko, enpresetan
asko hedatu da kalitatea bermatzeko sistemak diseinatzeko eta ezartzeko beha-
rra helburu estrategiko izatea; gauza bera gertatu behar da LAPen, langileen
segurtasuna eta osasuna zaintzeko beharragatik, gizartearen eta norberaren
arduragatik, legeak ezartzen duelako eta laneko baldintzak hobetzearen ondorioz
produktibotasunean lor daitekeen hazkundeagatik.

Zentzu horretan, LAPen helburu espezifikoak zehazteko behar diren datuak
eduki aurretik (funtsean, arriskuen ebaluaziotik lortuko dira datu horiek), enpre-
sak, langileen ordezkariekin bat etorriz, LAP Plana diseinatzeko eta ezartzeko kon-
promisoa hartzea izan behar du lehen helburu estrategikotzat.

Hori egin ostean, LAP Legearen 15. artikuluan adierazten diren “Prebentzio
Jardueren Printzipioak” deritzonek gidatu behar dute enpresaren LAP jarduera, eta
prebentzio jarduera etengabean hobetzeko jardueraren jarraipena egiteko ekimen
iraunkorra garatu behar du enpresak.

LAP Plana diseinatzeko prozesuaren barne, enpresak Prebentzio Politika bat
garatu behar du, erakundean helburu estrategikoak hedatzeko (esaterako legeak
eskatzen duena hedatzeko, enpresaren egituran prebentzioa integratzeko eta lan-
gileei eta haien ordezkariei kontsulta egingo zaiela bermatzeko eta prebentzioa-
ren arloan egiten diren erabakietan parte har dezaten bultzatzeko).
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LANGILEEI INFORMAZIOA EMATEA

Urrats horretara heltzen garenean, komeni da enpresak LAPen arloan jardute-
ko erabiltzen duen sistematika garatzeko egin dituen aurretiko pausoei buruzko
informazioa langileei helaraztea.

Dokumentatutako informazio horren artean, punturik garrantzitsuena, hain
zuzen ere, langileei informazioa jasotzeko, kontsultatuak izateko eta haien segur-
tasun eta osasunean ondorioak izan ditzaketen erabakietan parte hartzeko esku-
bidea eta enpresarekin laneko baldintza seguruak lortzeko elkarlanean aritzeko
duten beharra gogoraraztea da.

Hori dela eta, guztion segurtasun eta osasunaren mesedetan, elkarlanak
mintzagai ditugun gaietan duen garrantzia azpimarratu behar da. Plana ezartzeko
fase honetan, langileen elkarlanaren adierazlerik onenak Prebentzio Ordezkariak
dira, eta hori argiago ikusten da enpresak, legearen eskakizunen arabera,
Segurtasun eta Osasuneko Batzordea eratu behar badu.

Kontuan izan behar da langileei informazioa ematea eta langileei kontsulta
egitea derrigorrez bete behar den LAP Legearen agindua dela, eta Legeak infor-
mazioa eta kontsulta langileen ordezkarien bitartez bideratu behar dela adieraz-
ten duela.

LAP Plana ezartzeko fase honetan, enpresak jada diseinatuta ditu antolamen-
du egiturak, helburuak eta abar; beraz, hasierako proposamen horiek martxan
dauden errealitate bihurtu aurretik, beharrezkoa da langileei kontsulta egitea eta
langileen ekarpenak aztertzea.
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LANGILEEN ORDEZKARITZA-EGITURA EZARTZEA

PREBENTZIO ORDEZKARIAK IZENDATZEA

Horri dagokionez, aurretik esan dugun bezala, enpresak egin behar duen
gauza bakarra langileei LAPi dagokionez zeregin espezifikoak dituen ordezkaria
izateko eskubidea dutela jakinaraztea da

Hautatu behar den ordezkari kopurua, ordezkariak hautatzeko era eta haien
eskumenak, funtsean, LAP Legearen 35 eta 36. artikuluetan ondo zehaztuta
daude.

Ordezkariak izendatu ostean, izendapenaren berri eman behar zaie Laneko
Agintariei eta langileei.

SEGURTASUN ETA OSASUNEKO BATZORDEA ERATZEA 

Prebentzio ordezkariak izendatu ostean, Segurtasun eta Osasuneko Batzordea
eratu daiteke (ezinbestekoa da 50 langile edo gehiago duten enpresatan), enpre-
sak organo paritario horretan izango dituen ordezkariak jada izendatu dituelako.

Batzordea era formalean osatu behar da, funtzionamendurako arau propioak
ezarri behar ditu eta Batzordeko kideak aldizka bildu behar dira (hiru hilabetean
behin, gutxienez), funtsean, LAP Legeko 38 eta 39. artikuluetan ezartzen denari
jarraituz.

Langileen kontsulta eta parte-hartzeari dagokionez, Batzordeak aipatutako
39. artikuluak eskumen eta ahalmen nahiko zabalak ditu. Aipatutako artikuluaz
gainera, dagokion prozedura eskuliburu honen 2. zatian kontsultatu daiteke.

Batzordearen eraketa eta Batzordearen bileratan jorratzen diren gaiak doku-
mentuz jaso behar dira.
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LANGILEEI KONTSULTA EGITEA

ANTOLAMENDU EGITURA ETA HELBURU ESTRATEGIKOETAN IZAN DAI-
TEZKEEN ALDAKETAK AINTZAT IZATEA 

LAP Plana garatzeko fase honetan: 

• Enpresak:

- Enpresaren baitan prebentzio ardurak zein diren eta nola banatuko
diren diseinatu du, egin behar ziren izendapenak egin ditu.

- Helburu estrategiko edo jarduteko lerro nagusiak ezarri ditu.

- Langileei alderdi horiei buruzko informazioa eman die.

• Eta langileek:

- LAP Plana garatzeko hasierako pauso horiek emateko erari buruzko
informazioa jaso dute.

- LAP gaietarako ordezkaria izendatu dute eta, beraz, ordezkaritza egi-
tura ezarri dute.

Langileek parte har dezaten, kontsulta egiteko une egokia dela uste dugu.

Hori dela eta, LAP Legearen 34.1. artikuluak langileek LAPi buruzko gaietan
enpresan parte hartzeko eskubidea dutela ezartzen du; sei langile edo gehiago
dituzten enpresatan parte-hartzea langileen ordezkarien bitartez egin behar da.

Eta Lege beraren 36.3. artikuluaren arabera, Prebentzio Ordezkariek hama-
bost eguneko epean kontsultagai izan diren alderdiei (une honetan, antolamendu
egiturari buruzko iradokizunak eta ekarpenak, LAP ardurak eta LAPi buruzko hel-
buru estrategikoak) buruzko txostena egin behar dute; hamabost egun horiek
igaro ostean enpresaburuak erabakiak praktikara eraman ditzake.

Epe hori igaro ostean, Zuzendaritzak langileen ordezkarien txostenean jasota-
ko ekarpenak ebaluatu behar ditu eta egin daitezkeen aldaketak zein diren eraba-
ki behar du, ezezko erabakiak arrazoituz.

Une honetan, enpresak LAP helburuak ezarri eta hedatu ditzake, “Enpresako
LAP Politika” izeneko dokumentuaren bidez.
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ENPRESAKO PREBENTZIO POLITIKA EGITEA 
ETA HEDATZEA

Enpresatan laneko arriskuen prebentzioa enpresako Zuzendaritzak ezarritako
zuzentarauen arabera garatzen da, langileen parte-hartzearekin eta aldez aurretik
egiten zaien kontsultarekin (LAP gaietan dituzten legezko ordezkarien bitartez).

Zuzendaritzaren zuzentarau/jarraibide horiek publikoki adierazi behar zaizkio
erakunde osoari “Prebentzio Politika” izena duen dokumentuan; dokumentu hori
Laneko Arriskuen Prebentzio Planaren Eskuliburuan barneratu ohi da.

“Prebentzio politika” LAP sistema kudeatzeko oinarrizko dokumentua da, ber-
tan enpresako Zuzendaritzak bere gain hartzen dituen konpromisoak ezartzen
direlako eta jarraitu behar diren jarduteko lerroak zehaztuta daudelako. Bertan
enpresak LAPi dagokionez dituen zuzentarauak eta helburu nagusiak azaldu behar
dira Zuzendaritzak adierazten dituen eran.

“Prebentzio Politikak” erakunde batek eta, bereziki, bere zuzendaritza goi-karguek
LAP kudeaketa egokia izateko duten konpromisoa agerian uzten du. “Prebentzio
Politika” kidego guztian zehar hedatzen da denek enpresako maila guztietan eza-
gutu, uler, garatu eta egunean mantendu dezaten. 

LAP POLITIKA OSATZEN DUTEN OINARRIZKO ELEMENTUAK 

Lanaren Nazioarteko Erakundearen (LANE) zuzentarauen arabera, enpresak
LAP gaietan duen politikak honakoak izan behar ditu ezaugarri:

• Enpresarako espezifikoa izatea eta enpresaren tamainaren eta jardueren
izaeraren araberakoa izatea.

• Laburra izatea, hizkera argiz idatzita egotea, data izatea eta enpresaburua-
ren edo enpresan ardura gehien duen pertsonaren sinadura edo endosuaren
bitartez betetzea.

• Lantokian dauden pertsona guztien artean hedatzea eta irisgarria izatea.

• Egokia izaten jarrai dezan, berrikustea.

• Kanpoko alderdi interesatuen eskura jartzea, hala dagokionean.

LAP gaietarako Politikak, gutxienez, enpresaren honako konpromisoak argi eta
garbi hartu behar ditu barne:

• Lanaren ondoriozko kalteak prebenituz, enpresako kide guztien segurtasu-
na eta osasuna babestea.

• LAP gaietan dauden eta egokiak diren lege-baldintzak, borondatezko pro-
gramak, LAPen negoziazio kolektiboa eta enpresak onesten dituen gaine-
rako aginduak betetzea.

• Langile eta haien ordezkariei LAP (prebentzio plana) kudeatzeko sistema-
ko elementu guztiei buruzko kontsulta egingo zaiela eta era aktiboan parte
hartzeko langileen eta ordezkarien gogoa bultzatuko dela bermatzea.

• LAPen kudeaketa sistema aurrera eramateko orduan etengabeko hobe-
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kuntzak egitea.

Deskribatu berri dugun LAP politika ezartzeko, enpresako Zuzendaritzak ain-
tzat izan behar ditu honako alderdiak:

• Erakundearen jarduerei buruzko politika eta helburu nagusiak.

• Erakundearen jardueratan aurkitu diren arriskuak.

• Legearen baldintzak eta aplikatu daitezkeen gainerako baldintzak.

• Laneko istripu eta lanbide gaixotasunen historia.

• Parte hartzen duten bestelako agenteetatik etorri daitezkeen beharrak,
agente horien artean, besteren artean, honakoak izan daitezke: LAPen
espezializatutako entitateak, Administrazioa, enpresa eta sindikatu era-
kundeak, eta abar.

• Etengabeko hobekuntzarako, eraginkortasunean dauden aukerak azter-
tzea eta horiek praktikara eramatea.

• Beharrezko baliabideak, bertako baliabideak, kanpoko baliabideak.

• Langileek eta/edo langileen ordezkarien parte-hartzea.

• Kontraten edo bestelako kanpoko langileen parte-hartzea.

LAP POLITIKAREN EZAUGARRIAK 

Jarraian, LAP Politikaren zenbait ezaugarri azalduko ditugu:

• Enpresaren izaera eta laneko arriskuen mailarako egokia izatea.

Zentzu horretan, arriskuak ebaluatzea (arriskuak zein diren jakitea eta
arriskuak kontrolatzea) eta prebentzioa planifikatzea LAP Plan eraginkor
baten oinarria dira, LAP Legearen 16.2. artikuluaren arabera. Hori dela eta,
prebentzio jarduera horien oinarrizko datuak, era eskematikoan, erakundea-
ren LAP Politikan islatu behar dira.

Horretaz gainera, informazio horri esker, LAP Plana egiteak suposatuko
duen zailtasun maila ezagutzea posible da, eta baita Planaren konplexutasu-
na ere. Laneko arriskuen eta horien alderdiek ezarriko dituzte mugak.

Bestalde, LAP Politikak ez du alde batera utzi behar enpresak denbo-
ran zehar irekita jarraitu nahi duela eta, hori dela eta, politikak enpresa-
ren etorkizuneko ikuspegia izan behar du oinarri, errealista izan behar da
eta ez du enpresan dauden arriskuen izaera puztu ezta arinkeriaz hartu
behar ere.

Sarritan, Politikaren deklarazioa eta LAP helburuak ez dira errealistak
dauden baliabideak egokiak ez direlako edo nahikoak ez direlako.
Jendaurreko edozein adierazpen egin aurretik, enpresak baliabideen beharra-
ri aurre egiteko gaitasunaz ziurtatu behar da, LAP Politikan ezarriko diren LAP
helburu guztiak eremu horretan benetan bete daitezkeela ziurtatuz.
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• LAP enpresaren kudeaketaren atala dela argi eta garbi onartzea.

Enpresek, haien ustez enpresaren garapenerako ezinbestekoak diren
jarduerak barneratzen dituzte; hau da, dauden baliabideak era eraginkorrean
kudeatzeko beharrezkoak diren jarduerak barneratzen dituzte. Zentzu
horretan, enpresaren kultura-ondarean enpresa kudeatzeko ezinbestekoa
dena soilik sartuko da. Beraz, enpresek, betidanik, finantzaketa, erosketak,
produkzioa, salmentak kudeatu dituzte. Hainbat enpresak Kalitatea ber-
matzeko baldintzak sartu dituzte borondatez, eta beste hainbat enpresak
(gutxiagok, kasu honetan) Ingurumena errespetatzeko baldintzak sartu
dituzte.

LAPen kasuan, 54/2003 Legeak aldaketak sartu zituenetik, 
ezinbestekoa da enpresan LAPen kudeaketa enpresaren kudeaketaren
barne hartzea, Prebentzio Plan baten bitartez, hain zuzen ere.

Baina jarduera horren eraginkortasuna handiagoa edo txikiagoa izango
da kudeaketan kultura-uste osoarekin sartu bada ala ez. Horregatik,
Politikan argi eta garbi onartu behar da LAPen kudeaketa ez dela enpresa-
ren gainerako jarduerekin paraleloan dagoen jarduera.

• Prebentzio gaietan, erantzukizuna erakunde osoaren ardura dela ezartzea,
zuzendaritzatik hasi eta langilearekin amaituz.

Dena dela, zaila da enpresako hierarkia maila guztietako langileek,
zuzendariak barne, LAPen kudeaketan era aktibo eta eraginkorrean parte
hartzea, ardurak zehaztu ezean eta guztiek zereginak aurrera eramateko
beharrezkoa den prestakuntza izan ezean.

• Etengabeko hobekuntza egiteko konpromisoa.

LAP sistemaren errendimenduaren hobekuntza planifikatua, helbu-
ruetan adierazi behar da. Alderdi hori funtsezkoa dela esan dezakegu,
54/2003 Legeak sartu zituen aldaketetan hala eskatzen zela uler baiteza-
kegu. Hain zuzen ere:

“Enpresaburuak planifikazioaren barne dauden prebentzio jarduerak era eraginko-
rrean egiten direla bermatu behar du, jardueren eraginkortasunaren etengabeko
jarraipena eginez.

Enpresaburuak prebentzio jarduerak, aurreko a) paragrafoan aurreikusitako aldizka-
ko kontrolen ondorioz , eskatutako babes-helburuentzat egokiak ez direla uste duene-
an aldatu ditzake. (31/1995 Legea, 16.2-b artikulua)”

• Indarrean dagoen legediaren arabera laneko arriskuen prebentzio maila
altua lortzeko konpromisoa ezartzea.

Enpresek aplikatu daitekeen legedia eta bestelako LAP baldintzak
bete behar dituzte. Prebentzio politikarekiko konpromisoak, enpresak,
aipatutako legedia edo bestelako baldintzak betetzeko edota gainditzeko
beharra era publikoan onartzen dituela adierazten du (eta baita hori lor-
tzen saiatzen dela ere). Horretaz gainera, aintzat izan behar da indarrean
dagoen LAP legedia “gutxieneko baldintzen” legedia dela.

Gogoan izan behar dugu, zenbait arau eta espezifikazio teknikoetan
aplikatu daitekeen legedia betetzeko konpromisoa aipatzen denean,
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Espainiar legediaren kasuan, ez dela nahikoa legea era formalean bete-
tzea, izan ere, hori oso era adierazgarrian aipatzen da 54/2003 Legearen
Zioen Adierazpenean.

Hori dela eta, indarrean dagoen legedia betetzeko konpromisoa ezin
da ulertu era formalean bete behar den zerbait bezala, eraginkorra den
prebentzioa egiteko ahalegina bezala ulertu behar da, eta baldintza hori
betetzea ez da batere erraza.

Beharbada, legea, legediak hitzez hitz aipatzen ez dituen prozesuen
bitartez, zenbait prebentzio jarduera osagarriren bitartez, edo ezarritako
prebentzio jarduerak betetzeko eran betetzearen bitartez materializatu
behar dela azpimarratu behar da, legediaz gainera, baldintza osagarriak
ere beteko direla esan ahal izateko.

• Enpresaren gainerako politikekin, baldin badaude, koherentea izatea, hala
nola kalitate, ingurumen eta beste hainbat politikekin.

LAP kudeatzeko sistema enpresako gainerako kudeaketa sistemekin
bateragarria izan behar da edo gainerako kudeaketa sistema horietan bar-
neratuta egon behar da.

• Dokumentuz jasota egotea.

Honako helburuekin:

- Langile guztiek haren berri izan dezaten eta enpresako langile guztiek
ezagutzeko eta onartzeko moduan.

Langileen parte-hartzea eta konpromisoa funtsezkoak dira preben-
tzioan arrakasta izateko, beraz, beharrezkoa da erakundeak langileei
bere LAP politika eta helburuen berri era argian ematea.

Langileek LAP kudeaketak bere ingurunearen kalitatean dituen ondo-
rioetaz ohartu behar dira eta langileengan kudeaketari ekarpenak egi-
teko gogoa piztu behar da.

- Alderdi interesatuentzat eskura egotea.

Erakundearen LAP kudeaketan parte hartzen duen edozein pertsona
edo talde (bertakoa edo kanpokoa) edo kudeaketaren ondorioak jasa-
ten dituen edonork interesa izan dezake LAP Politikaren definizioan.

Hori dela eta, Politika horren berri emateko prozedura izan behar du
enpresak. Prozedura horren bitartez alderdi interesatuek LAP Politika
eskaera bitartez jaso dezaten bermatu behar da, baina ez da derrigo-
rrezkoa eskatzen ez diren aleak banatzea, Politika, hasieratik, erakun-
de osoan zehar hedatzen baita.

• Politika mantentzea eta aldizka berrikustea, enpresaren araberakoa eta
egokia dela bermatzeko.

Aldaketa ezin da ekiditu, legedia garatzen da eta gizartearen itxaropenak
gero eta handiagoak dira. Horren ondorioz, erakundeko Prebentzio politika
(eta kudeaketa sistema osoa) aldizka berrikusi behar da beti egokia eta era-
ginkorra dela bermatzeko.

     



Aldaketarik egiten bada, aldaketok lehenbailehen hedatu behar dira.

ZENBAIT ADIBIDE

Jarraian azaltzen diren adibideetako testuak 54/2003 Legea indarrean sartu
aurretik egin ziren azterlanetan dute jatorria. Hori dela eta, baliteke testuotan
erabiltzen den terminologia Eskuliburu honetan eta araudiaren erreforman erabil-
tzen denarekin bat ez etortzea.

Hala ere, oro har, aurretik azaldu ditugun elementuei buruz aritzen direnez,
Eskuliburuan sartzea interesgarria dela deritzogu.
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Prebentzio Politikaren Adierazpena

1. Enpresak lehen mailako interesa eta babes handiena ematen die Laneko
Segurtasun eta Osasunari pertsonen, instalazioen , ingurumenaren eta produk-
tuen kalitatearen segurtasuna eta osasuna babesteko baliabide gisa.

2. Enpresak, laneko baldintzak hobetzeko funtzioek bestelako edozein eragike-
ta edo kudeaketa funtzioek duten garrantzia eta traszendetzia maila bera dutela
adierazten du.

3. Enpresak Laneko Segurtasun eta Osasun gaietan dagoen legedia eta erakun-
deak ontzat hartzen  dituen gainerako baldintzak betetzeko konpromisoa hart-
zen du.

4. Enpresak Laneko Segurtasun eta Osasun gaietan dugun jarrera etengabean
hobetzeko konpromisoa hartzen du.

5. Enpresak langileei eta haien ordezkariei kontsulta egingo diela eta Laneko
Segurtasun eta Osasun gaietan era aktiboan parte hartzeko gogoa pizten saia-
tuko dela bermatzen du.

6. Enpresak Laneko Segurtasun eta Osasun politika garatu ahal izateko langile-
ek prestakuntza izango dutela bermatzen du.

7. Enpresak politika, enpresako langile guztientzako, ezagutza, ulermen, gara-
pen eta eguneratze maila gorenean mantenduko duela bermatzen du.

………..(e)ko………….ren……...(ea)n

Zuzendari Nagusia
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XXX, S.A. enpresan, Zuzendaritzak PREBENTZIOA funtsezko helburu
bezala ezartzeko erabakia hartu du, Segurtasuna, Osasuna eta
Ingurumenarekin zerikusia duen guztia hobetzeko asmoz.

Hori dela eta, eta enpresaren antolamenduan laneko bizitzaren kalita-
tea hobetzeko ezarri dugun planaren arabera, Zuzendaritzak Laneko Arriskuak
Prebenitzeko Kudeaketa Integratuko Sistema garatzeko eta ezartzeko duen
konpromisoa adierazten du.

Prebentzioa Kudeaketa Sistema horren barruan egin dugun lehen eki-
mena laneko arlo guztietan dauden laneko arriskuak ezabatzea, murriztea edo
minimizatzea izan da, edozein istripu edo gertakari ekiditeko edo prebenitzeko
asmoz.

Beraz, Prebentzioa Kudeatzea Zuzendaritzaren eta Aginte-lerro osoaren
zeregina da, Sisteman ezarritako jarduerak gainerako zereginen eraginkortasun
eta ardura berarekin aplikatu ahal izateko.

Halaber, Laneko Prebentzioa langile guztien ardura da, horien elkarlan
eta parte-hartzeari esker, laneko baldintzak hobetzea errazagoa izango baita.

ZUZENDARI KUDEATZAILEA

XXX, S.A. enpresak, industria lehiakortasun modernoak ezartzen dituen
erronkei aurre egiteko, une honetan, LANEKO SEGURTASUNA enpresaren jar-
dueraren gainerako osagaien (besteren artean, produkzioa, kostuak edo kalita-
tea) pareko dela pentsatzen du.

Horren ondorioz, eta eraginkortasuna ahalik eta handien izan dadin,
Zuzendaritzak INTEGRATUTAKO SEGURTASUN SISTEMA ANTOLATUA ezarri
nahi du; sistemaren helburu nagusia gure lanaren arriskuak minimizatzea da,
bertako langileen, ekipamenduen, tresnen, materialen eta instalazioen osasun
eta segurtasunaren gain eragina izan dezakeen edozein istripu prebenitzeko eta
ekiditeko.

Segurtasunaren kudeaketa horrela ulertzen badugu, Zuzendaritzaren
zeregina da eta, ondorioz, enpresako AGINTARI guztiei dagokie SISTEMAko pre-
bentzio jarduerak aplikatzea, eta hori dituzten gainerako zereginetarako duten
intentsitate, eraginkortasun eta ardura berarekin egin behar dute.

Halaber, Segurtasuna LANGILE guztien ardura da, izan ere, langileek
SISTEMAren esparruan egiten dituzten jarduera eta parte-hartzeak lanpostuak,
egunetik egunera seguruago izan daitezen lortu behar dute.

Sinadura:
Zuzendari Nagusia
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XXX enpresaren ordezkari gorena naizenez, eta Enpresako langile guztien
jarduerek gure laneko moldea hobetzera zuzentzeko helburuz, LANEKO SEGUR-
TASUN ETA OSASUN Politika ezartzea egokia dela deritzot.

XXXeko aktiborik garrantzitsuena, bere ahalegin, dedikazio eta ideiekin,
Enpresak merkatuan eskatzen den lehiakortasun maila lortzen laguntzen duten
pertsonen multzoa da.

XXXeko lehiakortasuna lortzeko etengabeko hobekuntza prozesuaren
baitan, Enpresako Zuzendaritzak indarrean dagoen legedia betetzeaz gainera,
egiten dugun laneko baldintzak eta segurtasuna etengabean hobetuko dituen
Laneko Segurtasun eta Osasun Sistema ezartzearen aldeko apustua egiten du.

Laneko arriskuen prebentzioa Enpresako kudeaketaren zati bat dela
ulertzen dut. Gure produktu eta zerbitzuen kalitateaz arduratzen garen bezala-
xe, laneko arriskuen prebentzioa XXXeko Zuzendaritzaren arduren artean dago,
zalantzarik gabe.

Agintarien kateko kide guztiek segurtasunaren kudeaketan parte hartu
behar dute. Segurtasuna kudeatzea ez da soilik Zerbitzu Medikoaren edo
Langileen Sailaren zeregina. Segurtasuna kudeaketa irizpideen zati bezala onart-
zea, Zuzendarietatik hasiz eta erdi-mailako agintarietatik igaroz, Enpresan kude-
atzeko ardura duten pertsonen multzoaren ardura da.

Horretarako, XXXk, ahal duen heinean, bere langileen segurtasuna era era-
ginkorrean kudeatzeko beharrezkoak diren baliabideak egon daitezen bermatu
behar du.

Sistemako prozeduretatik eratortzen diren zeregin eta betebeharrak betet-
zea XXXeko Langile guztien ardura da eta lana egunetik egunera seguruago izan
dadin hobekuntza posibleen ekarpena egin behar dute.

Hori dela eta, SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA bultzatzeko konpromi-
soa hartzen dut, eta guztion parte-hartze aktiboa eskatzen dut Enpresaren
hobetzeko ahalmena errealitate bihur dadin.

Guztiontzat ondorio onuragarriak dituen, merezi duen eta aldez aurretik
eskertu nahi dudan ahalegina da.

PRESIDENTE EXEKUTIBOA
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XXX Enpresaren Estrategia Orokorraren arabera, enpresako kudeaketaren
elementu bat bezala, Gizarte Estrategiaren barne dagoen YYYko Solairuko
Segurtasun Programa ezarri nahi dugu.

Laneko Segurtasun eta Osasuneko Programaren Helburua, hainbat pre-
bentzio jardueraren bitartez, arriskuak ezabatzeko joera duen laneko prozedu-
ra bermatzea eta langile, ekipamendu, material eta instalazioen osasun eta
segurtasunean eragina izan ditzaketen istripuak, gertakariak eta gaixotasunak
ekiditen saiatzea da. Hori eginez, guztion bizi-kalitatea hobetu nahi dugu.

Programaren bitartez, segurtasunaren eta kudeaketaren ardura Aginte-
lerro OSOAren ardura izango da, Zuzendaritzatik hasi eta hobekuntzarako talde-
etako arduradunetara arte, eta programa berria onartzea kide guztien ardura
izango da. Hori dela eta, Zuzendaritzatik, programa ilusioz eta buru-belarri ari-
tuz onartzeko deia egiten dizuet, guztiontzako Segurtasun eta Osasun maila
altua lortzeko lerro guztiarengandik espero dudan laguntza eskertuz.

Adeitasunez, 

Solairu-burua

CXXX, S.A. enpresaren ordezkari gorena naizenez, eta Enpresako langile
guztien jarduerek XXX, S.A.  hobetzera zuzentzeko helburuz, honako LANEKO
SEGURTASUN ETA OSASUN Politika ezartzen dut:

XXXeko aktiborik garrantzitsuena, bere ahalegin, dedikazio eta ideiekin,
Enpresak merkatuan eskatzen den lehiakortasun maila lortzen laguntzen duten
gizonezko eta emakumezkoen multzoa da.

XXXeko lehiakortasuna lortzeko etengabeko hobekuntzaren baitan,
Enpresako Zuzendaritzak, egiten dugun laneko baldintzak eta segurtasuna
etengabean hobetuko dituen Laneko Segurtasun eta Osasun Sistema ezartzea-
ren aldeko apustua egiten du.

Sistemako prozeduretatik eratortzen diren zeregin eta betebeharrak bete-
tzea XXXeko Langile guztien ardura da eta lana egunetik egunera seguruago
izan dadin, hobekuntza posibleen ekarpena egin behar dute.

Hori dela eta, SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA era sistematikoan
bultzatzeko konpromisoa hartzen dut, eta guztion parte-hartze kontzientea,
aktiboa eta diziplinatua eskatzen dut Enpresaren hobetzeko ahalmena erreali-
tate bihur dadin.

Guztiontzat ondorio onuragarriak dituen, merezi duen eta aldez aurre-
tik eskertu nahi dudan ahalegina da.

ZUZENDARI KUDEATZEAILEA
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XXX, S.A.-ren oinarrizko helburua, bezeroek kalitateari, prezioari eta
zerbitzuari dagokionez dituzten eskakizunak asetu ahal izateko, enpresa garat-
zea da.

Helburu hori lortzeko Enpresako langileek, egunero, Laneko Segurtasun
eta Osasun egoerarik onena izatea, lehen mailako garrantzia duen baldintza da.

Badakigu enpresaren arrakasta enpresaren langile guztien ardura dela
eta, horregatik, XXX S.A.ko Zuzendaritza Nagusiak Laneko Arriskuen
Prebentzioa Kudeatzeko Sistema ezartzeko eta sistemaren buru izateko konpro-
misoa hartzen du; sistema horren baitan honako jarduerak eta ekimenak daude:

1. Enpresako jardueren ondoriozko arriskuak prebenitzera zuzendua dago
eta, prebentzio jarduera etengabean hobetzeko printzipioan oinarrituz, arrisku
horien ondorioak minimizatzera zuzendua dago.

2. XXX, S.A. enpresan aplikatu daitekeen eta indarrean dagoen Laneko
Segurtasun eta Osasunari buruzko legedia etengabean betetzen dela bermatu
behar du.

3. Urtero, Zuzendaritzak Sistemaren funtzionamendua berrikusi behar du,
barneko kontu-ikuskaritza eginez, ezarritako estandarrak betez, adierazleak
betez, eta abar betez, eta horien arabera, hurrengo urteetako helburuak eta
xedeak ezarri behar ditu.

Segurtasunaren kudeaketa horrela ulertzen badugu, XXX, S.A. enpresako
Zuzendaritzaren ardura da eta, ondorioz, Enpresako AGINTE LERRO osoaren
ardura da dituzten gainerako zereginetan erabiltzen duten intentsitate, eragin-
kortasun eta ardura berarekin SISTEMAko prebentzio jarduerak aplikatzea.

Halaber, Segurtasuna langile guztien ardura propioa da eta Laneko
Arriskuak Prebenitzeko SISTEMA ezartzeko eta garatzeko orduan konpromiso
aktiboa hartu behar dute, Sistema, propio bezala ulertuz eta proposatzen dituen
jardueratan parte hartuz.

Politika honen eta langile guztien parte-hartzearen ondorioz, lana gero
eta era seguruagoan egingo dugula ziurtatu dezakegu; istripu kopurua murriz-
tea, laneko bizi-kalitatea hobetzea eta, ondorioz, gure Kalitate Politikaren eta
merkatuko eskakizunen araberako lehiakortasun handiagoa izatea lortuko dugu.

ZUZENDARI NAGUSIA
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XXX, S.A.-ren etorkizuna, enpresaren ezaugarri bereziak aintzat hartu-
ta, lehiakortasun maila altua lortzea langileen profesionaltasunaren menpe dago,
funtsean.

Egun, bezeroek eskatzen duten produktibotasun maila, kalitate eta
segurtasun baldintza nahikoekin eta arrazoizko kostuarekin lortzen duten profe-
sionalen taldea baina ezin da izan lehiakorra. Hau da, ez da arriskurik egon behar
ez pertsonentzat ez produktu eta laneko baliabideentzat.

Bestalde, Laneko Arriskuen Prebentzioko Legeak arriskuak eta/edo istri-
puak ezabatzeko/murrizteko beharrezkoa den prebentzio jarduera martxan jar-
tzera behartzen gaitu.

ZUZENDARITZAK printzipio horietan sinisten du eta horien aldeko apus-
tua egiten du. Horiek praktikan jartzeko LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNE-
KO PROGRAMA ezartzeko konpromisoa hartzen du; programaren helburua, jar-
duera multzo baten bidez egiten ditugun jardueren arriskuak, zentzurik oroko-
rrenean (pertsonak, produktua, laneko baliabideak), murriztea da.

Programa osatzen duten jarduerek helburu eta arduradun zehatzak izan
behar dituzte, urtero berrikusi daitezkeenak eta egunero, parte hartzen duten
gainerako enpresekin, era koordinatuan aurrera eraman behar direnak. Jarduera
horiek AGINTARIEN eta LANGILEEN parte-hartzea eskatzen dute eta denek,
bakoitzari dagokion ardura hartu behar dute bere gain.

ZUZENDARITZAK Programa bete dadin eta programaren bitartez ikusten
dena zuzentzeko bere esku dauden baliabide guztiak erabili behar ditu.

ZUZENDARI-KUDEATZAILE naizenez, guztiok elkarlanean aritu gaitezen
dei egiten dizuet, asmoen adierazpen hau errealitate bihur dadin eta gure lan-
taldeak (murritza bada ere hobetzeko ahalmen handia duen taldea da) lortu bahi
dituen lehiakortasun mailarik altuenak lor ditzan (kostuak, produktibotasuna,
segurtasuna, kalitatea).

Guztiontzat ondorio onuragarriak dituen, merezi duen eta aldez aurretik
eskertu nahi dudan ahalegina da.

ZUZENDARI KUDEATZEAILEA

   



51

Enpresako Zuzendaritzak, enpresaren jarduerak langileen eta instalazioe-
tan egon daitezkeen bitartekoen segurtasun eta osasunean kalteak eragin di-
tzakeela jakinda, bere jardueran integratuta dagoen laneko arriskuen preben-
tzioa kudeatzeko sistema garatzea erabaki du, honako printzipioen arabera:

• Langileen osasun eta segurtasunak enpresaren jarduerari ekarpena egiten dio,
baliabide fisiko eta giza baliabideak zainduz eta garatuz eta laneko arriskuen
ondoriozko lege-ardurak eta galerak murriztuz.

• Prebentzio jardueraren helburua arriskuak ekiditea eta ezabatu ezin daitezkeen
arriskuak ebaluatzea da.

• Prebentzio neurriak zehazteko, arriskuen jatorriari heltzen saiatu behar da eta,
hala dagokionean, taldearen babesa banakakoaren babesaren aurretik jarri
behar da, eta egon daitezkeen gainerako arriskuak aintzat hartu behar dira.
Neurriak arrisku horien hedadura kontrolatu nahi diren arriskuena baina dezen-
te txikiagoa denean eta aukera seguruagorik ez daudenean hartu behar dira.

• Laneko eta produkzioko ekipamendu eta metodoen aukeraketa, lan monotonoa
eta errepikakorra arintzeko eta lan horrek langileen osasunean dituen ondo-
rioak arintzeko helburuz egin behar da.

• Prebentzioa planifikatzeko orduan, teknika, lanaren antolamendua, laneko bal-
dintzak, gizarte-harremanak eta ingurunearen faktoreek lanean duten eragina
integratzen dituen multzo koherentea bilatu behar da.

• Nahiko informazio jaso duten langileak soilik sartu ahal izango dira arrisku larri
eta espezifikoa duten eremuetara.

• Langile bati zeregin bat eman aurretik, langileak zeregin hori aurrera eramate-
ko duen segurtasun eta osasunaren esparruan duen gaitasun profesionala hartu
behar da kontuan.

• Prozesuen arriskugarritasuna ebaluatzeko orduan, langileek prozesu horiek egi-
teko orduan izan ditzaketen distrazio edo zuhurtziagabetasunen ondorioak
aztertu behar dira.

• Aplikatu daitekeen araudian adierazten den betetasun maila bermatu behar da
eta, betiere, teknikaren egungo mailaren arabera lor daitezkeen segurtasun
estandarrak baloratu behar dira.

• Langileek laneko arriskuak prebenitzearekin zerikusia duten gaietan era aktibo-
an parte hartzeko eskubidea dute eta, horretarako, Laneko Arriskuen
Prebentzioko Legearen V. Atalean legez ezartzen diren ordezkaritza-moduak
erabili ahal izango dituzte.
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LAP planari jarraituz prebentzio 
jarduerari ekitea

Egoera arriskutsuak zein diren jakitea

• Arriskuak zuzenean ezabatzeko neurriak
• Arriskuak izan ez daitezen har daitezkeen jagoletza/kontrol neurriak

Arriskuak ebaluatzea

• Arriskuak ezabatzeko edo murrizteko neurriak

• Arriskuak maila onargarrian mantentzeko har daitezkeen
jagoletza/kontrol neurriak

“Prebentzio neurrien katalogo” bat laburbiltzea

• Prebentzio neurriak aukeratzeko irizpide osagarriak

Langileei informazioa ematea

Urteroko helburuak planifikatzea

Langileei kontsulta egitea

• Planifikazioan izan daitezkeen aldaketa posibleak aintzat izatea

3

          



Arriskuak zein diren ezagutzeko, eta arriskuok ebaluatzeko eta kontrolatzeko
prozesuak, arriskuak kudeatzeko orduan tresna gakoa dira.

LAP kudeatzeko zenbait metodologiatan “arriskuen ebaluazioa” termino gene-
rikoa, elkarrekin lotuta dauden eta bata bestearen atzetik doazen prebentzio jar-
dueren multzoa prozesu bakar batean biltzeko erabiltzen dute; aipatutako pre-
bentzio neurri horiek, besteren artean, honakoak dira: egoera arriskutsuak zein
diren jakitea, langileetan eragina duten arriskuak ebaluatzea eta dauden arriskuak
minimizatzeko sortzen diren prebentzio neurriak.

Prozesu horiek asko aldatzen dira erakundetik erakundera eta batzuetan eba-
luazio sinpleak eta beste batzuetan, berriz, dokumentazio anitz duten analisi
kuantitatiboak aurki ditzakegu. Enpresak berak planifikatu eta ezarri behar ditu
arriskuak zein diren jakiteko, arriskuak ebaluatzeko eta kontrolatzeko prozesuak,
prozesu horiek enpresaren beharretara eta lantokiko baldintzetara moldatuz eta
LAPi buruzko legediaren baldintzak errespetatzeaz arduratuz.

Arriskuak zein diren jakiteko prozesuak eta arriskuak ebaluatzeko eta kontro-
latzeko prozesuak ez dira solairuko eragiketa “arruntetan” (produkzioa) soilik apli-
katu behar, baizik eta aldizkako edo noizbehinkako eragiketa edo prozeduratan,
hala nola, instalazioak garbitzean eta mantentzean, makineria doitzean eta era-
biltzeko prest jartzean, solairuko abiarazte eta etete eragiketetan, kanpoko enpre-
sek egiten dituzten zereginetan eta abarretan ere aplikatu behar dira.

Prozesu horiek neurri aktibo bezala garatu behar dira eta ez erreakzio neurri
bezala, hau da, prozedura edo jarduera berriak edota horiek berrikusi aurretik
aplikatu behar dira. Aurkitutako arriskuak murrizteko eta kontrolatzeko beharrez-
koa den edozein neurri, aldaketak egin aurretik hartu behar da.

Eskuliburu honetan, arrazoi didaktikoak direla eta, aipatutako prebentzio jar-
duera bakoitzaren azalpena banandu dugu. Hala ere, jarduera horiek prozedura
bihurtzeko orduan, guztiz baliozkoa izan daiteke enpresak jarduera horiek guztiak
dokumentu bakarrean biltzeko aukera izatea.

Gogoan izan behar da erakunde bakoitzak bere beharren araberakoa den pre-
bentzioa kudeatzeko sistema lortzen saiatu behar dela eta, hainbat egoeratan,
edozein Eskuliburutan jarraibide erabilgarriak aurki ditzakegula, nahiz eta horiek
ez diren derrigorrez bete behar.
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EGOERA ARRISKUTSUAK ZEIN DIREN JAKITEA 

LAP Legearen 15. artikuluan “Prebentzio Jardueraren Printzipioak” izenekoak
agertzen dira, enpresaburuak prebentzioari dagokionez duen zeregina betetzeko
prebentzio jardueraren gida gisa.

Printzipiook, funtsean, jarraian agertzen den eran laburbildu ditzakegu:

• Arriskuak ekiditeko, jatorritik erasotzea (arriskutsua den hori arriskurik ez
duen edo ia arriskurik ez duen horregatik ordezkatuz), ekiditu ezin daitez-
keen arriskuak ebaluatuz.

• Prebentzio jarduerak era planifikatuan aurrea eramatea.

Arrazoi horiek direla eta, edozein LAP Plan diseinatzeko orduan, ezinbestekoa
da lanean dauden arriskuen iturriak zein diren jakitea.

Prozesu hori, Eskuliburu honetan “Egoera arriskutsuak zein diren jakitea”
izena jasotzen duena, oinarrizkoa eta funtsezkoa da erabat. Hala ere, enpresaren
ezaugarrien eta enpresaren jardueraren ezaugarrien guztiz menpekoa da eta,
horrexegatik, oso zaila da era generikoan prozedura bihurtzea.

Egoera arriskutsuak zein diren jakiteko orduan, oso erabilgarria da, esaterako,
hainbat kategoriei dagokienez, egoera arriskutsuak bilatzeko prozesua sistemati-
zatzeko helburua duten “azterketa zerrendak” erabiltzea. Hona hemen kategoriak:

• Lantokiak eta bertako eraikuntzako eta inguruneko baldintzak.

• Elektrizitate-instalazioen baldintzak.

• Ekipamendu eta makineriaren eraso mekanikoak.

• Arrisku kimiko zein biologikoak dituzten produktuen eraginpean egotea.

• Ibilgailuek pertsonak harrapatzea.

• Kargak biltegiratzea.

• Zama manipulatzea edo mugimendu errepikakorrak egitea.

• Pertsonak lanpostuetara moldatzen ezin direneko kasu posibleak.

• Eta abar.

Zeregin honi heltzeko modurik aproposena, lehen aldiz egiten denean, izen
handiko Erakundeek garatutako edo argitaratutako azterketa zerrendak erabiltzea
da. Lehen alditan erabili ostean, erraza da zerrenda horiek enpresaren behar jaki-
netara moldatzea.

Azterketa zerrendaren bidez egoera arriskutsuak bilatzean eraginkortasuna
izan nahi badugu, jarraian aipatzen diren gaiei buruzko inbentario ahalik eta sako-
nena hartu behar dugu abiapuntutzat:

• Zein lan egiten diren.

• Zein material erabiltzen diren eta zein material produzitzen diren. 

• Zein ekipamendu dauden.

• Lana non egiten den.
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• Lana nork egiten duen (gaitasunak eta langileak duen informazioa eta
prestakuntza).

• Aplikatu behar diren lege- edo erakunde-aginduak.

Azken finean, inbentarioa egiteko honako galderei erantzun behar diegu: Nork
egiten du zeregina? Zein ekipamendu erabiliz? Zein material erabiltzen edo produzi-
tzen ditu? Zein informazio eta prestakuntza ditu? Bete behar den agindurik ba al dago?

LAPen gaietan, neurri handi zein txikian, espezialista den eta arriskuak zein
diren bilatzen duen pertsonak, ezinbestean lanpostuetako langileek eta enpresako
zuzendaritzak ematen dioten informazioa izan behar duela bistakoa da. 

Egoera arriskutsu bat zein den jakin ostean, posible da arriskuak bilatzen/eba-
luatzen dituen pertsonak bere burua hainbat egoeraren aurrean aurkitzea: 

ARRISKUA JATORRIAN EZABATU DAITEKE

Kasu horretan, har daitekeen neurri bakarra arriskua behin betiko ezabatzea
da, une horretan ekonomiaren eta teknikaren aldetik bideragarria baldin bada.

Adibidez: Disolbatzaile organikoak dituen pintura klasikoa erabiltzen zen eta
horren ordez ur-pintura erabiltzea erabaki dute, disolbatzaileak kenduz.

Erabiltzen zen produktua aldatzearen ondorioz, arriskua jatorrian ezabatu
dute. Ez da beharrezkoa ebaluazioa egitea, baina komeni da egindako hobekuntza
dokumentuz jasotzea.

ARRISKUAREN ERAGINPEAN IZATEA EZABATU DAITEKE

Horrelako egoeratan, arriskuaren eraginpean izatea guztiz ezabatu dezakeen
neurriren bat dago.

1. adibidea: makina baten engranaje mugikorrak estaltzen dituen pantaila
babeslea jartzen da, engranajeetara iristea ekiditeko.

Arriskuaren eragina guztiz ezabatu da; ezinezkoa da engranajeetara heltzeaga-
tik edo horiekin kontaktuan jartzeagatik istripurik egotea. Hala ere, babesa bere
lekuan mantentzen dela ziurtatzeko kontrol neurriak beharrezkoak dira, horrelako-
rik egon ezean, arriskua berriro ere bere horretan agertuko delako, egia baita arris-
kua ez dela jatorrian ezabatu.

2. adibidea: eroale baten zehar doan korronte elektrikoak ez du egoera arris-
kutsurik eragiten kablearen estalki isolatzaileak arrisku horren eraginpean egotea
guztiz eragozten duelako.

Hala ere, eroaleen egoera kontrolatu behar da, geruza isolatzailea hondatuko
balitz, langileak elektrizitatearen arriskuaren eraginpean egongo liratekeelako. Ez
da beharrezkoa arriskua ebaluatzea (arriskua=0 da eragina=0 delako), elektrizi-
tate-isolatzaileen egoera era eraginkorrean kontrolatzen bada.

Gainerako egoera guztietan, hau da, arriskua edo arriskuaren eraginpean izatea
jatorrian guztiz ezabatzea ezinezkoa denean, ezinbestekoa da arriskuak ebaluatzea.

               



ARRISKUAK EBALUATZEA

Aurreko atalean esan dugun bezala, hainbat kasutan ezinezkoa izango da
arriskua jatorrian guztiz ezabatzea edo arriskuaren eraginpean izatea ekiditea.

Esaterako, hainbat egoeratan honakoa gertatuko da:

ARRISKUA MURRIZTEKO NEURRIAK HARTZEA POSIBLE DA

Horrelako egoeratan arriskua murriztu dezakeen neurriren bat hartzea posible
da, arriskuaren eraginpean egoten den denbora edo aldiak murriztuz, arriskuaren
eraginpean dagoen langile-kopurua murriztuz, kalte hipotetikoen laztasuna muga-
tuz, eta abar.

Adibidez: Kargak garabiaz maneiatzeko orduan, kargaren ondoan karga lotzen
eta askatzen duen langilea eta garabiaren gidariari seinaleak egiteko ardura duen
pertsona soilik egon daitezen ezarri behar da. Ezin da langile gehiago egon eremu
horretan. Karga ezin da pasa langile gehiago lanean ari diren lekuetatik.

ARRISKUA ZAINTZEKO ETA MUGA ONARGARRIETAN MANTENTZEKO
NEURRIAK HARTZEA POSIBLE DA

Horrelako egoeratan, industria-prozesua, arrazoi ekonomikoak edo teknikaren
egoera direla eta, egoera arriskutsu baten eraginpean egotea onartzen da egoera
onargarri bezala ulertzen diren balioen maila baten barne mantentzeko jagoletza
neurriak hartuz. Maila horretatik kanpo, dagoen arriskua onartezina da.

1. adibidea: Fabrikazio prozesuan kimika produktuak aireratzen dira.
Inguruneko substantzia pilaketa zaintzeko eta kontrolatzeko neurriak hartzen
dira; neurri horien arabera, lana egiteko ezinbestekoa da neurketen balioak “onar-
garri”tzat jotzen duten mailaren barne egotea.

2. adibidea: Haizea dagoenean dorre-garabiez kargak mugitzea onartzen da,
baina haizearen abiada etengabean neurtzen da eta emaitza onartutako balio
baten gorakoa bada, lana eten behar da.

Kasu horietan guztietan, LAP Legearen 15. artikuluak enpresaburuak “ (…)
ekiditu ezin daitezkeen arriskuak ebaluatu behar ditu (…)”ela dio.
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ARRISKUAK ZEIN DIREN JAKITEA ETA ARRISKUAK EBALUATZEA

Hasiera batean, LAP Legea azaldu ostean, araudiaren ondorengo garapenak arris-
kuak nola ebaluatzeko metodologia bakarra eta zehatza ezarriko lukeela uste zen.

Hala ere, hori ez zen gertatu. Praktikan dauden egoeren aniztasuna dela eta,
beharrezkoa edo komenigarria da ebaluatzeko hainbat metodologia edo prozedu-
ra egotea. LAP 31/1995 Legeak eta 39/1997 EDk (Prebentzio Zerbitzuen Araudia,
PZA) zehazten dutena ebaluazio hori egitea beharrezkoa dela eta ebaluazioaren
gutxieneko edukia da.

Aipatutako arauditik zenbait kontzeptu laburtzen baditugu, funtsean, honakoa
gogoratu behar dugu:

• Ebaluazioaren helburua, enpresaburuak hartu behar diren prebentzio neu-
rriei buruzko erabakiak hartzeko orduan baldintza egokiak izan ditzan,
garrantzitsua den informazioa lortzea da.

• Ebaluazioa ekiditu ez diren arriskuak dituzten lanpostu guztietan egin
behar da.
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posible da

Prebentzio
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posible da 

Arriskua 
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Ez da posible ezabatzea

Balorazioa

Eragina eza-
batu da?

Eragina onar-
garria da?

   



• Honakoak aintzat izan behar dira:

- Laneko baldintzak (daudenak) edo aurreikusitako laneko baldintzak.

- Lanpostuko langilearen ezaugarri pertsonalak.

• Arriskua jarraian aipatzen diren irizpideen arabera baloratu behar da:

- Irizpide objektiboak, dauden ezagutza teknikoen araberakoak.

- Langileekin hitzartutako irizpideak.

• Erabili behar den ebaluazio prozedura:

- Arrisku horri aplika daitekeen araudi espezifikoan adierazita dago.

- Edo, araudi espezifikorik ez badago, emaitza konfiantzazkoa izan dadin
bermatuko duen prozedura erabili behar da.

• Honakoetan jasotako metodo edo irizpideak erabili daitezke:

- UNE arauetan.

- LSHINeko gidatan, Silikosiko INren gidatan, Osasun Ministerioaren
gidatan, Autonomia Erkidegoetako Erakundeen gidatan (esaterako,
OSALAN).

- Nazioarteko arauetan.

- Aurrekoak egon ezean, izen handiko entitateen gidatan edo dokumen-
tuz deskribatutako lanbide irizpideetan.

• 39/1997 EDren arabera, ebaluazioa langile eskudunak eta teknika- eta
lege-trebakuntza nahikoa duen langileak egin behar du.

Arriskuak ebaluatzea (planifikazioarekin batera) enpresako prebentzio siste-
maren elementu nagusia da. Izan ere, arriskuen ebaluaziotik abiatuta, arriskuak
kontrolatzeko planifikatutako jarduerataz gainera, prebentzio sistema kudeatzeko
elementu ia guztiak prestatu behar dira.

Hori dela eta, ebaluazioaren emaitzek prebentzio neurririk hartu edo kontro-
latu behar dela adierazi duten lanpostuetan, honako datuak jaso behar dira doku-
mentuz:

• Zein lanpostu den.

• Kaltetutako langileen zerrenda.

• Dauden arriskuak edo izan daitezkeen arriskuak.

• Arrisku horiek eragiten dituzten faktoreak.

• Ebaluazioaren emaitza.

• Kasu bakoitzean egokiak diren prebentzio neurriak.

• Eskatu daitezkeen eta aplikatu daitezkeen ebaluaziorako irizpide eta pro-
zeduren erreferentzia.

• Ebaluazioaren ardura duen teknikaria zein den eta teknikariak jarduera
hori aurrera eramateko duen gaitasun profesionala.
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Ebaluazioaren erregistroak langileen eta dagokion laneko agintarien eskura
egon behar dira.

Bestalde, arriskuen ebaluazioaren berrikuspenak eta eguneratzeak ezinbeste-
an analizatu behar dira, lanpostuetan prebentzio neurriak aplikatzen direla egiaz-
tatzeko; horretarako aldizkako ikuskapenak, kanpoko zein barneko kontu-ikuska-
ritzak egin daitezke, hartutako irtenbideen eraginkortasuna neurtu ahal izateko.
PZAko 6. artikuluaren arabera, berrikuspenak jarraian azaltzen den egoeratan
egin behar dira:

• Hasierako laneko baldintzak aldatzen direnean.

• Araudi espezifikoren batek hala eskatzen duenean.

• Eta/edo langileekin hitzartutako maiztasunez.

Benetan, ebaluazioak duen zentzua zera da, edozein lan erarik onenean,
beharrezkoa ez den arriskurik izan gabe eta ezabatu ezin daitezkeen arriskuak
ahalik eta gehien kontrolatuz egiteko beharrezkoa den hausnarketarako baliabi-
dea izatearena.

Horregatik guztiagatik, arriskuak kudeatzeko elementu nagusia denez, enpre-
sak arriskuak zein diren jakiteko eta arriskuak ebaluatzeko jardueratarako
prozedura dokumentuz jasota eduki behar du. Helburu horrekin, “Plana ezartzeko
Eskuliburua”ren 2. zatian prozedurak idazteko irizpideak proposatzen ditugu, eta
zati horretan berean gaiari buruzko xehetasun gehiago aurki ditzakezu.

OSALAN - ENPRESAN LAP PLANA EZARTZEKO ESKULIBURUA

60

      



“PREBENTZIO NEURRIEN KATALOGO” 
BAT LABURBILTZEA

Egoera arriskutsuak zein diren jakinda, laneko baldintza seguruagoak izateko
hartu behar diren neurrien inguruan hausnarketa egin behar da.

Arrisku egoera jakin bati aurre egiteko neurririk egokiena zein den pentsatze-
ko orduan, prebentzioaren ikuspegitik, jarraian azaltzen den lehentasun hurren-
kera izan behar dugu kontuan:

1. Jatorrian prebenitzeko neurriak.

2. Antolamendu neurriak.

3. Taldeko babes-neurriak.

4. Banako babes-neurriak.

5. Langileei prestakuntza eta informazioa emateko neurriak.

Horretaz gainera, beharrezkoa izan liteke arriskuak maila onargarrien barruan
mantentzeko jagoletza eta kontrol neurriak hartzea, eta horretarako ikuskapenak,
neurketak eta abar inplementatu behar izatea gerta liteke.

PREBENTZIO NEURRIAK AUKERATZEKO IRIZPIDE OSAGARRIAK

Arrisku berari aurre egiteko neurri baten edo bestearen artean aukeratzea
posible bada, aintzat izan daitezkeen honako irizpideak eskaintzen ditugu:

• Neurriaren helmena: Gomendatutako neurriak ahalik eta arazo gehien
konpon ditzan saiatu behar gara, eta, aldiberean, neurri hori ezartzeak
kaltetuak izan daitezkeen langile kopuru ahalik eta handienaren onurarako
izan dadin saiatu behar gara.

• Neurriaren helburua: Hedadura handiena duten arriskuei erasotzeko hel-
burua duten neurriei eman behar zaie lehentasuna.

• Neurriaren egonkortasuna: Neurriaren eraginak ez dira desagertu ez
murriztu behar denborak aurrera egiten duen heinean.

• Arriskua ez transferitzea: Lanpostu bateko arriskua ezabatzen edo murrizten
badugu, horrek ezin du lanpostu horretan bertan edo gainerako lanpostue-
tan arazorik sortu.

• Langilearen gaineko eragina: Ahal den heinean, gomendatzen diren pre-
bentzio neurriek langileari eragozpenik ez eragitea lortu behar dugu, hori
hala izango balitz, eraginkorrak ez direlako eta denborak aurrera egiten
duen heinean langileek erabiliko ez lituzketelako.

• Ekonomia aintzat hartzea: Prebentzioaren aldetik eraginkortasun bera ber-
matzen duten bi neurri baldin baditugu, kostu txikiena duena gomendatu
behar dugu. Dena dela, kostuak INOIZ EZ du gomendatutako prebentzio
neurriaren eraginkortasuna kaltetu.

• Langileen jarrera eta jokabideari buruz hitz egiten duten neurrien aurrean,
lehentasuna izango dute izaera teknikoa duten prebentzio neurriek.
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Egun arrazoi tekniko zein ekonomiakoengatik bideragarriak ez diren neurriak
beti adierazi behar dira, etorkizunean aztergai izateko aukera izan dezaten, eta
horrexegatik alderdi hori oso argi utzi behar da.

Aurkitutako arriskuen aurrean erabiliko diren neurriak zein diren zehaztu
ondoren, neurri horiek guztiak “Prebentzio neurrien katalogoa”n bildu ditzakegu.
Dokumentu hori ez da hartuko diren neurrien planifikazioa, egun hartuko diren
neurriak zein diren eta agian etorkizunerako utziko diren neurriak zein izango
diren erabakitzeko orduan erabiliko den laneko dokumentu gisa baliagarria izan-
go den laburpena baizik.

Dokumentu horretan, orain arte bildutako datuen arabera, aurkitutako arrisku
egoerentzako irtenbidea diren prebentzio neurri guztiak bil daitezke. Neurriak hain-
bat eratara bildu daitezke, enpresak aukeratu dezake hori nola egin eta laneko
dokumentuaren erabilera eremuen (goi-zuzendaritza, enpresako prebentzio anto-
lamendua, Segurtasun eta Osasuneko Batzordea) arabera egin dezake lan hori:

• Neurriak espezialitateen arabera biltzea: segurtasuna, higienea, ergono-
mia, eta abar.

• Neurri zehatzak eta denboran zehar jagoletza eta kontrola behar duten
neurriak.

• Legeak eskatzen dituen neurriak eta enpresaren konpromiso propioagatik
hartutako neurriak.

• Enpresako sail bakoitzeko neurriak.

• Neurri materialak eta antolamendu edo prestakuntza neurriak.

• Eta abar.

Prebentzio neurriak bildu ostean, prebentzio jardueran egin behar den hurren-
go urratsa urteko planifikazioa diseinatzea da.
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LANGILEEI INFORMAZIOA EMATEA

LAP Legearen 18.1. artikuluak ezartzen duenaren arabera:

“(…) Lege honek ezartzen duen babesteko beharrarekin betetzeko helburuz, enpresaburuak
jarraian aipatzen diren gaien inguruko informazio guztia langileei helarazteko beharrezkoak
diren neurriak hartu behar ditu. Hona hemen gaiak:

a.) Langileek lanean izan ditzaketen segurtasun eta osasunerako arriskuak, enpresaren
osotasunari zein lanpostu bakoitzari edo zeregin bakoitzari eragiten dizkioten arriskuak.

“ (…) Langileen ordezkariak dituzten enpresatan, enpresaburuak langileen ordezkaria izan-
go du atal honetan aipatzen dugun informazioa langileei helarazteko bitartekaria; hala ere,
langile bakoitzari zuzenean jakinarazi behar zaio bere lanpostuak edo zereginak zein arrisku
espezifiko dituen,eta baita arrisku horien aurrean aplikatu daitezkeen babes edo prebentzio
neurriak zein diren ere. (…)”.

Beraz, dauden arriskuak zein diren jakin ostean, 3. atal honen hasieran egin
dugun bezalaxe, aipatutako xedapena informazio egokia eta osoa erabiliz bete
behar da.

“Egokia” terminoa erabiltzen dugunean zera ulertu behar dugu, informazioa
langileari moldatuta egon behar dela eta hark ulertzeko moduan idatzi behar dela
(langilearen hizkuntzari zein prestakuntzari arreta eskainiz) eta, ziur asko, infor-
mazioa prestakuntza jarduera labur batez lagundu behar da langileari helarazi
nahi dizkiogun kontzeptuak hobe uler daitezen.

Helburua, langileak informazio horren edukia errazago asimila dezan da, eta
ez informazioa era formalean edo soilik legeak dioena betetzeko helaraztea.
Informazio hori hedatzeko erraza den baliabideetako bat erabiltzea ekiditu behar
dugu, lanpostuaren arriskuen ebaluazioaren fotokopia erabiltzea, adibidez; izan
ere, dokumentazio hori, sarritan, langileen ulermen gaitasunarengandik urrun
dauden irizpide eta termino teknikoez josita egon ohi baita.

Dena dela ere, legeak informazioa transmititu dadin argi eta garbi eskatzen
duenez, enpresak neurrira egindako informazioa banatu dela dokumentuz jaso
beharko luke.
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URTEROKO HELBURUAK PLANIFIKATZEA 

Enpresak, LAP gaietan, helburu batzuk ezarri behar ditu, Prebentzio politika-
ren norabideari jarraituz eta, posible den guztietan, helburu kuantifikatuak erabi-
liz. Azken kasu horretan, helburu bakoitzarentzat egokia den adierazlea zehaztu
behar da, helburua zein mailatan ezarri den berrikusi ahal izateko.

Helburu horiek enpresan garrantzizkoak diren hierarkia maila guztietan ezar-
tzeko aukera dago.

Enpresaren tamainaren, helburuen konplexutasun mailaren eta helburuek
denboran zehar zenbat luzatzen direnaren arabera, LAPeko helburuak xede edo
gertaera garrantzitsutan banatu daitezke.

LANEren zuzentarauen arabera, helburuok honako ezaugarriak izan behar dituzte:

• Erakundearentzako espezifikoak izatea, enpresako tamainaren eta jardue-
ren izaeraren araberakoak eta ezaugarri horien arabera egokiak izatea.

• Egokiak diren eta aplikatu daitezkeen lege eta araudiekin eta enpresak LAPi
dagokionez dituen teknika- eta merkataritza-beharrekin bateragarriak izatea.

• Langileen segurtasun eta osasunaren babesa etengabean hobetzeari arre-
ta eskaintzea, LAPi dagokionez emaitzarik onenak lortu ahal izateko.

• Errealistak izatea eta aurrera eramatea posible izatea.

• Dokumentuz jasota egotea eta dagokien enpresako kargudun eta maila
guztiei helburuen berri ematea.

• Aldizka ebaluatzea eta, beharrezkoa balitz, eguneratzea.

Helburuak ezartzeko orduan, enpresak honakoak bezalako faktoreak hartu
behar ditu kontuan:

• Legearen baldintzak eta antzekoak.

• Aurretik ezagutzen diren arriskuak.

• Azterlan teknikoetan lortutako informazioa.

• Teknologia- eta finantza-aukerak.

• Istripuei/gertakariei buruz dauden erregistroak.

• Langileei egindako kontsultak.

• Eta abar.

Hau da, praktikan egin behar dena “Prebentzio neurrien katalogo”ari iragazki
eta murrizketa batzuk aplikatzea da, enpresako Prebentzio politikaren eta legedia-
ren zuzentarauen arabera eta enpresak ekitaldi horretan dituen teknika eta finan-
tzako aukeren arabera.

Lehen aldiz egiten denean, baliteke LAP helburuak adierazteko eta horietan
lehentasunak adierazteko informazio nahiko edukitzea zaila izatea. LAP Planaren
ezarpenean aurrea egiten den heinean, informazioa sortzen duen funtzionamen-
du ohitura egokiarekin, eta, batez ere, Planaren lehenengo urteko berrikuspena-
ren ostean, errazagoa izango da helburuak ezartzea.
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Dena dela, LAP helburuak beti arrazoizkoak izan behar dira eta horiek lortzea
posible izan behar da, hau da, enpresak helburuen garapena berrikusteko eta helbu-
ruak lortzeko nahiko teknika-, finantza- eta antolamendu-gaitasuna izan behar du.

Hona hemen zenbait LAP helburu mota:

• Prebentzio neurri jakinak hartuz arrisku maila murriztea.

• Zenbait istripu edo gertakari moten maiztasuna murriztea.

• Enpresako prebentzio sistemaren baitan baldintza gehigarriak sartzea edo
enpresako prebentzio sistemaren erreforma egiteko neurri zuzentzaileak
hartzea.

PZAko 9. artikuluaren arabera, arrazoizkoak diren eta lor daitezkeen helburu
horiekin batera, beti, giza- eta material-baliabideen deskribapena egin behar da,
eta baita helburu horiek lortzeko beharrezkoak diren baliabide ekonomikoena ere.

Enpresako antolamendu egituraren arabera, eta prebentzioa erabat integra-
tzeari arreta eskaintzen badiogu, enpresako hierarkiaren egituraren baitan, plani-
fikatzen diren neurrien arduraduna zein izango den argi eta garbi adierazi behar
da.

Multzo hori, gure legedian “Prebentzio jardueren planifikazioa” izenez ezagu-
tzen da. Aldez aurretik ezarritako epean zehar luzatuko da eta, normalki, epea
urtebetekoa izan ohi da. Dena dela, enpresak planifikatutako epea urtetik gorakoa
izango dela erabakitzen badu, urteko jardueren programa ezarri behar du.

Azkenik, enpresako Zuzendaritzak planifikazio proposamenari buruzko kon-
tsulta egin behar die langileei, hurrengo atalean adierazten dugun bezalaxe. 
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LANGILEEI KONTSULTA EGITEA

PREBENTZIO JARDUERAREN PLANIFIKAZIOAN IZAN DAITEZKEEN ALDA-
KETA POSIBLEAK AINTZAT IZATEA 

LAP Planaren garapeneko une honetan:

• Enpresak:

- Bere lanpostuan aurkitu dituzten arriskuei buruzko informazioa zuze-
nean eman dio langile bakoitzari.

- Prebentzio neurrien katalogo osoa egin du.

- Prebentzioaren planifikazio proposamena osatzen duten helburuak zein
diren ezarri du (helburu horientzako epeak, esleipen materialak, eko-
nomikoak eta giza-esleipenak ezarriz).

• Eta langileek eta/edo haien ordezkariek:

- Aurkitutako arriskuei buruzko informazioa jaso dute.

- Arrisku horiei aurre egiteko prebentzio neurrien katalogoa dute.

- Badakite enpresak helburuen planifikazioa proposatzeko orduan ezarri
dituen lehentasunak zein diren.

Orain, langileen parte-hartzea gauzatzeko, kontsulta egiteko une egokia dela
pentsatzen dugu.

Hori dela eta, LAP Legearen 34.1. artikuluak langileek LAPi buruzko gaietan
enpresan parte hartzeko eskubidea dutela ezartzen du; sei langile edo gehiago
dituzten enpresatan parte-hartzea langileen ordezkarien bitartez egin behar da.

Lege beraren 36.3. artikuluaren arabera, Prebentzio Ordezkariek hamabost
eguneko epean kontsultagai izan diren alderdiei (une honetan, dagokion eperako
prebentzio jarduerak Planifikatzeari buruzko iradokizunak eta ekarpenak) buruzko
txostena egin behar dute; hamabost egun horiek igaro ostean enpresaburuak era-
bakiak praktikara eraman ditzake.

Epe hori igaro ondoren, Zuzendaritzak langileen ordezkarien txostenean jaso-
tako ekarpenak ebaluatu behar ditu eta egin daitezkeen aldaketak zein diren era-
baki behar du, ezezko erabakiak arrazoituz.

Une honetan enpresak “Prebentzio jardueraren planifikazioa” behin betiko
onartu dezake.
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LAP PLANAREN FUNTZIONAMENDU
OHITURA ENPRESAN 

Planean diseinatutako prozedurak era eraginkorrean
erabiltzea

• Enpresak langileak jakinaren gainean jartzea 

• Langileek enpresa jakinaren gainean jartzea

• Laneko jarraibideak:
- Arrisku bereziak dituzten prozesuak eta prebentzio baliabideak

egotea.

• Prestakuntza

• Arrisku berriak sar ez daitezen zaintzea
- Instalazio berriak jartzeagatik, prozesu berriengatik, ekipamen-

duak eskuratzeagatik, materialak eskuratzeagatik, BBE eskura-
tzeagatik, eta abar.

• Enpresan langile berriak sartzea
- Propioak

- ABLE bidezkoak

• Enpresako jarduerak koordinatzea
- Enpresak kontratatzen duenean

- Enpresa kontratatzen dutenean

• Gertakariak aztertzea

• Larrialdietarako plana

Planeko erregistroak era sistematikoan betetzea

• Bertako erregistroak 

• Kanpoko erregistroak
- Legedia eguneratzea

- Laneko Agintaritzari eta elkartzen diren enpresei kanpoko komu-
nikazioak egitea

Ohizko kontrolak

• Ikuskapenak (laneko baldintzak, prozesuak, jarraibideak errespeta-
tzea, BBEn erabilera, erregistroak betetzea, eta abar) 

• Planifikatutako neurriak hartzen ote diren jakiteko jarraipena egitea

4
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LAP Plana ezartzeko fase honetan, enpresak jada honakoak ditu:

• Enpresaren prebentzio konpromisoa hedatzen duen Prebentzio politika eta
jarduteko lerro estrategikoak.

• Arriskuak zein diren eta horien ebaluazio osatua (hein handiago edo
txikiagoan)

• Ezabatu ez diren arrisku guztientzako prebentzio neurrien katalogo osatua.

• Prebentzio neurri horien artean, hartu behar diren neurrien azken aukera-
keta eta aukeraketaren planifikazio xehetua (epeak, baliabideak, arduradu-
nak); aukeraketak ekitaldi horretarako balio du, adostua izan behar da edo,
behintzat, langileen ordezkariei horren inguruko kontsulta egin behar zaie.

LAP Legeak enpresaburuak, laneko baldintzak etengabean hobetzeko helbu-
rua dela eta, prebentzio jarduera era iraunkorrean egin behar duela ezartzen du.
Hasierako faseetan aipatutako puntuak zailtasun handikoak dira enpresarentzat,
baina hurrengo ekitaldietan askoz errazagoa izango da horiekin aritzea.

Enpresak bere konpromisoa mantentzen badu, LAP Planak berak, prebentzio
jarreren ohituraz, laneko ohitura seguruak eta arriskuen kudeaketa erraztuko
duen erregistratutako informazioa sortuko ditu.

Jarraia eta integratua den prebentzio jarduerak, enpresaren eguneroko
jardueran beste ohitura bat baino izan behar ez denak, hurrengo zatietan labur
deskribatuko ditugun jarduerak hartzen ditu barne.

Antolamenduagatik zein arriskuen garrantziagatik konplexuak diren enpresa-
tan, prebentzio jarduera hobeto kudeatu ahal izateko, komeni da jarduera guztiak
prozeduratan antolatuta egotea. Eskuliburuaren 2. zatian horri buruzko jarraibide
xehetuak proposatzen ditugu.

Egitura oso sinplea den eta oinarrizko arriskuak dituzten enpresatan, jardue-
ra horietako askok ezin dituzte dokumentuz jasotako prozedurak eskatu.
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LAP PLANEAN DISEINATUTAKO PROZEDURAK ERA 
ERAGINKORREAN ERABILTZEA 

Atal honi eman diogun izenburua ez da kasualitatea izan, “Era eraginkorrean”
aipatzen dugunean, bistakoa dena azpimarratu nahi baitugu: helburua ez da
Administrazioaren aurrean ezkututzat erabiliko den dokumentua lortzeko burokra-
zia lan neketsua, hausnarketa, diseinu, adituen aholkularitza, langileen kontsulta
eta abarren orduetan garatzea. Hori horrela ez izatearen arrazoia, besteren arte-
an, legediak LAP Legearen izaerari iruzurra egiten edo Legearen izaera urratzen
dituztenei gero eta arreta handiagoa eskaintzen diela da.

Helburua arriskuari aurre egiteko metodologia bat lortzea da; metodologia
Eskuliburu honetan zein besteetan oinarrituz garatu daiteke, baina azkenean enpre-
sak berak garatu eta berriro ere interpretatu behar du metodologia benetan erabilga-
rria den eremutan: enpresako laneko baldintzak etengabean hobetzeari dagokionez.

Laburbilduz, enpresak lortutako laguntza teoriko guztiekin eta lehenengo
zehaztutako planifikazioarekin, lanari ekiteko ordua iritsi da enpresan.

Dena dela, hasieran ez da gogorik eza zabaldu behar. Arriskuen hasierako
identifikazioa eta ebaluazioa ez dira osoak izango (tamalez, istripu bat gertatu
arte imajina ezin daitezkeen arriskuak egongo dira), prozedurak edo metodologiak
ere ez dira perfektuak izango, eta enpresak ez du izango baliabiderik nahi dituen
jarduera guztiak martxan jartzeko.

Baina sistemak aurrera egitearekin eta, batez ere, Prebentzio politikan era
askean adierazitako enpresaren nahiarekin, prozedurak eta jarraibideak gero eta
hobeak izango dira, zereginak arinduko dira (badirudi hasieran beti bultzada
“burokratikoegia” edo dokumentalegia dela, eta gero sinplifikatu daitekeela) eta
informazioaren eta prestakuntzaren bidez… eta gauzak behin eta berriro errepi-
katzearen poderioz ohitura hobeak izango dituzte enpresako kideek.

Jarraian, oso sakona ez den prozedura bihurtutako prebentzio jardueren
zerrenda baten aurkezpena eta iruzkina egingo ditugu; jarduera horiek
Eskuliburuaren 2. zatiarekin lotura dute eta zati horretan guztiz garatzen ditugu.
Atalaren hasieran dauden zenbait jarduera, esaterako informazioa ematea, kon-
tsulta egitea eta parte hartzea, LAP Plana ezartzeko prozesuan zehar, hainbat
bider egin ditzazuen eskatuko dizuete.

ENPRESAK LANGILEAK JAKINAREN GAINEAN JARTZEA

Enpresan zehar egon behar den informazioaren etorri nagusia bi zentzu posibletan
gauzatzen da: enpresatik langileengana eta alderantziz. Alde biko komunikazioa da.

Atal honetan komunikazioaren lehen zentzuari (enpresatik langileengana)
buruzko gai interesgarriak izango ditugu aztergai.

Enpresaren barruan, zentzu horretan gertatzen den komunikazioa bi eratara
gerta daiteke:

a) Langileei informazioa emanez.

b) Langileei kontsulta eginez.
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Orokorrean, tamaina eta egitura jakin bat duten enpresatan, komunikatzeko
era hori, langileei baino, langileen ordezkariei zuzendua dago. Hala ere, araudia-
ren arabera, zenbait kasutan informazioa langileari zuzenean eman behar zaio.

a) Informazioa helaraztea: Informazioaren helburua, langileei beren laneko
bitartekoaren benetako baldintzen ezaugarriak ezagutzera ematea da eta
baita lanaren inguruko egoera guztiei buruzko informazioa ematea ere,
izan daitezkeen arriskuak zehaztuz, horien larritasuna eta hartu behar
diren babes eta prebentzio neurriei buruzko informazioa emanez.

LAP Legearen 18.1. artikuluak informazioa helarazteko era honi buruz-
ko jarraibide oso argiak ematen ditu, eta, enpresarentzat interesgarriak
direnez, jarraian bere horretan aipatuko ditugu:

“(…) Legeak ezartzen duen babesa emateko beharrarekin betetzeko asmoz, enpresaburuak,
langileek honako gaien inguruan behar bezain beste informazio jasotzeko, neurri egokiak
hartu behar ditu:

a) Langileek, lanean ari direla, segurtasun eta osasunak izan ditzaketen arriskuak, enpre-
sa osoaren gain, zein lanpostu edo zeregin bakoitzaren gain eragina duten arriskuak.

b) Aurreko atalean adierazitako arriskuei aplikatu daitezkeen babes eta prebentzio neurri
eta jarduerak.

c) Lege honen 20. artikuluak ezartzen duenaren arabera hartu diren neurriak [Oharra:
Larrialdietarako neurriak].

Langileen ordezkariak dituzten enpresatan, enpresaburuak atal honetan aipatzen den
informazioa langileen ordezkariei emango die, horiek informazioa langileei eman diezaie-
ten; hala ere, langileei beren lanpostu edo zereginean dituzten arrisku espezifikoei buruz-
ko informazioa zuzenean eman behar zaie, eta baita arrisku horien aurrean aplikatu dai-
tezkeen babes eta prebentzio neurriei buruzkoa ere. (…)”

Gogoan izan behar dugu informazioa emateak ez duela prestakuntza ema-
teko beharra alde batera utzi dezakegula esan nahi, eta ezta laneko proze-
durak idatziz egin behar ez direnik, langileak zereginak era egokienean
egiteko ezagutza eta gaitasunez jabetzen dituela bermatu behar baita.

Arriskuei buruzko eta hartu behar diren prebentzio neurriei buruzko informa-
zioa ematea, arriskuen hasierako ebaluazioaren lehenengo ondorio gisa apli-
katu behar da, ebaluazioaren ondorioz lortu ditugun dokumentuetaz baliatuz.

Aipatutako alderdietaz gainera, langileei honako gaiei buruzko informazioa
ematea ere egokia da: 

• Langileek erabiltzen dituzten produktuen kimika-fitxetatik eratorritako
informazioa, langileek uler ditzaten moldatuz.

• Langileak erabiltzen dituen makinen erabilera-eskuliburua.

• Beharrezkoak diren BBEri buruzko informazio-txostena.

Informazioa aldizkako bileratan eman daiteke, edo eraikuntza bezalako sek-
toreetan edo laneko baldintzak etengabean aldatzen diren muntaketa sek-
toreetan zereginei ekin aurretik, hitzaldiak sarritan antolatu daitezke.

Langileei ematen zaien informazioa eguneratua eta integratua egon behar
da eta, ahal bada, bateratua egon behar da, pertsona desberdinek informa-
zio bera emate hutsagatik informazioan sor daitezkeen bikoiztasunik edo
kontraesanik edo, besterik gabe, aldaketarik egon ez daitezen.
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Hala ere, langile guztiei edo kidego jakin batzuei zuzendutako informazioa
emateko iragarki-oholak, informazio-kartelak eta antzeko beste hainbat
baliabide erabili daitezke, betiere leku estrategikoetan eta enpresako
langile guztiek ikusteko moduan jartzen badira.

Dena dela, aintzat izan behar dugu informazio jardueraren eraginkortasuna
askoz handiagoa izango dela idatzizko jakinarazpenak soilik erabili beharre-
an  informazioa aldizkako hitzaldi edo bileratan pertsonalki eta azalpenekin
ematen badugu. 

Enpresak aintzat izan beharko duen beste gaia, ziur asko, gainerako infor-
mazioa emateko eraz bestelakoa, langileei berehalako arrisku larria dagoe-
la adierazteko prozeduren gainekoa da.

b) Langileei kontsulta egitea: Aurrekoaren norabide bera duen informazio-
etorria da hau: langileenganakoa. Hala ere, helburu desberdina dute.
Kontsulta egitearen helburua enpresako langileek beren lanpostuetako
segurtasun eta osasun gaiei buruzko iritzia emateko aukera izan dezaten
da. Izan ere, LAPen esparruan “partekatutako kudeaketa” antzekoa gara-
tzeko beharrezkoa den aurretiko urratsa da kontsulta.

LAP Legeko 18.2. artikuluak enpresaburuak langileei kontsulta egin
behar diela ezartzen du, baina 33. artikuluan zehazten du zein gaiei buruz
egin behar dien kontsulta:

1. “(…)Enpresaburuak, nahiko denborarekin, langileei kontsulta egin behar die honako
gaien inguruko erabakiren bat hartu aurretik:

a) Enpresako lanaren planifikazioa eta antolamendua, teknologia berriak sartzea, horiek
langileen segurtasun eta osasunean izan ditzaketen ondorioekin zerikusia duten gaiak,
ondorioek ekipamenduekin zerikusirik badute, laneko baldintzak zein diren zehaztea eta
horiek moldatzea eta inguruneko ezaugarriek lanean duten eragina.

b) Enpresako osasuna babesteko eta lanbide arriskuak prebenitzeko jardueren antola-
mendua eta garapena, jarduera horien ardura izango duten langileen izendapena edo
kanpoko prebentzio zerbitzu baten izendapena.

c) Larrialdietarako neurrien ardura duten langileen izendapena.

d) Lege honen 18.1. eta 23.1. artikuluetan aipatzen diren informazio eta dokumentazio
prozedurak.

e) Prebentzioaren esparruko prestakuntzaren proiektua eta antolamendua.

f) Langileen segurtasun eta osasunean funtsezko eragina duen beste edozein jarduera.

2. . Langileen ordezkariak dituzten enpresatan, aurreko atalean aipatzen diren kontsultak
ordezkari horien bitartez egin behar dira. (…)”

Horretarako kontsultarako prozedura egokia erabili behar da:

• Langileek enpresak hartu behar dituen erabakiei buruzko informazioa
jasotzen dute, erabakiok laneko segurtasun eta osasunean eragin
zuzena izango dute.

• LAP enpresan integratzea errazten da, langileek hein handiagoan parte
har dezaten lortzen baita. Kontsultarako prozedurari esker, langileek
hobekuntzak edo irtenbide alternatiboak proposatu ahal izateko infor-
mazioa dute.

Erakunde guztiek behar duten etengabeko berrikuntza eta hobekuntza
prozesua garatzeko beharrezkoa den enpresaren eta langileen arteko
parte-hartze eta elkarrizketa bidea irekitzea da helburua, langileen laneko
baldintzetan eragina izango duten hobekuntzak ezartzeko lana errazteare-
kin batera.
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LANGILEEK ENPRESA JAKINAREN GAINEAN JARTZEA 

Aurreko puntuan enpresan zehar hedatzen den informazioaren etorri nagusia
bi zentzu posibletan gauzatzen dela esan dugu: enpresatik langileengana eta alde-
rantziz. Jarraian, bigarren komunikazio zentzuari buruzko gaiak izango ditugu
mintzagai: enpresarenganako komunikazioa.

Enpresaren baitan, zentzu horretan gertatzen den komunikazioa bi eratara
hasi daiteke:

a) Langileen ekimen propioa dela eta, enpresari aurkitutako arriskuen
berri ematen diotelako eta/edo hobekuntzarako proposamenak egiten
dituztelako.

b)Enpresak aurretik egindako kontsultari erantzuteko.

Hasiera batean, araudiak zentzu horretan (langileak‡ enpresa) gertatzen den
informazio etorria langileen ordezkarien bitartez egin behar dela ezartzen du. LAP
Legeak era horretan ematen die langileei prebentzioarekin zerikusia duten gaie-
tan parte hartzeko aukera.

a) Langileen ekimen propioa dela eta: LAP Legearen 18.2 artikuluaren
arabera, langileek jarraian aipatzen direnei egin diezazkiekete propo-
samenak:

• Enpresaburuari

• Laneko segurtasuna eta osasunaren babesa hobetzeko helburua duten
parte-hartze eta ordezkaritza organoei. Dena dela, sei langiletik gora
duten enpresatan, proposamenak, beti, langileen ordezkarien bitartez
egin behar dira.

Jakinarazpenak idatziz egiten baditugu, zenbait abantaila izango ditugu:

• Arriskuak ezabatzeko edo laneko baldintzak hobetzeko helburua duten
neurriak hartzeko prozesua arintzen da.

• Dauden arriskuak edo gabeziak hobeto ezagutzen dira, bai eremu
espezifikoei dagokienez, bai enpresaren osotasunari dagokionez.

• Arriskuak kontrolatzea errazagoa da. Jakinarazpen horien ondoriozko
jarduerei jarraipena egiteko eta kontrolatzeko sistema aplikatzea ere
ahalbidetzeko.

• Enpresako LAP Planean bakoitzaren betebehar eta ardurak argi eta
garbi zehaztuta daudenez, zuzentzeko neurriak hartzea sustatzen da.

• Lanpostua hobekien ezagutzen duten eta harekin bizitzen diren pertson-
en, alegia, langileen, ekarpenak eta parte-hartzea errazten da.

Horren ondorioak ez dira soilik prebentzio mailen hobekuntzan an-
tzemango, langileen inplikazioa ere handiagoa izango da eta, litekeena
da, horrek produktibotasuna eta kalitatea handitzea.

Enpresa bakoitzak, duen barne antolamenduaren arabera, komuni-
kazio zirkuitua ezarri behar du, sistemaren jarraipena eta kontrola ber-
matuz. Komunikazio zirkuitua ahalik eta laburren eta sinpleen izan
behar da.

        



73

Informazioa helarazteko sistemak feedback sustatzailea izan behar
du, sisteman onargarritasun maila nahikoa lortzeko gakoa baita.
Horretarako, maila guztietan, baina batez ere erdi-mailako agintari eta
langileen mailan, enpresek jasotako proposamenak aintzat hartu
dituztela ziurtatu behar diete eta, ondorioz, erabakien eta irtenbideen
berri ematen zaie. Hori egin ezean, langileen parte-hartzea geroz eta
txikiagoa izango da, haien proposamenak enpresak aintzat hartzen ez
direlako susmoa zabalduko baita.

Azkenik, kontrako komunikazio zentzuan esan dugun bezalaxe, lan-
gileek arrisku larria eta berehalakoa aurkitzen dutenean erakundeari
(lankideei, haien gaineko agintariei...) berri emateko era zein den
adierazi behar da. Komunikatzeko era horretarako, enpresak, trataera
berezia beharrezkoa izan daitekeela pentsa dezake. 

b)Enpresak aurretik egindako kontsultari erantzuteko: LAP Legearen V.
atal osoa “langileei kontsulta egitea eta langileen parte-hartzea”ri
buruzkoa da.

Hala ere, atal horretan lantzen diren gai guztien artean, zati honetan
interesgarria da LAP Legearen 36.3. artikuluan esaten dena azpima-
rratzea:

“artikulu honen 1. ataleko c) letran ezartzen denaren arabera [Oharra: enpresak kont-
sultatutako edozein gaiarekiko erantzunari buruz ari gara], Prebentzio Ordezkariek,
berehalako arriskuak prebenitzeko helburua duten neurriak hartu behar direnean, igo-
rri behar dituzten txostenak hamabost egunetan (edo behar den adina denbora har-
tuz) egin behar dira. Epe hori igaro ostean, txostenik igorri ez bada, enpresaburuak
erabakia praktikara eraman dezake. (...)”

Hau da, enpresak LAP Legearen 33. artikuluan aipatzen diren gaiei
buruzko erabaki bat hartzen badu, erabakia ezin da behin betikoa izan
Prebentzio Ordezkarien erantzun-txostena jasotzen duen arte edo eza-
rritako hamabost egunak igaro arte.

Aipatzekoa da LAP Legearen puntu batean ere ez dela esaten eran-
tzun-txostena egitea enpresarentzat beharrezkoa denik.

Enpresak aintzat izan behar duen beste puntua, babes maila handi-
tzeko prebentzio edo hobekuntza neurriak hartzeko proposamena
jasotzen duenean ezezko erantzuna ematen badu, erantzun hori
arrazoitua izan behar dela da. Horrek zera esan nahi du, langileen
ordezkariek, enpresak haiek egindako proposamenei ezezkoa emateko
izan dituen arrazoiak ezagutu behar dituztela.

LANEKO JARRAIBIDEAK

Idatzizko “laneko jarraibideak” egin behar dira, zereginen konplexutasuna eta
zailtasuna dela-eta edo zereginak ez egiteagatik edo gaizki egiteagatik langileen
segurtasun eta osasunean eragina dutelako, kritikoak diren zereginentzat.
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ARRISKU BEREZIAK DITUZTEN PROZESUAK ETA PREBENTZIO BALIABIDEAK EGOTEA

Jarduera edo prozesuak aurrera egiten duen heinean, bata bestearen atzean
edo aldiberean egiten diren eragiketak gertatzeagatik eta horiek laneko metodo-
ak era egokian aplikatzen direla kontrolatu beharragatik, larritu edo aldatu daitez-
keen arriskuak dituzten lanei buruz ari gara. 

Gauza bera gertatzen da arriskua edo arrisku bereziak dituzten jarduerak edo
prozesuak aurrera eramateko orduan: leku itxietan egiten diren lanak, altuerako
lanak, eta abar (egin kontsulta gai horiei buruzko Osalanen argitalpenetan). Edo,
374/2001 EDn adierazten den bezala, kimika-agenteen aurrean babesteko orduan
edo arrisku kritikoak eta/edo ezezagunak daudenean.

Egoera horiek LAP Legearen 32. bis artikuluan aipatzen dira, prebentzio balia-
bideak egotea zein egoeratan beharrezkoa den adierazten denean.

Eskakizun horren mamia, enpresak, edozein prebentzio modalitate duela ere
(izendatutako langileak, kanpoko prebentzio zerbitzua, eta abar.) eta aurretik
aipatutako jardueratan gertatzen den bezalaxe, zenbait jarduera egiteko modua
zaindu beharko duela kontsidera dezan da.

Egun, litekeen arauzko garapen eredurik ez dugunez, enpresak, bere irizpide-
aren arabera, jarduera edo prozesu arriskutsuak edo arrisku bereziak dituztenak
zein diren zehazten dituen prozedura ezarri beharko luke. Horien artean leku itxie-
tan egiten diren lanak, altuerako lanak (teilatuetan, zubi-garabietan, eta abar),
39/1997 EDko I. eranskinean (Prebentzio Zerbitzuen Araudia, PZA) dagoen lanen
zerrenda edo 216/1999 EDko 8. artikuluan (ABLEri buruzkoa) dagoen lanen
zerrenda egon beharko lirateke. (Ikus Eskuliburu honen 2. zatiko 2. atala).

Horiek zehaztu ondoren prozeduran zehaztu behar den hurrengo urratsa, jardue-
ra edo prozesu bakoitzari esleitzen zaizkion prebentzio baliabideak dauden ala ez da.

Hau da, aipatutako lanei eta antzekoei ekiteko, aldez aurretik zehaztutako
laneko jarraibide edo metodo eta, horiekin batera, prebentzio baliabideren bat
erabili behar ditugu.

Bestalde, jarduerak koordinatzeari buruzko 171/2004 EDk ezartzen duenaren
ondorioz, enpresaburuak segurtasun jarraibide edo arauak prestatu behar ditu,
enpresaburuaren lokaletan lanak egiten dituzten beste enpresatako langileei
dagokienez enpresaburu “titularra” edo “nagusia” den kasuetan. Dena dela, gaia
sakonago jorratuko dugu hurrengo zatietan.

Izan ere, askotan, enpresak jada prestatuta izango ditu zenbait eragiketa egi-
teko erari buruzko jarraibide edo barne-arauak. Kasu horietan, jarraibide edo arau
horiek berrikusi behar dira eta jada diseinatutako jarraibide horiek prebentzioaren
esparruan barneratu behar dira eta ezinbestekoa da egunero aplikatuko dituzten
erdi-mailako agintari eta langileentzat prestakuntza eta informazio jarduerak
antolatzea.

PRESTAKUNTZA

Orokorrean, enpresa guztietan langileek zereginak egiteko gaitasuna izan
dezaten bermatzen dituzten prozedura eraginkorrak izan behar dituzte. Horri
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dagokionez, bermea enpresako prestakuntzaren inguruko metodologia aplikatuz
lor daiteke.

Prestakuntza, langileek euren zereginak era egokian egin ditzaten, langileen
gaitasun eta ahalmenak garatzea helburutzat duen oinarrizko prebentzio teknika
da. Helburua ezagutza eta trebeziak jabetzearen bitartez, dauden baliabideak
hobeto aprobetxatzea eta, orokorrean, lanean eraginkortasun eta segurtasun han-
diena lortzea da.

LAP Legearen 19. artikuluan enpresaburuak, babesteko betebeharra betetzeko,
langile bakoitzak prebentzio gaietan prestakuntza teoriko eta praktiko nahikoa eta
egokia jaso dezan bermatu behar du, langilea kontratatzeko orduan (edozein moda-
litate eta iraupen dituela ere) eta langileak egiten dituen zereginetan aldaketak dau-
denean eta teknologia berriak edo laneko ekipamenduak aldatzen direnean.

Horretaz gainera, prestakuntzak langile bakoitzaren lanpostu edo zereginean
jarri behar du arreta, arriskuen eboluziora moldatu behar da eta, beharrezkoa
balitz, arrisku berriak azaltzen eta aldizka errepikatzen direnean ere moldatu
behar da.

PZAko 3. artikuluan, prestakuntza arriskuak murrizteko prebentzio neurri gisa
aipatzen da. Bistakoa da prestakuntzak ez duela inolako eraginik laneko baldin-
tzen berezko arrisku faktoreengan, eragina lana egiteko eran ikusten baita.

Beraz, prestakuntza ez da erabili behar prebentzio sistemako gainerako des-
orekak (esaterako, gaizki diseinatutako, instalatutako edo babestutako ekipamen-
duak edo segurtasun eta ergonomia printzipioei jarraitu gabe diseinatu diren lan-
postu eta prozesuak) konpontzeko.

Hala ere, prestakuntza baliagarria da arrisku bereziak dituzten lanpostuetan
(adibidez, leku itxietan egiten diren lanak) nola jardun behar den irakasteko eta
baita arazo jakin baten behin betiko irtenbidea ekarriko duten zenbait alderdi tek-
niko hobetzen diren artean, arriskuak kontrolatzeko aldi baterako edo behin behi-
neko neurri gisa. 

Laburbilduz, prestakuntza prozedura batek jarraian aipatzen direnak izan
behar ditu: 

• Zeregin espezifikoetarako prestakuntza eskatzea.

• Prestakuntza beharrak aztertzea.

• Langileen prestakuntzarako egitarauak eta planak.

• Enpresaren baitan erabili daitezkeen ikastaro eta prestakuntzarako
material didaktikoak eskura izatea.

• Prestakuntza erregistroak eta prestakuntza erregistroaren eraginkor-
tasuna ebaluatzeko erregistroak.

Prestakuntza, legediak ezartzen duenaren arabera, lanaldiko ordutegietan
eman behar da eta, ezinezkoa bada, lanez kanpoko orduetan eman behar da,
baina beharrezkoa den ordainsari-konpentsazioa emanez, prestakuntza lanaren
zati bat da eta.

Prebentzio prestakuntzaren edukia eta ikuspuntua hartzailearen araberakoak
izan behar dira. Prebentzio jarduera integratzearen ondorioz, LAP prestakuntza
erakundeko kide guztiei, dituzten ardura eta zereginen arabera, zuzenduta dago.
Prestakuntza planifikatzeko iturrietako bat arriskuen hasierako ebaluazioaren
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emaitzak dira eta, hortik, aurkitutako prestakuntza beharrak zein diren jakin ahal
izango dugu. Beste iturri posiblea LAP Planean pertsona bakoitzari esleitzen zaiz-
kion LAP ardurak dira.

Langile berriak kontratatzea eta kanpoko enpresatako langileak kontratatzea
aparteko garrantzia duten, eta prozeduran aintzat izan behar diren kasuak dira.

Enpresak garatutako prestakuntza jarduera ebaluatzeko sistema izan behar
du. Dokumentuen erregistro bat izatea ere ondo legoke; dokumentu horiek (lan-
gileko bana) pertsonalak, banakakoak, langileen prestakuntzari buruzkoak izan
behar dira eta jarraian aipatzen diren gaiei buruzko datuak izan behar dituzte:

• Langilea zein den eta zein lanpostu duen.

• Emandako prestakuntza jarduerak.

• Prestakuntza jardueraren data eta iraupena.

• Irakaslea edo prestakuntza entitatea zein diren.

• Hala dagokionean, ikastaroaren edo prestakuntza jardueraren ebalua-
zioaren emaitzak.

Banakako erregistro hori oso interesgarria eta erabilgarria izan daiteke hain-
bat aldaketari aurre egiteko orduan, hala nola, langileak lanpostuz aldatzeko,
zereginetan aldaketak sartzeko, lanbide profesionalerako jarduerak planifikatzeko
orduan, eta abar.

Horrekin batera, enpresaren kudeaketari dagokionez, oso erabilgarria izan
daiteke datu horiek guztiak elkartuta, bilduta eta antolatuta izatea, enpresak
eremu horretan dituen prestakuntza jardueren garapen globala eta dauden helbu-
ruak zein mailatan betetzen diren kontrolatu ahal izateko.

ARRISKU BERRIAK SAR EZ DAITEZEN ZAINTZEA

Legedian, sarritan aipatzen da arriskuen ebaluazioa LAP Planaren oinarrizko
dokumentuetako bat dela.

Arriskuen ebaluazioaren lehenengo urratsetako bat laneko baldintzen ondo-
riozko arriskuak zein diren jakitea da; laneko baldintzak, lanpostuaren “inguru-
nea” osatzen duten guztia dira: lana non egiten den, erabiltzen diren makina eta
ekipamenduak, lehengaiak eta sortzen diren produktuak, erabiltzen den prozesua,
produktuen manipulazioa, gainerako lanpostuekin duen elkarreragina, lanaren
antolamendua (erritmoak, ordutegiak, txandak,...), eta abar.

Beraz, erraza da “laneko baldintza” izeneko horietako batzuk erraz aldatzen
direla, eta ondorioz arriskuak ere aldatzen direla ondorioztatzea.

Hori dela eta, LAP Planeko prozeduraren bat (edo gehiago) baldintzen aldake-
ten aurrean adi-adi egon behar da, arrisku berriak ebaluatzeko (edo aurretik eza-
gutzen zirenak berrikusteko).

Zeregin hori (sinplea eta jarraia da) praktikan ezin da aurrera eraman enpre-
sak ez badu prebentzioa bere egitura osoan benetan integratu. Ezinezkoa da
enpresan funtsean prebentzioarekin zerikusia duten zereginak dituzten pertsonek
etengabean ematen diren, eta enpresaren eguneroko garapen eta eboluzioaren
ondorio diren aldaketa horiek guztiak kontrolatzea.

     



Eskuliburuan proposatzen duguna enpresak arrisku berriak sartzen ote diren
jakiteko bi prozedura diseinatuz eta ezarriz arriskuak sar ez daitezen zaintzea da:

1. Leku, instalazio eta prozesu berriek (edo daudenetan egiten diren aldake-
tek) eragingo dituzten aldaketei eskainitako prozedura.

2. Produktuak eta laneko ekipamenduak erosten direnean eragiten diren
aldaketei eskainitako prozedura.

Bistakoa da enpresa bakoitzak egokiak direla estimatzen dituen prozedurak
garatuko dituela, arrisku berriak sartzen ote diren zaintzeko jarduera berriak
beharren arabera antolatuz.

Dena dela, laneko baldintza berriek eragingo dituzten arriskuak aldez aurretik
jakinda, arriskuak ebaluatzeko prozedura aplikatu behar da eta zein prebentzio
neurri aplikatu behar diren zehaztu behar da: hau da, prebentzio jarduera guztien
(informazioa, prestakuntza eta abar barne) prozesuari eragin behar diote, LAP
Planak ezartzen dituen zeregin eta ardurei jarraituz.

ENPRESAN LANGILE BERRIAK SARTZEA

Langile bat lanpostu berrian hasten den bakoitzean, langileak bere burua
enpresan integratzeko behar diren jarreratara moldatzeko eta horiek propio beza-
la onartzeko beharraren aurrean ikusten du.

Hori gertatzen denean, langile berria antolamenduan duen eginkizuna gara-
tzen lagunduko dion informazio guztia jasotzea errazagoa da. Hori dela eta,
garrantzi handia dute langilea gizarte- eta lan-ingurunean integratzeko harrera-
programek.

Arreta laneko arriskuen prebentzioan jartzen badugu, harreraren helburua
bikoitza da:

• Langile berriek enpresako LAP kultura ezagutzea, bere jarrera eta jokabi-
deak ekiteko jarraibide seguru eta osasuntsuen araberakoak izan daitezen.

• Langilea enpresan “kokatzea”: Lankideak, zuzeneko agintaria, prebentzio
ordezkariak aurkeztea, produkzio prozesua gutxi gorabehera ezagutzea...

Horretarako, komeni da enpresan jarduera horiek ondo zehaztuta (arduradu-
na, iraupena, edukia…) dituen prozedura izatea; jarduera horiek langile berria
sartzen denean, lehenbailehen egin behar dira. Oso erabilgarria izan daiteke argi-
talpen txiki bat (esaterako, Osalanek argitaratutako “Harrera eskuliburua” errefe-
rentzia gisa dago) izatea, enpresan sartzerako orduan hitzaldi txiki batzuren bitar-
tez azaldu eta osatu daitekeena.

Argi izan behar dugu jarduera horiek eta prestakuntza jarduerek ez dutela
zerikusirik, izan ere, prestakuntza jarduerari, Prestakuntzarako prozedura baten
bitartez, denbora eta intentsitate handiagoa eskaini behar zaizkio. Dena dela,
enpresak prestakuntza jardueratan integratuta dagoen edo jarduera horietatik
askea den “harrera plana” egin dezake, bere beharrak behatu ostean.
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Langile bat lanpostuz aldatzen denean edo lanpostu berean teknologia edo
ekipamendu berriak dituenean, langile berrientzako ezarritako orientazioaren an-
tzekoa jaso behar du, baina hori era sinplean egin behar da, lanpostu berriaren
eta/edo baldintza berriaren gaineko informazio eta prestakuntza emanez.

ABLEKO LANGILEEN KASU BEREZIA:

Estatistikek diotenaren arabera, iraupen zehatza duten edo aldi baterako lane-
ko enpresatatik (ABLE) datozen langileek istripu gehiago dituzte eta egoera
horrek, hein batean, enpresatako integrazio-motekin du zerikusia. Era berean,
egoera horretatik eratortzen diren arriskuak laneko harremana hasten denean
informazio eta prestakuntza egokia emanez murriztu daitezke.

Langileek bere segurtasuna eta osasuna era eraginkorrean zaintzeko eskubi-
dea dute eta horrek ez du zerikusirik laneko kontratu motarekin.

Langile horientzako babes eraginkorra lortu ahal izateko, enpresak, gutxienez,
egoera horri buruzko lege-xedapenetan oinarritutako prozedura diseinatu behar
du: LAP Legearen 28. artikuluan eta haren geroko arau garapenean (ABLEri
buruzko 216/1999 ED).

Prozedura horrek, gutxienez, honakoak izan behar ditu aintzat:

• Enpresak langileak lagatuko dizkion ABLEri bete behar diren lanpostuen
zehazpenak edo baldintzak, arriskuen eta bete behar diren prebentzio neu-
rrien berri emateko era.

• ABLEk langileei aldez aurretik zereginak era egoki eta seguruan egin ahal
izateko beharrezkoa den prestakuntza eta informazioa eman diela berma-
tzeko kontrola.

Informazio hori dena “Langileak lagatzeko kontratua”n sartu behar da.

• Aipatutako langileek zereginak baldintza seguruetan egiten dituztela ber-
matzeko kontrola.

ENPRESAKO JARDUERAK KOORDINATZEA

LAP Planean, kanpoko enpresei kontratatutako lanak egiteko era ahalik eta
hobekien kontrolatu ahal izateko jarduteko metodologia definitzen duen prozedura
diseinatu behar da. Horretaz gainera, laneko prozedura eta jarraibideak errespeta-
tzen diren ala ez kontrolatu ahal izango du enpresak, betiere, langileen, instalazio
propioen eta kontratatutako langileen segurtasuna bermatzeko helburuarekin.

LAP Plana ondo kudeatu nahi badugu, Plana ez zaie enpresako langile propioei
soilik zuzendu behar. Kontratatutako lanak edo zerbitzuak egiten dituzten kanpo-
ko langileek, enpresaren jarduera bera betetzen ez badute ere, langile propioek
duten segurtasun berme bera izan behar dute.

LAP Legearen 24. artikuluak enpresak enpresako jarduerak koordinatzeko
gaietan dituen betebeharrak era orokorrean arautzen ditu. Artikulu hori, geroago,
171/2004 EDn garatu zuten.

EDaren 3. artikuluan, enpresako jarduerak koordinatzeak jarraian aipatzen
direnak bermatu behar ditu:
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• LAP Legearen 15. artikuluan ezartzen diren prebentzio jardueren printzi-
pioak era koherente eta arduratsuan aplikatzea.

• Lantokian dauden elkartutako enpresek laneko metodoak ondo aplikatzea.

• Lantokian garatzen diren jardueren arteko elkarreragina kontrolatzea,
batez ere arrisku larriak edo oso larriak eragin ditzaketenean edo lantoki
berean egiten diren eta langileen segurtasun eta osasunean duten eragi-
nagatik bateraezinak diren jarduerak garatzen direnean.

• Elkartutako enpresatako langileengan eragina duten arriskuak doitzea eta
horiek prebenitzeko aplikatzen diren neurriak

Horretarako guztiarako, praktikan, hainbat enpresatako langileak leku berean
ari direnean, egoerari aurre egiteko prozedura espezifiko bat egon behar da, aipa-
tutako EDk garatzen dituen hiru hipotesi aintzat hartuz:

• Hainbat enpresabururentzako lana egiten duten langileak leku batean
elkartzea, leku horren titularrik ez dagoenean.

• Leku horren enpresaburu titularra dagoenean.

• Enpresaburu titularraren jarduera beraren lanak edo zerbitzuak egiten ari
badira, enpresaburu titularra enpresaburu nagusia ere denean.

Funtsean, prozedurak legediak ezartzen duen “beharrezko elkarlana” prakti-
kan nola egiten den zehaztu behar du:

• Langileak elkartzen diren kasu guztientzako:

- Elkartzen diren enpresek, elkarren artean, banatu behar duten infor-
mazioa zein den zehaztuz.

- Elkarlanerako zein baliabide erabili behar diren zehaztuz.

- Langileei informazioa emanez.

• “Enpresaburu titularra” dagoenean: Aurretik aipatutakoaz gainera, dagoen
informazioa erabiliz, enpresaburuak jarraibideak banatu behar ditu (eta gai-
nerakoek jarraibide horiek bete behar dituzte).

• “Enpresaburu nagusia” dagoenean: Aurretik aipatutakoaz gainera, LAP
araudia betetzen dela zaindu behar du eta gainerako enpresaburuei hori jus-
tifikatzeko dokumentazioa eskatu behar die.

GERTAKARIAK AZTERTZEA

Pertsonengan edo gauzengan kalteak eragiten dituzten lanaren ondoriozko
gertakari guztiek, eta galerak eragin ditzaketen gertakari guztiek zehaztu daitez-
keen arrazoiak dituzte. Arrazoi horiek ezagutzen baditugu, arrazoi horiek zuzendu
ahal izango ditugu eta etorkizunean egon daitezkeen kalteak ekidituko ditugu.

Hori dela eta, oso garrantzitsua da enpresak ekiteko sistematika, ikertzeko
prozedura izatea. 

Bete behar den lehen helburua, noski, legea betetzea da. Egun indarrean
dagoen araudiaren arabera, enpresak, funtsean, honakoak bete behar ditu:
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• Laneko Agintaritzari, langileak, egun batetik gorako baja izatea eragin
duten laneko istripu eta lanbide gaixotasunen berri ematea.

• Prebentzio Ordezkariak jakinaren gainean jartzea; Ordezkariak nahi duten
unean joan daitezke gertakariak izan diren lekura.

• Arrazoiak bilatzeko ikerketa egitea honakoak gertatzen direnean:

- Osasuna kaltetu denean.

- Hartutako prebentzio neurriak nahiko ez izatearen adierazgarriak (osa-
suna zaintzearen bitartez) daudenean.

• Jakinarazitako laneko istripu eta lanbide gaixotasunen zerrenda egitea eta
gordetzea.

Araudiaren arabera, ez da beharrezkoa ikertzeko metodologia zehatz bat era-
biltzea; prozedura diseinatzeko orduan, enpresak erabaki behar du zein metodo-
logia(k) d(ir)en interesgarriago ikertu beharko dituen gertakarien aurreikusitako
tipologiaren arabera. Esaterako, Osalanek argitaratutako Laneko istripuak ikertze-
ko eskuliburua kontsultatu dezakezue.

Ikerketa jardueren artean, enpresak prebentzioaren kudeaketan aurkitu dituen
desorekak aztertu ditzake, Prebentzio Planeko berrikusketa jarduerak erabiliz eta
horretarako kontu-ikuskaritzak eginez, zuzendaritzaren berrikuspena eginez, eta
abar. Desoreka horiek, besteren artean, jarraian aipatzen direnak izan daitezke:

• LAP Planak dituen akatsak, baliteke prozedura jakin bat ez egotea edo
diseinatutako prozeduraren bat nahikoa ez izatea.

• Prozeduraren bat era sistematikoan ez erabiltzea edo erregistroak ez
betetzea, prozeduran zailtasunak daudelako, benetako baldintzetara ego-
kitu ez delako, benetako baldintzetara moldatu ez delako, arduradunek
prestakuntza, informazio edo motibaziorik ez dutelako, …

Enpresak laneko istripuak, lanbide gaixotasunak, gertakariak eta sistemako
desorekak ikertzeko prozedura bat ezarri beharko luke, ikerketa txostenen ereduak,
arriskuak zein diren jakiteko eta arriskuak ebaluatzeko eta kontrolatzeko txosten
eguneratuak, desoreken txostenak eta erregistroak, hartutako prebentzio neurrien
eta jarduera zuzentzaileen eraginkortasuna ebaluatzeko adierazleak diseinatuz.

Erregistroei dagokienez (LAP Plana berrikusteko orduan hobekuntzak egiteko
datu-iturri aparta izango dira), enpresak une bakoitzean indarrean dagoen datu
pertsonalak babesteko araudiak ezartzen duena errespetatu behar du, erregistro
horietan babestutako datu eta egoerak eta zuhurtziaz tratatu behar diren datu eta
egoerak baitaude. 

Istripu edo gertakari bat (lanbide gaixotasunen ikerketa osasuna zaintzeko
ardura duen mediku batek, beharbada LAPeko zenbait Profesionalen laguntzaz,
egin behar duenez) ikertzeko pertsonarik aproposenei dagokienez, itxuraz kontra-
jarriak diren bi ikuspegi izan ohi dira:

• Ikerketa erabat tekniko eta profesionalizatuaren aldekoak.

• Gertakaritik hurbilen dauden pertsonek ikertzeko ideiaren aldekoak (iker-
tzeko era horri “lerroak ikertzea” ere esan ohi zaio).
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Bi ikuspegi horiek bateraezinak edo kontrajarriak al dira? Zergatik daude tra-
tamendu desberdinak istripu eta gaixotasunen artean?

Ziurrenik, funtsean, ez dago inolako bateraezintasunik ezta inkoherentziarik
kalte mota baten eta bestearen artean. Baliteke itxurazko desadostasun hori bi
kontzepturen arteko nahasketak eragitea:

• Ikertzeko datuak biltzea.

• Ikerketa bera.

Jarraian dagoen taulan, jarduteko eskema bi ikerketa-jardueratarako koheren-
tea dela ikus dezakegu:

[(*) Oharra]: Ziurrenik, lanbide gaixotasunaren lehenengo adierazgarriak osasuna zaintzen ari
den mediku batek edo, are ziurrago, enpresatik kanpoko lehen mailako asistentziako mediku batek
aurkituko ditu. Bestalde, lanbide gaixotasun horren egoeraren azterketa, ziurrenik, ez du egingo gai-
xotasuna aurkitu zuen medikuak, kasuen arabera, beste mediku horrek industriako higienean adi-
tua den batek, ergonomo batek edo psikosoziologo batek lagunduta aztertuko du egoera.

[(**) Oharra]: Datuak istripua gertatu eta berehala egiten badira (bai denborari, bai lekuari
dagokionez) informazio gutxiago galduko dugu (zenbat eta denbora gehiago igaro, orduan eta infor-
mazio gehiago galduko dugu); hori dela eta, oso garrantzitsua da lekukoen, istripua izan duen lan-
gilearen lankideen eta berehalako agintarien artean datuak biltzea. Ikertzeko prozedurak hala ezart-
zen badu, istripua izan duen langilearen zuzendaritza-agintaritza datu-bilketaren buru izan daiteke;
hori prebentzioa integratuta egotearen erakusle ona da, baina hori hala izateko ezinbestekoa da
buruak LAP prestakuntza izatea (hori Prestakuntza prozeduran aintzat izan behar den zerbait da).

Hala ere, ikerketarako beharrezkoak diren beste hainbat datu daude eta horiek enpresako kide-
ek eman behar dituzte. Ikerketari berari dagokionez, erraza da egoeren konplexutasuna dela-eta edo-
zein enpresatan jarraian aipatzen diren zereginak LAP gaietan goi-mailako tituludunak diren pertso-
nek egin behar izatea: bildutako datuak interpretatu, arrazoiak zein diren esatea eta horien analisia
egitea eta arriskuen ebaluazioan aldaketaren bat eragingo duten prebentzio neurriak proposatzea.
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Dena dela, lanbide gaixotasunez edo laneko istripuez ari bagara ere, ikerke-
taren buru formala (horrekin datorren babes erreal eta praktikoa barne) enpresa-
ko LAPeko arduradun gorena izan behar da. Hori zuzendaritzak Prebentzio politi-
kan adierazi duen konpromisoarekiko bermea eta enpresak kalte batean islatu den
arriskuaren aurrean (batez ere, kaltea pertsonengan izan bada) duen arretaren
sinboloa da.

Horretaz gainera, Ikertzeko prozeduran, hala dagokionean, Segurtasun eta
Osasuneko Batzordeak, kalteen arrazoiak zein diren baloratzeko eta prebentzio
neurriak proposatzeko helburuz, langileei eragindako kalteen berri emateko eta
kalteak aztertzeko ahalmena duen ala ez aintzat izan behar da (LAP Legearen
39.2.c. artikuluaren arabera).

LARRIALDIETARAKO PLANA

Enpresak, arrisku egoera potentzial baten aurrean, enpresan dauden pertso-
na (langileak, bezeroak, bisitariak, eta abar), instalazio eta ingurunearen beha-
rrezko segurtasun maila bermatzeko “Larrialdietarako Plana” izan behar du.
Arrazoi horretaz gainera, hori eginez legeak gai horren inguruan eskatzen duena
betetzen dugula da, esaterako LAP Legearen 20. artikuluak esaten duena.

Ziurrenik, ezbehar baten ondorioen larritasuna larrialdi horren aurrean ekite-
ko aurreikuspen eta koordinazio ezarekiko zuzenki proportzionala izango da. 

Aipatutako artikuluaren arabera, enpresaburua honakoak egitera behartuta dago:

• Larrialdi posibleak aztertzea.

• Lehen sorospen, suteen aurkako borroka eta langileak enpresatik atera-
tzearen inguruko gaietan beharrezkoak diren neurriak hartzea.

Horretarako, enpresaren tamaina eta jarduera aintzat hartuz, neurri horiek
azkar eta eraginkortasunez aplikatzen direla bermatu behar da:

• Larrialdietarako neurri horiek praktikan jartzeko ardura izango duen behar
bezain beste langile izendatuz.

• Beharrezkoa den prestakuntza eta baliabide materialak emanez.

• Enpresatik kanpoko zerbitzuekin beharrezkoak diren harremanak antolatuz.

• Aldizka, neurriek ondo funtzionatzen dutela egiaztatuz.

Zentzu horretan, enpresak egoera horien aurrean azkar eta behar bezala jar-
duteko beharrezkoa den sistematika garatu behar du, Larrialdietarako Plana era
eraginkorrean garatuz eta ezarriz.

Larrialdien aurreko jarduna sistematizatzen duen prozeduretako bat, funtse-
an, larrialdi bat gertatzen denean nola jardun behar den ezartzen duen kudeake-
ta tresna da (“NORK, ZER, NOIZ ETA NOLA egin behar duen”).

Larrialdietarako Plana bizirik dagoen dokumentua dela aintzat izan behar dugu
eta, instalazio, prozesu, ekipamendu, langile eta abarretan aldaketak egiten badi-
ra, edo simulazioen emaitzek hala iradokitzen badute, enpresak Plana berrikusi
eta eguneratu behar du. Sartutako aldaketen arabera, berrikuspena eta egunera-
tzea partziala edo guztizkoa izango da.
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Larrialdietarako Plana diseinatzeko orduan, enpresan, zentzuz, aurreikusi dai-
tezkeen larrialdi egoera posibleak izan behar dira kontuan: sutea, leherketa, uhol-
dea, produktu arriskutsuren bat isurtzea, zaurituak eragiten dituen laneko istri-
pua, bat-bateko gaixotasuna, inguruneko larrialdiak eta abar. Enpresako egoera
propioak, noski, kokapena eta jarduera dira.

Jarraian, enpresak larrialdi egoera horiei aurre egiteko dituen baliabideen
(baliabide materialak zein giza baliabideak) inbentarioa egin behar da eta baliabi-
de horiek behar errealekin alderatu behar dira. Era berean, enpresatik kanpoko
laguntza izateko beharra eta aukera aurreikusi behar dira.

Jarduera horietarako guztietarako oso lagungarria izan daiteke Osalanek argi-
taratutako “Enpresa txiki eta ertainetan Larrialdietarako Plana egiteko eta ezartzeko
oinarrizko Eskuliburua”.
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Larrialdietarako Plana ezartzen badugu, solairuan dauden pertsona guztiek
(enpresako langileak, kontraten langileak, bisitariak eta abar badira ere) larrialdi-
rik gertatzen bada, zer egin jakingo dute eta, horretaz gainera, egin behar dute-
na azkar eta eraginkorki egiteko trebatuta egongo dira.

Larrialdietarako Plana ezartzeak zera esan nahi du: 

• Enpresako kulturan, eragiteko prozeduratan eta kudeaketa sisteman (LAP
Planaren kudeaketan, kasu honetan) larrialdien aurrean ekiteko sistema-
tika integratzea.

• Larrialdietarako Planak ematen dituen jarraibideen arabera ekitea.

• Langileei informazioa eta trebakuntza ematea.

• Larrialdietarako Planaren eraginkortasuna ebaluatzeko sistematika (proze-
dura) izatea eta Plana berrikusten eta eguneratzen dela bermatzea.

Laburbilduz, Larrialdietarako Plana ezartzeak larrialdian parte hartzen duten
pertsona guztiak une oro era antolatuan eta ezarritako jarraibideen arabera ari-
tzen direla bermatzen du.
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PLANEKO ERREGISTROAK ERA SISTEMATIKOAN BETETZEA

Legeak ezartzen duenaren arabera, LAP Plana dokumentuz jaso behar da.
Enpresako dokumentu-sistemaren beharrezko koherentzia abiapuntutzat hartuz
(gerta liteke enpresan bestelako esparruetan egindako kudeaketa dela eta, esa-
terako kalitatea eta/edo ingurumenaren kudeaketa, bestelako dokumentuak ego-
tea), LAP prozeduren egitura gainerako nazioarteko arau edo zehazpenek garatu
dituzten prozedurenen antzekoa izan dadin saiatu gara.

Diseinatu, mantendu eta berrikusi behar den dokumentazioan, enpresak LAP
Plana aurrera eramateko eta aipatutako prebentzio esparru horretan enpresak
zehaztu dituen helburuak betetzeko jardueratarako erabiltzen dituen dokumentu
eta informazioari buruzko xehetasunak adierazi behar dira.

Enpresak Dokumentatzeko prozedura izan beharko luke. Prozedura horretan,
jarraian aipatzen direnak hartu behar dira aintzat:

• LAP Planeko berezko dokumentazioa, bete behar diren erregistroak barne.

• Dokumentazio eta informazioaren erabiltzaileen ardura eta baimenak, hala
nola, ezarri behar den segurtasun eta irisgarritasun maila, baliabide elek-
tronikoak eta aldaketen kontrola erabiltzen direnean, batez ere.

• Enpresaren ezaugarrien arabera, gehien komeni den formatua.

LAP Planeko dokumentazio guztia oso zabala izan daiteke: zehazki planarenak
direnak eta Industriako Segurtasunaren esparruan gabeziak aurkitzen direnean
arauzko kontu-ikuskaritza batean eskatu daitezkeen dokumentuak (zeharka edo
zuzenean zerikusia dutenak), esaterako instalazio jakin batzuen proiektuak (elek-
trizitatea, gasa, substantzia arriskutsuak biltegiratzea, eta abar), makinen erabi-
lera-eskuliburuak, BBE erabiltzeko jarraibideak, enpresan aplikatu daitezkeen
eguneratutako lege-eskakizunak, laneko istripuen eta lanbide gaixotasunen jaki-
narazpenak, eta abar.

Legediak hala ezartzen duelako edo arriskuen garrantzia dela-eta guztiz beharrez-
koak diren dokumentuak, eta enpresaren ezaugarri, jarduera eta tamainaren arabera
erabilgarriak direlako gomendagarriak diren dokumentuak bereiztu behar ditugu.

Era berean, enpresaren barruan erabiltzeko eta kanpoko enpresentzat edo
administrazioarentzat diren dokumentuen artean bereizten jakin behar dugu. LAP
Legearen 23. artikuluan, Laneko Agintarien eskura egon behar den gutxieneko
dokumentazioa zein den ezartzen da, baina dokumentazio hori ez da dagoen
dokumentazio bakarra. Geroago garatutako araudietan bestelako dokumentu osa-
garriak egon behar direla ezartzen da (KPZ batekin egindako jardueren hitzarme-
na, KPZren jardueren programa eta urteko memoria, legezko kontu-ikuskaritza-
ren txostena, leherketei buruzko dokumentua…).

Bistakoa denez, enpresaren tamaina zenbat eta handiago izan, dokumentuz
jasota egon behar diren jarduteko prozedurak beharrezkoago dira, enpresa txikie-
tan arinagoak diren komunikatzeko bideak argitzeko eta errazteko helburuz.

Dena dela, eraginkortasun printzipioen arabera kudeatutako dokumentazioa
jarraitzen ditugun helburuei begira tresna sinple eta erabilgarria izan behar da eta
inoiz ez da zalantzazko erabilgarritasuna duen betebehar burokratiko bihurtu behar.
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Hala ere, zati honen helburua, izenburuak berak dioen bezalaxe, ez da
Planaren dokumentazioari buruz aritzea (Dokumentazio prozeduraren adibidea
jada proposatu dugu), dokumentazioa era sistematikoan erabiltzeko beharra azpi-
marratzea baizik.

BERTAKO ERREGISTROAK

Laburbilduz, dokumentazioko punturik dinamikoenetan arreta jartzeaz beste-
rik ez gara ari (batzuen esanetan erregistro “nekoso”ak direnak); puntu horiek
unean unean, egunero, era sistematikoan erabili behar dira eta, amaieran, enpre-
sako prebentzio jarduera nabarmen islatuko dute eta sistema berrikusteko (eten-
gabeko hobekuntzaren oinarri diren berrikuspenetarako) oinarrizko euskarria
izango dira.

Eskuliburuaren 2. zatian beharrezkoak diren prozedurak egiten laguntzeko
materiala dago, bakoitzari dagozkion erregistroekin batera.

Baina, enpresa bakoitzak bereak garatu behar ditu, noski. Erregistroa ezin da
izan sistemaren funtzionamendurako oztopo bat.

Tresna arin eta onuragarria izan behar da, erabilgarria dena, egunerokoa iza-
teak horren aurkako aldez aurretiko joera ematen diola badirudi ere.

LAP Plana ezartzen hasten garenean, enpresako prebentzio antolamenduak,
imajinazioarekin Eskuliburuan adibideak emanez arindu nahi dugun ahalegin han-
dia eginez, erregistroen multzo osoa diseinatu behar du.

Baina diseinatzeak bezainbeste garrantzi du Plana ezartzeak: prozedura
bakoitzean erregistroa nork bete behar duen argi uztea, erregistroaren erabilga-
rritasuna zein den eta erregistroa norentzat izango den erabilgarri argi uztea.

Oso etsigarria da erregistro bat betetzeak “ezertarako balio ez duela” ikustea,
inork erabiltzen ez duelako eta hainbat urteetan zehar biltegiratuta geratzen dela-
ko eta hautsa bildu besterik egiten ez duelako. Hori LAP sistemaren gainbehera-
ren lehen urratsa da, eta Planaren azken porrota.

Hori dela eta, beharren araberakoa den eta ahalik eta sinpleen den erregistroen
diseinu sinpletik abiatzen bagara ere, argi izan behar dugu erregistroa lehen aldie-
tan erabili eta gero diseinua egokitu (eta posible denean sinpletu) behar dugula.

Erregistroak diseinatzeko zeregina, hasiera batean, enpresako prebentzioa
antolatzearen ardura duten langileen ardura izan behar litzateke; beharrezkoa da
erregistroak erabili behar dituzten pertsonen (behar duten gutxieneko eta ezin-
besteko informazioa zein den sakon aztertu behar dute) eta informazio hori lortu
edo erregistroan sartu behar duten pertsonen (zein informazio den irisgarria eta
zein duten eskura) laguntza izatea.

Era berean, zehazteko edo diseinatzeko fase hori igaro ostean, erregistratutako
informazioaren harpidedunei buruz eta informazioa eman duten pertsonei buruz-
ko beharrezko informazio/prestakuntza jarduerak egin behar dira.

KANPOKO ERREGISTROAK

Zati honetan LAP planean barneratuta egon arren, kanpoko baldintzek ezarri-
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tako edo asko baldintzatutako erregistroei buruz arituko gara.

Erregistro horiek kanpoko iturrietan izan dezakete jatorria edo enpresak sor
ditzake kanpoko hartzaileentzat.

Kanpoko iturrien artean enpresari eta haren jarduerei aplikatu diezazkiokegun
lege eta arau-eskakizunak, kanpoko enpresek ezartzen dituzten baldintzak edo
Laneko Agintariek egindako eskakizunak daude.

Enpresak kanpoko hartzaileentzat sor ditzaketenen artean, laneko istripuen
edo lanbide gaixotasunen jakinarazpen ofizialak edo langileak elkartzen direnean
gainerako enpresei zuzentzen zaizkien informazio eta jarraibideak daude.

LEGEDIA EGUNERATZEA

LAP Legearen 1. artikuluak ezartzen duenaren arabera, laneko arriskuen pre-
bentzioari buruzko araudia Lege horrek, garatzeko xedapenek, xedapen osaga-
rriek eta lanean hartu behar diren neurriei buruzko aginduak edo neurri horiek
eragin ditzaketen beste hainbat arauk (lege-mailakoak zein ohizkoak) osatzen
dute.

Horrek, praktikan, enpresan aplikatu daitezkeen baldintzak eguneratuta man-
tentzeko arau jarraipena egitea oso zaila dela esan nahi du.

Enpresak oso argi ikusi eta ulertu behar du lege eskakizun batzuk ala beste-
ak aplikatuz zein jarduera aldatuko diren edo nola aldatuko diren, lege eskakizu-
nak aplikatzeagatik, eta informazio horren berri eman behar diete tartean sartu-
ta dauden langileei.

Aintzat izan behar da garrantzi handia duela teknika, antolamendu, dokumen-
tu eta abarren beharrak uler daitezen eta horrek eragiten dituen lege-erantzuki-
zunen kontzientziazioa sustatzeak. Enpresari ez diogu eskatu nahi lege dokumen-
tuen eta oso gutxitan erabiltzen diren dokumentuen sekulako liburutegia egin
dezan, baina “legediaren eskuliburua” izenekoan bildutako informazioa antolatu
dezake.

Hori dela eta, espezializatutako enpresaren, eskola profesional edo antzeko-
ren bati “legedia zaintzeko zerbitzua” kontratatzea erabilgarria izan badaiteke ere,
funtsezkoa da enpresako pertsonaren batek lege-betebehar horiek ulertu, berriro
ere idatzi, moldatu eta heda ditzan, horretarako Informazio eta Prestakuntzarako
prozedurak erabiliz.

KOMUNIKAZIOA LANEKO AGINTARITZAREKIN

Hasiera batean, atal honetan aipatzen duguna LAP eremuan eskuduna den
Laneko Administrazioarekiko informazio etorriari soilik mugatzen da. Dena dela,
enpresak Administrazioko gainerako erakundeekin maizago ala gutxiagotan izan
daitezkeen komunikazioak barne hartzen dituen Informazio edo Dokumentazio
prozedurak diseinatu ditzake, esaterako, industria segurtasunerako instalazioekin,
horien aldizkako berrikuspenekin, naturaren gaineko eraginarekin, desatseginak
diren jardueren baimenekin eta beste hainbatekin zerikusia duten komunika-
zioentzat.

   



Enpresak Laneko Agintaritzaren jakinarazpenak jaso behar ditu, eskutitz bidez
edo laneko ikuskatzaileak zuzenean “Bisitaldien liburuan” izen ematearen bidez;
jakinarazpen horiek informazioa, argibideak, hutsuneak betetzeko, isunak eta
abar eskatzeko erabili daitezke.

Era berean, enpresak Laneko Agintaritzaren eskura mantendu behar ditu hain-
bat dokumentu (atal honetan landuko ez ditugunak), inoiz beharrezkoak izango
balira eta, beste hainbat dokumentu derrigorrez igorri behar dizkio Agintaritzari,
hala nola:

• Jarduera irekitzen dela edo hasten dela adierazteko jakinarazpenak.

• Hartutako prebentzio antolamenduaren modalitatearen jakinarazpena.

• Lanak egin aurretiko jakinarazpenak.

• Laneko istripuaren parte ofizialaren jakinarazpena.

• Istripu larrien edo heriotza eragiten duten istripuen berri berehala emate-
ko jakinarazpenak.

• Lanbide gaixotasunen jakinarazpenak.

• Bajarik gabeko istripuen zerrenda.

• Eta abar.

Dokumentu horietako bakoitzak dagozkien xedapenek araututako jakinaraz-
pen epeak eta erak ditu.
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OHIZKO KONTROLAK

Enpresaren prebentzio jarduera iraunkorraren barne, praktikan prebentzioari
aplikatutako “etengabeko hobekuntza zikloa”n, beharrezkoa da kontroleko jardue-
rak egitea.

Kontroleko jarduera horietako batzuk arriskuen ebaluazioak berak zehazten
ditu, zenbait arrisku maila onargarrian mantentzeko era iraunkorrean zaindu
behar direla ondorioztatzen baita.

Kontroleko beste zenbait jarduerak ikuskatze-izaera dute eta eguneroko ohi-
turatan jarraibideak eta laneko metodoak betetzen ote diren, seguruak ez diren
ohiturak, prebentzio sisteman hutsuneak dauden, BBEk erabiltzen diren, instala-
zioetan kalteak dauden eta abar aztertu behar dute.

Azkenik, kontroleko beste jarduera mota prebentzio neurrien planifikazio edo
programazioaren jarraipeneko kontrola egitea da, horien desbiderapen eta arra-
zoiak lehenbailehen ezagutu ahal izateko.

IKUSKAPENAK

Prebentzioa enpresako jarduera eta hierarkia maila guztietan integratzeko
helburuz, prozesuan LAPen, laneko lekuen eta ohituren ohizko kontrola horren
ardura duten arduradunek egin behar dute.

Laneko Baldintzak Kontrolatzeko prozesuaren baitan laneko segurtasun bal-
dintzak (Segurtasunerako Ikuskapenak izeneko prozeduren bitartez arautzen dire-
nak), Industriako Higiene Baldintzak eta Ergonomia eta Psikosoziologia Baldintzak
kontrolatzeko jarduerak daude.

Prozesu horri esker, Prebentzio Planak bere burua elikatzen du, arriskuak zein
diren jakinez eta arriskuak ebaluatuz kontrolatu behar diren laneko baldintzak,
horren arduradunak eta aldizkakotasuna zehazten baitira.

Baina kontroleko, ikuskatzeko jarduera horien ondorioz, arriskuak ebaluatze-
ko prozesuarekin berriro hasteko eskatu dezaketen arrisku faktore berriak ezagu-
tu ditzakegu.

Urtero, Ikuskapenen urteko Egutegia egin behar da. Egutegian ikuskatuko
diren eremuak, eremu bakoitzeko osagarriak dituzten ikuskapen taldeak, ikuska-
penaren maiztasuna eta data adierazi behar dira.

Ikuskapenen urteko egutegia betetzen denaren jarraipena egiteko ardura LAP
Zuzendariak du.

Ikuskapenak errazteko, ikuskatu behar diren alderdi guztiak eta bete behar
diren baldintzak zehaztuta dituen egiaztatzeko zerrendak erabili behar dira.

Horretaz gainera, noizean behingo ikuskapenak egin daitezke, planeatu gabe-
ak, aurretik aipatu direnak betetzen ote diren egiaztatzeko. Dena dela, ikuskapen
horiek egiteak ez du esan nahi arduradunek ohizko ikuskapenak edo era sistema-
tikoan egiten diren arriskuen identifikazioak egin behar ez dituztenik. 

Azkenik, egindako ikuskapen bakoitzaren erregistroa gorde behar da.

      



PLANIFIKATUTAKO NEURRIAK HARTZEN OTE DIREN JAKITEKO 
JARRAIPENA EGITEA

LAP Zuzendariak, (ezartzen den formatuaren arabera) iristen zaizkion txoste-
nen arabera, prebentzio neurrien eta horien egoeraren zerrenda orokorra ezarri
behar du, Zuzendaritzari eta Segurtasun eta Osasuneko Batzordeari (eratuta
badago) horren berri emateko. Dokumentu horrek enpresa guztiaren “Prebentzio
Neurrien Txosten Orokorra” osatuko du eta prebentzioaren prozesuan dokumentu
gako bezala erabili behar da gogoan.

Prebentzio neurri bakoitzak jarraipen zehatza behar du baina, denetan,
jarraian aipatzen diren alderdiak betetzen ote diren egiaztatu eta erregistratu
behar da:

• Neurria aplikatzeko ardura duen pertsonak bere beharrarekin betetzen du.

• Neurriaren jarraipena egiteko ardura duen pertsonak bere zeregina ezarri-
ta dagoen eran egiten du.

• Aurreikusitako epeak betetzen dira.

• Hutsunea konpontzeko erabiltzen diren baliabide eta bitartekoak ezarrita-
koak dira.

• Hutsunea edo arriskua nahiko murriztu da. (Horretarako ezinbestekoa da pre-
bentzio neurriek ekarritako eboluzioa eta aldaketak kontrolatzea ahalbidetuko duten,eta
ahal den neurrian neurgarriak diren, adierazleak zein diren zehaztea).

Maiztasun jakin batekin (esaterako hiru hilabetean behin, txostena
Segurtasun eta Osasuneko Batzordeari eman behar badiogu) enpresako unitate-
etan hartu diren neurriak zein mailatan bete behar diren eta horien eraginkorta-
sun maila aztertu behar da.
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LAP PLANA ETA IZAN DITUEN
EMAITZAK BERRIKUSTEA

LAP Plana berrikusteko dokumentazioa

• Egindako prebentzio jardueren memoria

• Planifikazioa aurrera eramatean izan diren desbideratzeen txostena

• Kontu-ikuskaritzak

• Ezbehar-tasaren estatistika-laburpena

• Lege berriak

• Laneko Agintaritzaren eskakizunak

Zuzendaritzak berrikuspena egitea

• Enpresako prebentzio egoeraren txostena/balantzea egitea

• Hurrengo ekitaldirako helburu berriak proposatzea

Langileei informazioa ematea eta kontsulta egitea

5
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LAP PLANA BERRIKUSTEKO DOKUMENTAZIOA

Enpresako goi-mailako zuzendariek, ezartzen dituzten tarteetan (esatera-
ko, urtean behin) LAP Planaren funtzionamendua berrikusi behar dute, Plana guz-
tiz aplikatzen dela egiaztatzeko eta prebentzio helburuak lortzeko egokia eta era-
ginkorra dela bermatzeko.

Zuzendaritzak, egiten duen berrikuspen prozesuan, lehenik eta behin, pre-
bentzioaren kudeaketa nola garatzen ari den ebaluatzeko behar bezainbeste infor-
mazio duela bermatu behar du.

Zuzendaritzak egiten duen berrikuspenean, politikan, helburuetan eta LAP
Planeko bestelako elementuetan egiteko behar posibleari eskaini behar zaio arre-
ta, etengabean hobetzeko konpromisoari erantzunez, eta prebentzio jardueren
erregistroen emaitzak, kontu-ikuskaritzen txostenak, aldatzen diren egoerak (esa-
terako legedia berria) kontuan hartuz.

Zuzendaritzak egiten duen berrikuspenak, arreta prebentzio sistemaren
errendimendu globalean jarri behar du arreta eta ez hainbeste xehetasun espezi-
fikoetan, horiek LAP Planeko ohiko prozeduren bitartez kudeatzen baitira.

Berrikuspenari ekiteko orduan, LAP Zuzendariak zuzendaritzari informazio
egokia eman behar dio. Informazio hori, funtsean, jarraian aipatzen den doku-
mentazioan oinarritu behar da:

• Egindako prebentzio jardueren memoria.

• Planifikazioa aurrera eramatean izan diren desbideratzeen txostena.

• Kontu-ikuskaritzen txostenak.

• Ezbehar-tasaren estatistika-laburpena.

• Lege berriak.

• Bestelako informazioa.

EGINDAKO PREBENTZIO JARDUEREN MEMORIA

LAP Zuzendariak, edo zuzendariak izendatutako pertsonak, era eraginkorrean
egin diren edo amaitutako ekitaldian oraindik ere garatzen ari ziren prebentzio jar-
dueren memoria prestatu behar du.

Memoria osoa izan behar da; hau da, enpresak zenbait prebentzio jarduera
KPZ batekin hitzartzen baditu, Memorian KPZk hitzartutako jarduerei buruz idatzi
behar duen jardueren memoria sartu behar da.

PLANIFIKAZIOA AURRERA ERAMATEAN IZAN DIREN DESBIDERATZEEN
TXOSTENA

Era berean, ekitaldiaren hasieran ezarritako planifikazioan izan diren desbide-
ratzeei buruzko laburpen-txostena prestatu behar da.

Desbideratzeak, adibidez eta besteren artean, honakoak izan daitezke:
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• Planifikatutako neurriak hartzeko orduan epeak ez errespetatzea.

• Neurri horiek aurrera eramatekoan aurrekontuak ez errespetatzea.

• Ekitaldian zehar, urteko berrikuspena egin aurretik, LAP Planean egindako
zuzenketak.

Desbideratze horiek zentzuz antolatu eta azaldu behar dira, desbideratzeak
agertzeko orduan eragina izan duten arrazoiei buruzko informazio gehigarriaz lagun-
duta. Informazio hori erabilgarria izan daiteke hurrengo ekitaldiko planifikazioa bene-
tan errealista izan dadin eta enpresako aukera eta baliabideei egokituta egon dadin. 

“Desbideratzeen txostena” eta “Jardueren memoria” bata bestearengandik aske-
ak izan daitezkeen dokumentuak dira, edo Eskuliburuaren aurreko atalean “Prebentzio
Neurrien Jarraipenaren Txosten Orokorra” izendatukoaren bi zati izan daitezke.

KONTU-IKUSKARITZEN TXOSTENAK

Prebentzio Zerbitzuen Araudiaren (PZA) 30. artikuluaren arabera, kontu-ikus-
karitza “prebentzio sistemaren eraginkortasunaren ebaluazio sistematiko, doku-
mentatu eta objektiboa bere barne izan behar duen kudeaketa tresna” da.

V. ataleko artikuluetan zenbait elementu gehitzen dizkiote definizio horri, esa-
terako: Kanpokoa (29.1. art.), aldizkakoa (29.2. art.) eta askea (32.2. art.). Hori
“legezko eta arautegiko kontu-ikuskaritza”ren kontzeptua da.

Hori horrela ulertzen badugu, prebentziorako kontu-ikuskaritza (eta baita
arautegikoa ere) enpresak, LAPi dagokionez, esaten dena benetan betetzen dela
egiaztatzeko erabiltzen duen kudeaketa tresna bilakatzen da.

Azkenik, azpimarratu behar den alderdi oso garrantzitsua da kontu-ikuskaritza
laginketa bat dela da. Hau da, kontu-ikuskaritzaren objektuaren (LAP Planaren)
lagina hartzen da eta sistema osoari buruzko ondorioak lortzen dira. Horrek,
kontu-ikuskariak prozesuan identifikatu ez dituen desbideratzeak eta kontu-ikus-
karitza irizpideari dagokionez, desbideratzeak egon daitezkeela esan nahi du.

• Lehen alderdiko kontu-ikuskaritza, Barneko Kontu-ikuskaritza izenez ere
ezaguna dena: bezeroa eta kontu-ikuskaritza egingo zaion alderdia alder-
di bera dira. Enpresak bere buruari egiten dio kontu-ikuskaritza.
Esaterako, sail batek besteari, egoitza nagusiak ordezkaritzei eta abar.
Kontu-ikuskaritza txostenean gomendioak sar daitezke. Kontu-ikuskaritza
egiten duen taldea, orokorrean, askeak eta objektiboak (ikuskatu behar
den eremuarekiko askeak izatea) diren bertako langileek osatu ohi dute,
nahiz eta zenbait kasutan kanpoko kontu-ikuskariak egotea posible izan.

• Bigarren alderdiko kontu-ikuskaritzak (kanpoko kontu-ikuskaritza mota
bat da): Kontu-ikuskaritza mota horretan, bezeroa enpresa bera da eta
kontu ikuskaritza enpresak bere helburuetarako egingo dio beste erakun-
de bati. Esaterako, bezerotik hornitzaile edo kontratistei egiten den ohiko
kontu-ikuskaritza. Kontu-ikuskaritza txostenean gomendioak sar daitezke.
Kontu-ikuskaritza taldea bertako zein kanpoko langileek osatu dezakete.

• Hirugarren alderdiko kontu-ikuskaritza (beste kanpoko kontu-ikuskaritza
mota): Kontu-ikuskaritza mota honetan enpresak (bezeroa) eta baita
kontu-ikuskaritza egin dioten alderdiak ere, kreditatutako entitate aske
bati egiten dio kontu-ikuskaritza egiteko enkargua. Kontu-ikuskaritza egi-
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teko irizpideak erreferentzia arauak izan ohi dira. Kontu-ikuskaritza txos-
tenean desadostasunak adierazten dira, gomendiorik eman gabe. Kontu-
ikuskariaren lan bakarra enpresak zer egin behar duen esatea da, ez hori
nola egin esatea. Gauza bera gertatzen da PZAn eskatzen diren Legezko
edo Arautegiko Kontu-ikuskaritzekin.

Hona hemen LAP kontu-ikuskaritza batean (motaren arabera) egon daitezke-
en helburu horietako batzuk:

• Enpresak zehaztutako laneko segurtasun eta osasun helburuak lortzeko,
LAP Plana egokia den eta eraginkorra den zehaztea.

• LAPi dagokionez, indarrean dagoen legedia eta araudia betetzen dela
egiaztatzea.

• LAP Plana garatzen duten prozedurak enpresaren aldetik duten egokitasun
eta betetze maila egiaztatzea.

• Zuzendaritzari LAP planaren funtzionamendu eta egokitasunari buruzko
informazioa ematea eta laneko segurtasun eta osasun gaietan egiten ari
den jardueratan konfiantza ematea.

• Kontu-ikuskaritzaren aztergai izan den prebentzio sistemaren hobekuntza
arloak zein diren jakitea.

• Enpresa batekin kontratu harremana ezarri nahi badugu, haren LAP siste-
ma ebaluatzea, esaterako hornitzailea izan daitekeen enpresa batekin edo
bazkide batekin.

Txostena kontu-ikuskaritzaren azken emaitza da eta kontu-ikuskaritzaren
emaitzak aldez aurretik zehaztutako eta behar bezala identifikatutako formatu
batean biltzen ditu, data jarrita eta kontu-ikuskaritza buruak sinatuta, bera baita
txostenaren zehaztasunaren azken arduraduna.

Zentzu horretan, txostenean erabiltzen den hizkuntza argia, laburra, sinplea
eta erraza izan behar da. Edukia, definizioz, objektiboa, zehatza, antolatua, egiaz-
tagarria eta kontraesanik gabea eta azalpen gehigarririk gabea izan behar da. 

Txostenean, berez, aurkitu diren desadostasunak eta horiek jasaten dituzten
ebidentzien laburpena egon behar dira, beraz, luzera handia izan dezake. LAP
Zuzendariak erabaki behar du, zuzendaritzari kontu-ikuskaritza txosten osoa hela-
raziko dion edo, argitasun eta laburpenaren izenean, aipagarrienak diren desados-
tasunak eta kontu-ikuskariaren ondorioak soilik helarazi eta azalduko dizkion.

EZBEHAR TASAREN ESTATISTIKA LABURPENA

Era berean, erabilgarria izan daiteke zuzendaritzak egin behar duen berrikus-
penerako “laneko ezbehar-tasaren estatistika-laburpena” prestatzea. Dokumentu
hori, sarritan, istripuen jakinarazpen ofizialak kudeatzen dituen mutualitateak
berak prestatzen du eta oso egokia da langile-kopuru handia duten enpresentzat;
enpresa txiki eta ertainentzat edo mikroETEetan, urtero oso istripu gutxi dituzten
enpresak direnez, zaila da oinarri estatistikoa duten ondorioak ateratzea.

Ekitaldian erregistratutako istripu kopuruaren arabera posible bada, gertatu-
tako laneko istripuen inguruko arrazoiak eta egoerak aztertzeko informazioa
emango digu laburpen-txostenak, eta horrela, hurrengo planifikazioan erabiltzeko
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ondorioak lortu ahal izango ditugu. Hona hemen azter daitezkeen zenbait aldagai:
asteko eguna/laneko txanda/ordua, lanpostuan duen esperientzia/adina, kontratu
mota/lanbidea/maila, lesionatutako gorputz atala/lesio mota, zerikusia izan duen
makineria/instalazioak/tresnak…

Erabili ohi diren estatistika adierazleak ezagunak dira prebentzioko profesio-
nalentzat: maiztasun adierazlea, larritasun adierazlea, eraginarena, batez beste-
ko iraupenarena, heriotza eragiten duten istripuen maiztasunarena, heriotza era-
giten duten istripuen eraginarena, …

LEGE BERRIAK

Gai honi buruzko Eskuliburuaren atalean esan bezala, enpresak aplikatu dai-
tezkeen baldintzak (legezkoak edo beste edozein motatakoak) eguneratuta man-
tentzeko sistema bat ezarri behar du eta, aldiberean, dagozkien hierarkiako mai-
latan hedatzen, ulertzen eta aplikatzen direla bermatu behar du.

Zentzu horretan, LAP Zuzendariak enpresaren zuzendaritzari azken ekitaldian
eremu horretan izan diren aldaketen berri emateko txostena prestatu behar du
eta, ezagutzen badira, hurrengo urterako aurreikusitako aldaketen eta enpresak
izango dituen inplikazioen berri ere eman behar dio.

Lege berriak esaten dugunean, lege-, tenika- izaera duten arauei eta enpresa
barrukoei, taldeen barrukoei, hitzarmen kolektibo eta abarri buruz ari gara.

Ziur asko, zentzu horretan gertatzen diren berrikuntzak nolabait islatu behar
dira LAP Planean, eta horrek hainbat ondorio izan ditzake: ardurak eta zereginak
aldatzea edo esleitzea, prozedurak eta erregistroak aldatzea, hedatzeko informa-
zio eta prestakuntza jarduerak, eta abar; zuzendaritzak alderdi horien guztien
berri izan behar du Plana berrikusteko orduan.

BESTELAKO INFORMAZIOA

LAP Zuzendariak zuzendaritzak Plana berrikusi dezan prestatu behar duen
dokumentazioaren atal honetan, LAP Planean aldaketak eragin dezakeen bestelako
informazioa sartu behar da. Besteren artean, aipatzekoa da honako informazioa:

• Administrazioaren baldintzak: sarritan gerta daiteke Laneko Agintariak,
Laneko Ikuskapenerako bisitaldien edo Erakunde tekniko eskudunen bitar-
tez, enpresak araua betetzen ez duela ikusten duenean arazo horiek kon-
pon ditzan eskatzea. Normalki, baldintza horiek LAP Planean ezarritako
bideen arabera lantzen dira ekitaldian zehar, baina komeni da zuzendari-
tzak, berrikuspena egiteko orduan, informazio hori izatea.

Era berean, administrazioko gainerako agintariek baldintza gehiago
jarri izatea gerta daiteke, esaterako osasuneko edo industriako agintariek,
eta horiek atal honetan barneratu behar dira, nahiz eta irtenbidea jada
hartuta edo prozesuan egon.

• Langileen proposamenak: Atal horren barruan, LAP Zuzendariak langileek,
erdi-mailako agintariek, Segurtasun eta Osasuneko Batzordeak eta aba-
rrek emandako informazio eta proposamenak eta, bere iritziz eta zuzen-
daritzak azter ditzan, interesgarriak direnak sartu behar ditu, LAP Planean
egin daitezkeen aldaketei begira.
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ZUZENDARITZAK BERRIKUSPENA EGITEA

ENPRESAKO PREBENTZIO EGOERAREN TXOSTENA/BALANTZEA EGITEA

LAP Zuzendariak aurreko zatian labur aipatutako dokumentazioa prestatzen
duenean, enpresako Zuzendaritzaren artean hedatzeari ekin behar zaio, horren
inguruan hausnartu dezaten eta azter dezaten. Dokumentazio hori, zalantzarik
gabe, Zuzendaritzak enpresako prebentzio sistemaren funtzionamendua berrikus-
teko behar duen zati gakoa da, alegia, prebentzioaren etengabeko hobekuntza
zikloa ixteko behar duen zatia.

Hori dela eta, Zuzendaritzak prebentzio sistemaren funtzionamendua berri-
kusteko LAP Plana guztiz ezartzen ari diren eta Prebentzio Politikan aipatutako
konpromisoak betetzeko eta enpresako LAP helburuak lortzeko oraindik ere ego-
kia den ebaluatu behar du.

Seguruenik, planifikazioa dezente bete bada, LAP helburu gehiago ezarri behar
dira edo lortutakoak eguneratu, etengabeko hobekuntzarako konpromisoaren espa-
rruan.

Bestalde, berrikuspenaren ostean ikusten duguna hainbat gauza betetzen ez
direla eta planifikatutako jarduerak betetzeko zailtasunak badira, litekeena da bi
zentzuetan parte hartu behar izatea: helburuak enpresak jarduteko dituen auke-
ra errealetara berriro ere moldatzea eta/edo antolamenduak hobeto funtzionatu
dezan LAP Planean egin behar diren aldaketei buruz hausnartzea.

Dena dela, Zuzendaritzaren berrikuspenaren emaitza gisa, Zuzendaritzak
enpresako prebentzio sistemaren “egoerari buruzko txostena” idatzi beharko luke,
urteko balantze modura, jarraian aipatzen direnak era argi eta sintetikoan deskri-
batuz:

• Ekitaldian egindako jarduerak.

• Planifikazioa aurrera eramateko orduan aurkitutako zailtasunak.

• Sistemako prozeduratan egindako aldaketen proposamenak.

• Zuzendaritzak laneko baldintzen hobekuntzan aurrera egiteko duen kon-
promisoa, txostena enpresako arduradun gorenak sinatu behar du.

Este informe debería estar firmado por el más alto responsable de la empresa.

HURRENGO EKITALDIRAKO HELBURU BERRIAK PROPOSATZEA

Azkenik, enpresako sistemaren egoerari buruzko txostena idatzi ostean,
Zuzendaritzak enpresak eremu horretan aurreko berrikuspena egin zenetik izan
duen eboluzioaren ikuspegi globala duela esan dezakegu. Era berean, sartu edo
bete behar diren (kanpoko edo bertako) baldintza berri posibleei buruzko informa-
zioa ere jaso du.

Datu horiek guztiak izanda, Zuzendaritza gai izan behar da hurrengo ekitaldi-
rako LAP helburu berriak egiteko edo aurretik zeudenak berriro egiteko.
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Gogoan izan behar dugu LAP helburuak zentzudunak eta posibleak izan behar
direla, enpresak helburuak lortzeko eta, lortu bitartean, aurrerapena ikusteko
nolabaiteko gaitasuna izan dezan, horretarako aurretik helburu bakoitzarentzat
egokiak diren adierazle neurgarriak ezarriz. Beharrezkoa da ere LAP helburu
bakoitza betetzeko zentzuzko epea zehaztea.

Aurretik esandako guztiaren ondorioa honakoak barne hartuko dituen propo-
samena egitea da: 

• Zuzendaritzaren iritziz hurrengo ekitaldirako aproposak diren helburu
berriak.

• Sisteman (prozeduratan, jarraibideetan eta abarretan) sartu behar diren
aldaketa posibleak, sistemaren berrikuspenean aurkitutako akatsak dire-
la-eta edo helburu berriak lortzea errazago izan dadin.
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LANGILEEI INFORMAZIOA EMATEA ETA KONTSULTA EGITEA 

LAP Planean langileen informazioa, kontsulta eta parte-hartzea bideratzeko
ezartzen diren ohizko prozeduren arabera, Zuzendaritzak sistemaren berrikuspe-
naren ondorio den prebentzio sistemaren “egoerari buruzko txostena” helarazi
behar die langileei eta/edo langileen ordezkariei, eta baita helburu berriak eta
beharrezko aldaketak dituen proposamena ere. 

Derrigorrezko epea igaro ondoren eta jasotako iradokizun eta ekarpenak kon-
tsideratu ostean, aipatutako proposamena behin betikoa izango da.

Zuzendaritzak proposamenaren edukia enpresako LAP Planean sartzeko lanei
ekiteko eskatuko dio LAP Zuzendariari, eta horrekin, berriro ere hasten da eten-
gabeko hobekuntzaren zikloa (arriskuak zein diren jakitea-arriskuak ebaluatzea-
neurriak planifikatzea-…).
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LAGUNTZA MATERIALA
ENPRESAKO LAP PLA-

NAK DITUEN PROZEDU-
RAK DISEINATZEKO

 



Laguntza materiala
prozedurak diseinatzeko

I. I. Bigarren zatiaren sarrera
• Sarrera

• Plana ezartzeko faseak eta prozedurak

• Prozeduren edukia eta egitura

• Bigarren zatian jarraitutako sistema

II. Lan Arriskuen Prebentzio (LAP) planaren eskuliburua
egiteko prozedura

• LAP Planaren dokumentuak lantzea, onartzea eta kontrolatzea

• Baliozko legedia identifikatzea eta jarraitzea

• Komunikazioa: Langileen Kontsulta eta Parte-Hartzea

• Arriskuak zein diren jakitea; Arriskuak Ebaluatzea eta Kontrolatzea

• Prebentzio neurriak

• Informazioa

• Prebentzioa planifikatzea

• Laneko jarraibideak

• Eskuratutakoa Kontrolatzea

• Prestakuntza

• Aldi Baterako Laneko Enpresetako (ABLEko) langileak

• Enpresa jarduerak koordinazioa

• Gertakariak ikertzea

• Larrialdietarako plana – arrisku larrien eta berehalako arriskuen egoera

• Laneko baldintzen kontrola
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Bigarren zatiaren sarrera

Sarrera

Plana ezartzeko faseak eta prozedurak

• LAP Plana ezarri aurreko jarduerak

• LAP Plana era formalean ezartzea

• Prebentzio jardueraren hasiera, LAP Planaren arabera

• LAP Planaren ohiko funtzionamendua

• LAP Planaren azterketa eta emaitzak

Prozeduren edukia eta egitura

• Prozedurek gutxienez izan behar duten edukia

• Prozeduren egitura

• Prozeduren gutxi gorabeherako zerrenda

• Argibide eragileak

Bigarren zatian jarraitutako sistematika

1
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SARRERA

Eskuliburu honen bigarren zatia material osagarria da. “Plana ezartzeko fase-
ekin” batera “Enpresan LAP Plana ezartzeko eskuliburua” osatzen du. Zati honetan
LAP Plan batean kontuan hartu beharrekoak diren prebentzio-jarduerak eta horiek
aurrera eramateko prozedurak diseinatzen laguntzeko irizpideak agertzen dira.

Ahalik eta orientabide zehatzenak ematea du helburu, aditua LAP Planerako
prozedura eta argibide eraginkorrak diseinatzeko gai izan dadin. 

Zentzu horretan, honako dokumentuan, mota honetako beste argitalpenek
duten arazoa saihesten saiatu gara. Izan ere, idatzita dauden moduagatik, horiek
edozein enpresetan ezartzen saiatzeko arriskua dago, inongo aldaketarik edo
berrikuntzarik egin gabe, enpresei izena eta horren logotipoa gehitzen dietela
kenduta. Horrela idatzitako planei garrantzitsuena falta zaie, hau da, enpresaren
beharren arabera diseinatuak izatea. Horretaz gainera, ez dira eraginkorrak, for-
malismo dokumental hutsa baino ez baitira.

Osalanek, hots, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak
garatutako Eskuliburu honetan enpresan LAP Plana diseinatzeko eta ezartzeko
jarraibideak biltzen dira. Proposatzen dugun LAP Plana honela dago osatua:

• LAP Planaren Eskuliburua: LAP planaren eskuliburua honela osatzen da:
enpresa identifikatzeko datuak, enpresaren deskribapena, bertako arloak,
produkzio prozesuak, instalazioak, lan-tresnak, lehengaiak, erdiko eta
amaierako produktuak zehaztuko dituena; LAP politika; antolamenduaren
egitura; eginkizunak eta ardurak; eta plana ezartzeko eta aurrera erama-
teko jarraituko diren prozeduren jarraipena.

• Prozeduren Eskuliburua: Prozeduren Eskuliburua planaren metodologia
jakin bati jarraiki gauzatuko diren jarduera guztiak biltzen dituen doku-
mentua da. Metodologia hori prozeduretan ezarritakoa da.

• Jarduera askoren Erregistroen Ereduak.
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PLANA EZARTZEKO FASEAK ETA PROZEDURAK 

Bigarren zatian agertzen diren LAP Planaren prozeduren hurrenkerak lehe-
nengo zatian aurkeztutako faseei jarraitzen die. 

Enpresa kudeatzeko orduan, prebentzio jarduerak sartzea beharrezkoa da eta
baita prebentzio jarduera horien etengabeko jarraipena egiteko modua egitea ere,
gero eta hobeak izan daitezen. Horretarako, ezinbestekoa da enpresan laneko
arriskuak nola saihesten diren jasoko dituzten agiriak sortzea.

Lehenengo postuan, beraz, beharrezkoa da “Prebentzio Planari buruzko agi-
riak lantzea, onartzea eta kontrolatzea ” prozedura izatea aurrez. Agiri horiek
sortzean zehaztuko da zein motatakoak izan behar diren, nolako egitura izan
behar duten eta zein tratamendu eman behar zaien.

Enpresan LAP plana ezartzeko eskuliburuak honako bost fase hauek hartzen
ditu kontuan:

I. LAP Plana ezarri aurreko jarduerak

II. -LAP Planaren era formalean ezartzea.

III. -Prebentzio Jarduera hastea LAP Planaren arabera.

IV. -LAP Planaren ohiko funtzionamendua.

V. -LAP Planaren azterketak eta emaitzak.

LEHENENGO FASEA: “LAP PLANA EZARRI AURREKO JARDUERAK”

Hasierako egoeraren azterketa egiten bada, agerian jartzen da beharrezkoa
dela enpresaburuak legeak agindutako prebentzio-jarduerak aurrera eramatea,
lan arriskuetatik babesa lortzeko eginkizuna bete dezan.

Enpresaburuak laneko arriskuak saihestu ditzan, batetik, prebentzio jar-
duerak ezarri behar ditu enpresan eta bestetik, langileen segurtasuna eta osasu-
na babesteko behar diren neurri guztiak hartu behar ditu. Horretarako, laneko
arriskuak saihesteko behar diren eremu guztiak kontuan hartu behar ditu, hala
nola, arriskuak ebaluatuko ditu, informazioa emango du, langileei kontsulta egin-
go die eta haien parte-hartzea bultzatuko du, langileak trebatuko ditu, larrialdie-
tan eta arrisku handi eta berehalakoen aurrean nola jokatu zehaztuko du, osasu-
na zainduko du eta baita Laneko Arriskuen Prebentzioko Legearen laugarren arti-
kuluan zehaztutako moduan ere, antolakuntza sortuko du eta behar diren neurriak
hartuko ditu.

Prebentzio jarduera diseinatu eta martxan jarri aurretik, enpresak laneko
arriskuak saihestearen inguruan araudi eguneratua eta baliozkoa izan behar du.
Hori dela eta, “Baliozko araudia identifikatzea eta jarraitzea” prozedura izango
dugu bigarren postuan.
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BIGARREN FASEA: “LAP PLANA ERA FORMALEAN EZARTZEA” 

Bigarren zati honetan, enpresak Prebentzio Plana sortu aurretik, langileen
segurtasuna eta osasunarekin zerikusia duten hainbat erabaki hartu behar du.
Horrenbestez, langileei informazioa eman eta kontsulta egiteaz gainera, haien
parte-hartzea ere bultzatu behar du.

Hartu behar diren erabakiak antolamenduaren, ezarritako helburu estrategi-
koen eta prebentzio politika lantzearen gainekoak dira. Erabaki horiek langileen
iritzia eta parte-hartzea eskatzen dute. Beraz, aurrez egin ez bada, langileen
ordezkaritzaren egitura zehaztu behar da: norbait Prebentzio Ordezkari izendatu
behar da eta Segurtasun eta Osasuneko Batzordea ere eratu behar da.

Bigarren zatian aztertutakoaren arabera, LAP Planaren barruan kudeaketare-
kin zerikusia duten garrantzi handiko hiru elementu daude: politika, helburu estra-
tegikoak eta antolamenduaren egitura. Bigarren zatian ez da haiek garatzeko pro-
zedurarik agertzen, izan ere, elementu horiek LAP Eskuliburuan landu beharreko-
ak dira, guztiz. 

Gainera, elementu horietan ez dago berez jarduera berezirik aurrera eraman
beharrik, politika arau eta asmo batzuen aitorpena da, helburu estrategikoak poli-
tikarekin oso loturik daude eta egituraren antolamendua, berriz, enpresaren orga-
nigrama besterik ez da, eta bertan, hierarkikoki antolatutako prozesuak eta jar-
duerak hartzen dira kontuan. 

Ez da erraza elementu horiek maiz aldatzea, izan ere, politikak berez eraldat-
zeko gaitasuna du, etengabe moldaketarik egin behar gabe, helburu estrategiko-
ak enpresaren filosofiarekin loturik daude eta antolamenduaren egitura ere ez da
aldatzen, ekoizpena handitu edo teknologia bereziak sartzeko orduan ez bada.
Halere, aldaketak egin beharko balira, aldaketa horiek eragin handia izango luke-
te eta beraz, beharrezkoa izango litzateke LAP Eskuliburua bera berraztertzea.

Hala eta guztiz ere, ezinbestekoa da, adibidez, langileen kontsulta eta parte-
-hartzearekin zerikusia duen ekintza oro aurrera eramatea. Hain zuzen ere, hasie-
ra-hasieratik, LAP Plana diseinatu aurretik gauzatu beharreko prebentzio jardue-
ra, politika eta helburu estrategikoak onartzeari dagokionez, enpresak erabakiak
hartu aurretik, ezinbestekoa da langileei kontsulta egitea: Hori dela eta, hiruga-
rren postuan, “Komunikazioa: Langileei Kontsulta egitea eta Langileen Parte-hart-
zea” prozedura sartzen da. 

HIRUGARREN FASEA: “PREBENTZIO JARDUERA HASTEA, LAP 
PLANAREN ARABERA” 

Hirugarren zatian sartzen dira enpresan LAP Plana kudeatzeko oinarrizko jar-
duerak. Hain zuzen ere, arriskuak ebaluatzeko prozesua (arriskuak identifikatuz,
ebaluatuz eta kontrolatuz) oinarri hartuta ezarri behar dira prebentzio neurriak.
Horiek ezarri bezain laster, arriskuak ezabatu edo murriztuko lirateke. Prozesuak
eramangarria izan behar du eta langileen segurtasuna eta osasuna babestu behar
ditu euren lanpostuetan. 

“Prebentzio-neurrien katalogoa ” sortu eta gero, enpresa, langileek kontsulta
egin eta parte hartu ondoren, gai da prebentzio jarduera nahiz urteko helburuak
zehazteko.
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Hirugarren zati honetan, gure ustez, “Arriskuak zein diren jakitea, Ebaluatzea
eta Kontrolatzearekin ” zerikusia duen prozedura bat edo gehiago egon beharko
luke, Prozeduren Eskuliburuan laugarren postuan.

Arriskuak identifikatu eta ebaluatu ondoren, horiek kontrolatzeko prebentzio
neurri egokiak behar dira. Beraz, bosgarren postuan “Prebentzio neurriak” hart-
zea arautuko duen prozedura izan behar dugu.

Bi prebentzio jarduera horietan (arriskuak ebaluatzearena eta prebentzio neu-
rriak hartzearena) enpresaburuak langileei izan ditzaketen arriskuen eta arrisku
horiei aurre egiteko hartu behar diren neurrien berri eman behar die. Hori dela
eta, seigarren postuan “Informazioa” prozedura izango dugu.

Bestalde, “prebentzio neurrien katalogoa ” landu ondoren, urteko plangintza
egin daiteke. Horrenbestez, LAP Planaren hirugarren fasean,“Prebentzioaren
Plangintza” izeneko prozedura behar dugu. 

Hirugarren zatian aurrera eramandako jarduera horietan beharrezkoa da lan-
gileen kontsulta eta parte-hartzea. Alderdi horiek bai “Komunikazioa, kontsulta
eta parte-hartzea” prozedurako, bai hirugarren zatian aipatutako prozedura guz-
tietako irizpideetan agertu behar dute. 

LAUGARREN FASEA: “LAP PLANAREN OHIKO FUNTZIONAMENDUA,
ENPRESAN.”

Atal honetan jasotzen dira ohiko prebentzio jarduera gehienak. Planaren zati
eragilea da eta bertan, aurrera eraman beharreko jarduera asko sartzen dira.
Enpresaren egiturari eta haren egiazko beharrei erantzuteko moduan sortutako
prebentzio jarduera horiek ezartzean, enpresako laneko baldintzak pixkanaka eta
etengabe hobetu nahi dira.

Arriskuak ebaluatu, prebentzio neurriak zehaztu eta prebentzioa planifikatu
ondoren, enpresaburua ohartzen da jarduera larriak badirela, behar bezala edo
bitarteko egokirik gabe eginez gero, laneko istripuak edo lanbide gaixotasunak sor
ditzaketenak; horrelakoetan, laneko metodo bat egon behar du, jarraibide jakin
batzuetan bildua. Aldiberean, enpresako jarduerak koordinatzen direnean, enpre-
saburu titularrak edo nagusiak jarraibideak idatzi behar ditu. Beraz, zortzigarren
postuan, “Laneko argibideak” izeneko prozedura izan behar dugu, lehen aipatuta-
ko kasuetarako jarraibideak idazteko irizpideak eman behar dituena.

Bestalde, prebentzioaren arloan edozein jarduera aurrera eramateko, LAP
Planaren barruko jardueretan nahiz lan egiteko orduan, prestakuntza teoriko eta
praktikoa behar da. Hortaz, bederatzigarren lekuan, “Prestakuntza” izeneko pro-
zedura idatzi behar da. Prozedura horretan, metodologia osoa biltzen da, presta-
kuntza egokia izan dadin, era eraginkorrean eman dadin eta jasota gera dadin. 

Horretaz gainera, enpresa ohi bezala lanean ari denean, aldaketak egoten
dira, hala nola, makina berriak jartzen dira, produkzio prozesuetan gai kimikoak
sartzen dira, lantokiak aldatu edo handitu ere egiten dira, eta horrek, batzuetan,
arrisku berriak dakartza enpresara. LAP Planak egoera horiek atzematera behart-
zen gaituen prozedurak behar ditu, eta sistema baten bitartez, lortu behar da,
arriskuak lesio eta gaixotasunetan amaitu aurretik, arrisku horiek identifikatzea
eta ezabatu edo behar bezainbeste murriztea. 
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Enpresa ohi bezala lanean ari denean, elementu berriak sartzen dira, laneko
baldintzak aldatzea eragiten dutenak. Sartutako elementu horiek bi motatakoak
izaten dira: baliabide materialak aldatu edo berriak ekartzean izaten direnak; eta
langile berriak kontratatzean gertatzen direnak. Langile berri horiek enpresakoak
bertakoak, Aldi Baterako Laneko Enpresen (ABLEren) bidez datozenak edo enpre-
sak aldiberean gertatzen diren jarduerak koordinatzeko behar dituenak izan dai-
tezke. 

Laneko arriskuen prebentzioa kudeatzeko orduan, beharrezko da enpresan
sartzen diren baliabide materialei dagokionez, hamargarren lekuan, “Eskuratzen
dena kontrolatzea” izeneko prozedura izatea. Prozedura horrek arautuko ditu,
besteak beste, makina berriak erostea, lantokiak aldatzea edo lehengai berriak
sartzea bezalako jarduerak, arrisku ezezagunek ustekabean harrapa ez gaitzaten.

Bestalde, langile berriak kontratatzeari dagokionez, LAP Planak “harrera” ize-
neko prozedura jaso behar du. Prozedura horren bidez, langile berrien etorrera
arautuko da. Horiek bertako langile bihurtuko direnak izan daitezke edota enpre-
sa nagusiaren eginbeharrak betetzeko enpresaren bat azpi-kontratatzean etortzen
direnak. Bigarren zati honetan, prozedura hori “Prestakuntza ” izenekoan sartuta
dago, bertako zati gisa.

ABLEren esanetara dauden langileak sartzean hartu behar dituzte prebentzio
neurriei dagokionez, berriz, hamaikagarren postuan, “Aldi Baterako Laneko
Enpresatako langileak” izeneko prozedura sartzea aholkatzen dugu. Prozedura
horren bidez, arautuko dira langile horiek beste langileek adinako babes-maila
izan dezaten lortzeko ekintzak. Era berean, hamabigarren lekuan, “Enpresa jar-
duerak koordinatzea” izeneko prozedura izango dugu, aldiberean gertatzen diren
jarduerak arautuko dituena.

Enpresako ekoizpena aurrera joan ahala, teknologia aurrerapenak izan diren
arren, oraindik laneko arrisku asko daude. Gehiagotan edo gutxiagotan gauzatzen
badira ere, batzuetan, laneko istripuak sortu eta bestetan lanbide gaixotasunak
eragiten dituzte. Prebentzio jarduera eraginkorra da, martxan jartzen den unetik
aurrera, eta haren emaitzez era aktiboan balia gaitezke. Prebentzio jardueratako
bat laneko istripuak eta lanbide gaixotasunak aztertzean datza. Berebiziko
garrantzia duen prebentzio jarduera da, eta behar bezala martxan jarri dadin,
aurrez landu behar da. Horrenbestez, LAP planaren 13. lekuan, “Gertakariak iker-
tzea” izeneko prozedura aurkituko dugu. Prozedura horrek arautuko ditu, hala
nola, gertakaria jakinarazteko modua, ikerketa bera (gertakari mota kontuan har-
tuta: lan-istripua edo lanbide gaixotasuna), prebentzio neurriak zehazteko era eta
haien eraginkortasuna egiaztatzeko modua.

Ondorio larriak dituzten istripuak ekiditeko beharrezkoa den kontrol-jarduera
larrialdietarako plan bat diseinatzean, ezartzean eta mantentzean datza.
Larrialdietarako plana egiteko behar den azterketak ematen duen informazioa
gerta daitezkeen arrisku handiak eta berehalakoak zehazteko erabil daiteke.
Horregatik, LAP Planaren hamalaugarren lekuan “Larrialdietarako plana” izeneko
prozedura jaso behar da. Prozedura horrek prebentzio jarduera honetan jarraitu
behar den sistematika arautu behar du. Bigarren zati honetan, kontuan hartu dira,
halaber, prozedura honetan “arrisku larria eta berehalako arriskua duten egoerak”
kasuetarako jarduerak sartzeko irizpideak. 

LAP Plana martxan dagoen bitartean, planaren erregistroak sistematikoki bete
behar dira. Bi erregistro mota daude: barnekoak, hots, planaren jarduerak aurre-
ra eramatean sortzen direnak eta prozedura bakoitzean zehazten direnak eta kan-
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pokoak, horien artean nabarmentzekoak dira araudiaren eguneratzea (“Baliozko
legedia identifikatzea eta jarraitzea ” prozeduran agertzen dena) eta Laneko
Agintaritzarekin edo elkarturiko enpresekin izandako kanpoko harremanekin lotu-
ra duten erregistroak.

Bi jarduera horiek, era berean, lehenago aipatutako prozeduratan agertzen
dira. Laneko Agintaritzarekin izandako kanpoko harremanei dagokionez, oro har,
“Prebentzio sistemako dokumentuak lantzea, onartzea eta kontrolatzea ” proze-
duran, dokumentuak behar dituzten jarduerak agertzen dira eta prozedura bakoit-
zean, Laneko Agintaritzaren esku izan behar diren prebentzio jardueren erregis-
troak finkatzen dira eta haiei dagozkien ereduak zehaztu. Elkarturiko enpresei
dagokionez, “Enpresa jarduerak koordinatzea” prozeduran erregistroak nola
zehaztu eta bete azaltzen da. 

Kontrol jardueren barruan, “ohikoak ” izeneko kontrolak hartu behar dira kon-
tuan. Eskuliburu honetan, honako hauek agertzen dira: arriskuak aztertu ondoren
hartutako kontroleko neurriak; ikuskaritza egin ondoren hartzen direnak eta,
azkenik, aurrez zehaztutako prebentzio neurriak jarraitzean egiten den kontrola.

Beraz, bi prozedura hartu behar dira kontuan: bata “Laneko baldintzen kon-
trolari” dagokiona, prozeduren zerrendan, hamabosgarren dagoena, hain zuzen
ere, eta bestea, hartutako prebentzio neurrien jarraipenari dagokiona. 

Kontroleko jardueraren barruan, langileen osasuna zaintzea aipatu behar da,
Laneko Arriskuen Prebentzioko Legearen 22. artikuluan zehazten dena eta ezagu-
tza iturri dena, bai beste era batera identifikatu ezin izan diren arriskuak identifi-
katzeko edo baita hartutako neurri eskasak atzemateko ere. Hori dela eta, LAP
Planak “Osasuna zaintzea” izeneko prozedura izan behar du, dokumentu honetan,
hamaseigarren postuan ipini duguna.
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BOSGARREN ATALA: “LAP PLANAREN AZTERKETA ETA EMAITZAK ”

Atal honek “etengabe hobetzea ” sistema bultzatzen du eta bi jarduera biltzen
ditu: “kontu-ikuskaritza” eta “Zuzendaritzak egin beharreko azterketa”. Bi jardue-
ra horiek bigarren zati honetan, hamazazpigarren postuan daude, bi prozedurak
postu berean idazteko irizpideak ematen baitira.
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PROZEDUREN EDUKIA ETA EGITURA

LAP Planaren prozedura eta argibide eraginkorrak LAP Planaren Eskuliburuan
adierazitako eta deskribatutako sistema praktikan jartzeko helburua duten doku-
mentuak dira, enpresak erabilitako metodologia eta sistematika jasotzen dutenak. 

Prozeduren edukiak, ezinbestean, sarritan behin eta berriz gertatzen den
kudeaketa zein prebentzio jarduera aurrera eramateko eman beharreko urratsak
zehazten ditu. Horrekin lortu nahi dena da, jarduera egiten duena edonor dela ere,
jarduera hori beti era berean eta irizpide-, erregistro- eta txosten-eredu berarekin
aurrera eramatea. Horrela, LAP Planaren zuzentasuna eta eraginkortasuna era
objektiboan balioetsi daiteke, bertan parte hartzen duena edozein dela ere. 

Ez dago zehaztuta zenbat prozedura garatu behar dituen enpresa batek, LAP
Planaren jarduera bakoitza era sistematikoan zehazteko. Prozesuen kasuan beza-
la, kopurua aldatu egingo da enpresak dituen, besteak beste, egituren eta jardue-
ren arabera, lanen zailtasunaren, langile kopuruaren edo beste hainbat aldagairen
arabera. 

Prozedurak diseinatzen dituenaren eginkizuna da prozedura horietatik LAP
Planean idatziko eta ezarriko dituenak aukeratzea, beti ere, ezarriko diren enpre-
san, enpresaren kudeaketa orokorrera egokituko den prebentzioaren kudeaketa
lor dadin, ahalik eta era zuzen eta eraginkorrenean.

Dena dela, prozedura bakoitzaren edukiak bertan deskribatutako jardueren
ezaugarriekin bat egin behar du eta egitura zehatz bat izan. Prozedura guztiak
kanpotik itxura berarekin aurkeztuko dira, horrela errazagoa izango da haiek inter-
pretatzea eta ezartzea. Hain zuzen ere, prozedurak errazago ulertzen dira, guztiak
era berean garatzen badira eta denetan informazioa zehazteko hurrenkera bera
jarraitzen bada.

PROZEDUREK GUTXIENEZ IZAN BEHAR DUTEN EDUKIA

Bigarren zati hau LAP Planaren zati eraginkorra diseinatzeko tresna da.
Kontuan izan behar da, LAP Plana ez dela beste prozedura bat, LAP Plana
Kudeatzeko Sistema bera baizik. 

Prozedura guztietan jarduera bakoitzean nola jokatu zehazten denez, beharre-
koa da guztiek aurkibide bera izatea. Haietan, honako hau zehaztu behar da:

• Prozeduraren helburua eta garrantzia.

• Prozedura hori garatzeko hasieran izan diren erreferentziak.

• Erabili diren kontzeptu berezienen definizioak.

• Prozeduraren garapena bera.

• Zehaztutako jarduera aurrera eraman behar duten lagunen eginkizunak
eta ardurak.

• Eta azkenik, txostenen erregistro eta ereduak, prozeduraren garapenean
aurrez zehaztutako jarduera guztiak aurrera eraman direla idatziz eta
balioesteko moduan ziurtatuko dutenak. 
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Prozedurak oinarri dira, kudeatu daiteken edozein arlotan lortutakoa planifika-
tu eta neurtzeko, hala nola, Kalitatean, Ingurumenean eta kasu honetan, laneko
arriskuak saihestearen gaian. Zer egin behar den, nola egin behar den, nork egin
behar duen eta zer baliabiderekin ulertzen eta zehazten laguntzen du, enpresako
zuzendaritzaren kontroletik hasi eta jarduerek, produktuek eta zerbitzuek sortu-
tako arriskuak tratatzeko modura arte.

Prozedurek, gutxienez, zer egin behar den zehaztu behar dute, oro har, noiz egin
behar den; zein emaitza espero diren; eta hori egiteko ardura dutenak nortzuk diren.

ZER EGIN

Prozedurek zer egin behar den eta nola egin behar den jakinarazi behar dute.
Horrek, kasuen arabera, eska dezake, besteak beste, prozedura edo sistema
zehatzak ezartzea (legez edo bestela derrigortuak), tresna zehatzak erabiltzea,
aurrez zehaztutako dokumentuak betetzea eta abar. Hona hemen, egin beharre-
koaren adibide batzuk:

• Laneko arriskuen prebentzioa planifikatzea enpresako hierarkia maila guz-
tietan, prebentzio politika garatu ahal izateko.

• Azpikontratistei kontratuak esleitu aurretik, aztertzea nola ziurta daiteke-
en arriskuak saihesteko jokabide egokia.

• Langileei laneko tresna, gai kimikoak eta abar erabiltzen utzi baino lehen,
prestakuntza eskaintzea, baliozko araudian erabakitakoaren arabera.

• Zer kontrol aktibo eta erreaktibo egin behar Diren zehaztea, LAP Plana
etengabe hobetzeko behar den informazioa lortu ahal izateko.

NOIZ EGIN BEHAR DEN 

Prozedurek zehaztu behar dute bertan agertzen den jarduera noiz gauzatu
behar den. Kasu batzuetan, noizbehinka izan daiteke (adibidez, zuzeneko aginta-
riek edo arloko arduradunek hilero ikuskaritza egiten dutenean); beste batzuetan,
berriz, lan jakin batzuk egiten direnean bakarrik (adibidez, eskailera bat edo pro-
duktu kimiko jakin bat erabiltzen denean).

ZEIN EMAITZA ESPERO DIREN 

Prozedurek emaitzak zehaztu ditzakete erreferentzia edo legezko baldintza
jakinen bidez, modu horretan, ezarritako prozedurak behar bezala bete daitezen
(adibidez, ikuskaritza egin ondoren, txostenak idaztea edo prestakuntza prozedu-
rak zehaztutakoaren arabera aurrera eramatea).

Prozedurak, halaber, honako xede honekin erabil daitezke: laneko arriskuak
saihestearen gaian, langileek enpresako jarduera eta hierarkia maila guztietan
zein ardura hartzen dituzten zehazteko, hain zuzen ere.

Lortutako emaitzen kalitateak eta kopuruak norbanakoak, taldeak edo enpre-
sak egindakoa neur ditzakete. Helburuekin lan egiten denean, kasu honetan beza-
la, beharrezkoa da ezarritako helburuak zenbateraino bete diren neurtzeko balio
duen adierazleren bat zehaztea.
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ARDURA NORK DUEN 

Prozedurako jarduera edo prozesua aurrera eramateko ardura duten lagunen
izenak edo enpresako organigraman dituzten postuak identifikatu behar ditu pro-
zedurak. 

Prozesu edo jarduera batean, enpresako lagun bat baino gehiagok parte har
dezake eta lagun horiek hierarkia maila ezberdinetako postuak izan ditzakete.
Prozedurak zehaztu behar du bakoitzak zenbateraino parte hartu behar duen.
Horretarako, zer egin behar duen eta nola adierazizko du. 

Kasu guztietan, langileak lanerako duen gaitasuna kontuan hartuko da, hala
nola, prestakuntza bai akademikoa eta bai LAP Planean behar dena, gauzatu
beharreko jardueran duen prestakuntza zehatza eta lortutako trebetasunak.
Horrela, prozeduran aurrez zehaztutakoa beteko da, langileak kudeaketa zein pre-
bentzio jardueran parte hartzen duenean. 

Adibidez, enpresan, LAP Plana aurrera eramateko Arduradunak egin behar du
arriskuen ebaluazioa. Enpresa zein den, zein tamainakoa den, produkzio proze-
suak zenbaterainoko konplexutasuna duten, laneko baldintzak zein diren eta
beraz, arriskuak nolakok diren kontuan hartuta, langilearen prestakuntza
Prebentzio Zerbitzuen Araudian aurreikusitakoaren mailakoa izatea eskatuko da.
Aldiberean, prozeduraren barnean, langileen eta haien ordezkarien parte-hartzea
eta kontsulta sartu behar dira. 

Jarduerak duen zailtasunaren arabera, jardungo diren langileek behar duten
prestakuntza kontuan hartuko da: Zuzeneko agintariarena, lanpostuetako langile-
ena, langileen ordezkariena..., jarduera nahiz kontsulta eta parte-hartzea eragin-
korrak izan daitezen.

PROZEDUREN EGITURA

Komeni da Prebentzio Planeko prozeduren egitura eta kalitate- eta inguru-
men-sistemetan ezarritakoa bera izatea. Horrela, posible izango da etorkizunean,
edo prozedura diseinatzen hasi bezain laster, sistema bat baino gehiago sartzea. 

Hala eta guztiz ere, Laneko Arriskuen Prebentzioko Legearen 16. artikuluan
Prebentzio Planaren edukia eta hori osatzen duten elementuak arautzea aurreiku-
si denez, araudia indarrean sartzen denean, aurrez landutako LAP Planak eta,
haiekin batera, prozedurak araudiarekin bat etorri beharko dute.

Lehenago aurreratu dugun bezala, prozedura osoan zehar honako idazpuru
hauek izango ditugu kontuan: helburua; garrantzia, definizioak; prozeduraren
garapena; eginkizunak eta ardurak; lege-erreferentziak eta araudia, eta gehiga-
rriak behar diren erregistroekin.

HELBURUA

Prozedurarekin zer egin nahi den adierazi behar du. Deskribapenak laburra,
ulergarria eta zehatza izan behar du eta ezin du akatsik egiteko biderik eman.

I. ATALA – BIGARREN ZATIAREN SARRERA

113

    



GARRANTZIA 

Enpresako zein arlori, prozesuri, jarduerari eta langileri eragingo dion adiera-
ziko du, eta baita non ez duen eraginik izango ere. Adibidez eragin diezaioke,
enpresako langileei, kontratuei eta jendeari, oro har; edo mantentze-saileko lan-
gileei eta mantentze-lanetarako kanpoko esleipenei. 

DEFINIZIOAK

Behar denetan, prozeduran zehar erabili diren hitzen esanahia argituko da.

Hitzak errepikatzea ekidin behar da, baldin eta laneko arriskuen prebentzioa-
ren eremuan orokorrak izateagatik, beste prozeduratan edo LAP Plana osatzen
duten gidetan xedatuak izan badira. Hori zaila egiten bada, prozedura zatietan
banatu daiteke, bertan agertzen diren jarduerak banan-banan hartuta, edo proze-
dura zehaztutako jarduera aurrera eramaten lagunduko duten beste prozedurekin
osa daiteke.

Kontuan izan behar da laneko arriskuen prebentzioaren eremuari dagozkion
hainbat jarduera bata bestearekin erlazionatuta dagoela. Adibidez, prebentzio
neurriak zehazteko jarduerak eragina du arriskuak ebaluatzeko prozeduran, ger-
taerak ikertzerakoan, arriskuen berri emateko orduan edo hobekuntzak lortzeko
ekintzetan, besteak beste. Oso komenigarria da jarduera batek bestearekin duen
harreman hori prozedurak garatzeko orduan atzeman ahal izatea.

EGINKIZUNAK ETA ARDURAK 

Prozeduran ezarritakoa betetzeko ardurarekin zerikusia duten lanpostuak
adierazten dira. 

Horrela, prozedura baliozkoa da, prozeduran bertan agertzen den lanpostu
horretan dagoena edozein dela ere. Gainera, LAP Planeko jardueretan arduraren
bat duten lagunen lanpostuak aldatuz gero, lagun horien prestakuntza eguneratu
beharra dago, euren eginkizun eta ardura berriak ezagutu ditzaten, euren lanpos-
tu berrietan.

Atal hau sarritan Prozeduraren Garapenean agertzen da. Halere, komenigarria
izan daiteke prozeduran parte hartzen duten langileen eginkizun eta ardura guz-
tiak laburrago biltzea, prozeduraren deskribapenetik eta garapenetik at.

LEGEZKO ERREFERENTZIAK ETA ARAUDIAK  

Prozedurarekin zerikusia duten enpresa barruko zein kanpoko dokumentu
guztiak sartzen dira bertan, hala nola, eskuliburua, arauak, legeak eta beste pro-
zedurak. Horiek ezagutzea ezinbestekoa edo komenigarria da, dokumentu hau
hobeto ulertzeko.

Prozeduratan, erreferentziak laburrak izan ohi dira, baina LAP Plana diseinatu
behar duenarentzat oinarrizkoa da hori. Izan ere, horrek aukera ematen dio, ez
bakarrik prozedura ezagutzeko, baita prozedura hori zertarako dagoen ezagutu
eta horrek enpresako prebentzio kudeaketa osoarekin duen lotura ikusteko ere.
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Gainera, prebentzioarekin lotura duten legezko erreferentzia eta araudiak
emandako informazioak aukera eman behar du prozedura ezartzean lortzen diren
emaitzak aurrez ezarritakoa betetzeko, legeak hala agintzen duelako nahiz hala
eskatzen zaigulako, kudeaketa eraginkor bat gauzatu nahi badugu.

ERANSKINAK

Prozedura garatzeko orduan erabili behar diren aldagaiak eta dokumentuak
jasotzen dituzte. Laguntzeko taulak dituzte, zehaztutako jardueraren helburu
diren definizio eta kontzeptuekin, egindakoaren erregistroen ereduekin eta txos-
tenen ereduekin. 

Erregistroek nahiz txostenek egindakoa idatziz jasota geratzeko balio dute eta
baita arduradunek egindakoa eta LAP Planaren eraginkortasuna balioesteko ere.

PROZEDUREN GUTXI GORABEHERAKO ZERRENDA

Zenbat prozedura, zein prozedura eta prozedura horiek nola garatu behar
diren LAP Plana diseinatzen duenaren esku dago. Dena dela, prebentzioa kudea-
tzeko prozedura kopuru jakin bat beharrezko da eta beste prozedura batzuk,
berriz, laneko arriskuen prebentzioaren legeak eskatzen ditu.

LAP Planean erabili behar diren prozedurak zehaztu eta gero, enpresak dituen
ezaugarrien arabera garatu behar dira horiek. Enpresaren tamaina, produkzio pro-
zesuen konplexutasuna, laneko baldintza bereziak, langileen kopurua eta antola-
menduaren egitura izango dira prozedurak diseinatzeko orduan kontuan hartu
beharreko alderdiak.

Adibidez, enpresa guztiek larrialdietarako neurriak hartu behar dituzten arren,
prozedura garatzeko orduan, kontuan hartu behar da, besteak beste, enpresaren
tamaina, enpresaren jarduera edota enpresakoak ez diren bisitariren bat han iza-
tea. Adibidez, larrialdietarako prozedura garatzean lortutako emaitzak ez dira ber-
dinak izango denda txiki batean edo toki handi batean, langile kopurua edota, oro
har, larrialdi batean egon daitezkeen lagunen kopurua ez baita bera izango.
Ezbairik gabe, bi enpresetako prozedurek egitura bera izanda ere, prozeduren
garapena itxura eta tamaina desberdinetakoa izango da bi enpresetan.

Hala eta guztiz ere, LAP Plan batek honako hau bete behar du:

a) a) Prebentzio politika eta plana osatzen duten beste elementuak egune-
ratzeko helburuak jaso behar ditu.

b) Enpresako hierarkia maila guztietan helburuak ezarri behar ditu, arriskuak
ebaluatu ondoren agertzen diren Laneko Arriskuak kontrolatuta egon dai-
tezen.

c) Helburuak kontrolatu eta haien jarraipena egin behar da.

d) Egoera hobetzeko ekintzak ezarri behar ditu, laneko arriskuen preben-
tzioaren kudeaketa etengabe hobetu dadin.
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Hori dela eta, enpresa prebentzio metodologia kontrastatu bat jarraituz kude-
atzeko, Kudeaketa prozedura hauek aipatu behar dira, besteak beste:

• Dokumentazioa lantzea eta kontrolatzea.

• Komunikazioa: Kontsulta eta parte-hartzea.

• Prebentzioaren plangintza.

• Kontu-ikuskaritza eta zuzendaritzak egin beharreko azterketa. 

Bestalde, laneko arriskuen prebentzioan, legeak hala agintzen duelako, hona-
ko jarduera hauek gauzatu behar dira: enpresan prebentzioa integratzeko aukera
emango duen prebentzio plana diseinatzea, ezartzea eta zabaltzea; langileen
segurtasuna eta osasuna kaltetu ditzaketen arrisku-faktoreak aztertzea; preben-
tzio jarduera planifikatzea, prebentzio neurriak hartzerakoan lehentasunak zehaz-
tea eta neurri horien eraginkortasuna zaintzea; langileei informazioa eta presta-
kuntza eskaintzea; lehen sorospen eta larrialdietarako zerbitzuak izatea; laneko
arriskuekin loturik, langileen osasuna zaintzea.

Laneko arriskuak saihestearen inguruan, legek agintzen duena ikusita,
Prozeduren Eskuliburuak, gutxienez, honako alderdi hauek izan behar ditu kontuan:

• LAP planaren dokumentazioa lantzea.

• Baliozko legedia identifikatzea eta jarraitzea.

• Arriskuak Identifikatzea, Arriskuak Aztertzea eta Arriskuak Kontrolatzea.

• Prebentzio neurriak zehaztea/ Prebentzio neurriak eta haien eraginkorta-
suna jarraitzea.

• Laneko jarraibideak.

• Langileen prestakuntza.

• Langileen informazioa.

• Arrisku berriak zaintzea.

• Eskuratutakoa kontrolatzea.

• Aldi Baterako Enpresetatik datozen langileak kontratatzea.

• Enpresa jarduerak koordinatzea.

• Larrialdietarako plana eta lehen sorospenak.

• Osasuna zaintzea.

• Gertakariak ikertzea (istripuak/ ezbeharrak/ lanbide gaixotasunak)

Gutxi gorabeherako zerrenda bat da; enpresak, horietaz gainera, LAP Plana
ezartzeko beharrezko ikusten dituen prozedurak jar ditzake, edo alderantziz, alde
batera utz ditzake ez direla eraginkorrak iruditzen zaizkionak.

Azken finean, LAP Plana diseinatzen duenak egokiak iruditzen zaizkion eraba-
kiak hartu behar ditu. Gero, aldian-aldian plana eraginkorra den ala ez egiaztatu
behar denez, etengabe hobetzea beharrezko dela kontuan hartuta, akatsak azter-
tuko dira eta sisteman akats horiek hobetzeko behar diren neurriak sartuko dira.
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ARGIBIDE ERAGINKORRAK

Argibide eraginkorrek prozedura bateko alderdi zehatzagoak garatzeko auke-
ra ematen dute, edo jarduera bat aurrera eramateko modua zehatz-mehatz des-
kribatzen dute. Hala, horretan lan egiten dutenak prestatzen dituzte, eta haiei
dauden arriskuen eta arrisku horiek saihesteko hartu daitezkeen neurrien berri
ematen diete. 

Argibide eraginkorrek zehaztu behar dute, prozeduretan gertatzen den beza-
la, nork egin behar duen lana, lan hori zertan datzan, nola eta noiz egin behar den
eta zein emaitza espero diren.

Komenigarria da antolamenduan indarrean dauden argibide eraginkorren
laburpena egitea. Bigarren zati honek prozesu edo jarduerekin zerikusia duten
prozeduretan jarriko du arreta, batez ere. Horien artean, Laneko Argibideak pro-
zedurak argibide eraginkorrekin zerikusia duen guztia dakar.
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BIGARREN ZATIAN JARRAITUTAKO SISTEMATIKA

Eskuliburu honetan, “prozedura” hitzarekin zer ulertu behar den argitu ondo-
ren, komenigarria da bigarren zati honetarako aukeratu diren prozedurak azaltze-
an jarraitu den sistematika erakustea. Horrela, bigarren zati honen edukia ezagu-
tuko dugu eta zati hori diseinatzeko eta kasu bakoitzean ezartzeko laguntza
emango dugu.

Lehen aipatu bezala, argitalpen honen helburua ez da “vademecum” bat pres-
tatzea, enpresaren izena eta helbidea finkatzeaz gainera beste aldaketarik ez
dakarrena, eta jada LAP plan bat, prozeduren eskuliburu eta guzti, eskura dugu-
la sinestarazten diguna.

Arrisku hori saihestearren, ez da prozedurarik garatuko ezta prozeduren adi-
biderik ere. Aldiz, enpresako prebentzioak ongi funtzionatu dezan jarraitu beha-
rreko prozedurak diseinatzeko eta ezartzeko irizpideak emango dira. 

Sarrera honetan atzeman daiteke, halaber, Etengabeko Hobekuntza oinarria
ezartzen bada, lege-araudiaren muinak agintzen duen bezala, LAP Plana ezin dela
dokumentu itxia izan, behin betiko idatzi eta betiko balio duena.

Alderantziz, hasierako azterketa egin ondoren, planaren eta ezarri beharreko
prozeduren lehenengo diseinua egiten da. Ondoren, planaren eraginkortasuna
neurtzearekin batera, ezarritako helburuak lortzea eragozten duten alderdiak
zuzendu eta hobetuko dira. Horrek hasieran aurreikusi gabeko prozeduraren bat
sartzea dakar edo prozedura garatzerakoan, elementuren batzuk aldatzea, jar-
duera, aldagai eta erregistro berriak sartuz edota eginkizun eta ardura berriak
banatuz.

Jarduera guztietan honako alderdi hauek izango dira kontuan:

• Prozeduraren edukiaren azaleko azalpena.

• Prozeduraren helburua izango den jarduera aurrera eraman beharraren
arrazoiak. “Beharraren arrazoiari ” dagokionez, bigarren zatian honako
alderdi hauek izan dira kontuan: laneko arriskuen prebentzioko lege-arau-
dia; OHSAS 18001 zehaztapena; eta LANEren arauak lan arriskuen pre-
bentzioa kudeatzeko sistemetan.

• Jardueraren edukia azalduko duten jarraibideak.

• Eta, azkenik, jarduera bakoitzarekin zerikusia duten erregistro eta txoste-
nak jaso behar dituzten aldagaiak.

Planaren dokumentuei (prozedurei, erregistroei, txostenen ereduei eta abarri)
eman behar zaien itxura LAP Plana diseinatzen duenaren esku geratzen da.

Bestalde, bukaerako gehigarrietan definizioak dituen “Glosategi” bat agertzen
denez, jarduera guztietan ez dira kontuan hartuko prozeduretan agertu behar
diren definizioak. Diseinatzaileak, badu dokumentazio honetan eta Eranskinetan
agertzen den bibliografian nahikoa informazio, hitzak eta horien definizioak auke-
ratzeko.
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Gainera, prozeduren orrietan honako hau agertu behar da:

• Izenburua, prozeduraren nondik norakoa ahalik eta argien azalduko
duena.

• Erreferentzia edo kode bat, prozedura erlazionaturiko gainontzeko proze-
duretan aipatzeko balio dezan eta errazago erabil ahal dadin.

• Dagokion azterketa zenbakia, data eta orrialde guztietatik duen orrialde
zenbakia agertuko diren laukia.

• Egilearen izena.

• Aztertzailearen izena (gehienetan, laneko arriskuen prebentzioko zuzen-
daria) eta azterketaren data.

Horrela adierazten da LAP Plana ez dela une jakin batean landutako dokumen-
tua eta planak ez duela eraginik enpresako laneko arriskuen prebentzioaren egu-
neroko kudeaketan. Alderantziz, bizia duen dokumentua da, aldian-aldian egune-
ratzen eta prebentzioaren arloan enpresak dituen beharretara gero eta gehiago
egokitzen doana.

Aurreko zerrendan aipatutako datuak dokumentuan idazpuru edo orri-oin
gisa, orrialde guztietan agertzen direla.

Hona hemen, prozedurak aurkezteko moduaren adibide bat:
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IZENBURUA: KODEA:

[Prozeduraren testua]

Dokumentuaren orri-oina honako hau izan daiteke:

Idazpuruak honako itxura hau izan dezake:

Azterketa zk. Nork prestatu du Nork aztertu du

Orrialde zk., guztietatik

Eguna Eguna Eguna

    



Oharrak hierarkia egiturari eta karguen izenei buruz

Eskuliburu honetan erabiltzen den prozeduren diseinua lantzeko moduan, antolamendua era
batera egituratu da eta LAP Planeko esku-hartzaile eta arduradunei ere izen batzuk eman zaiz-
kie. Bistan denez, enpresa bakoitzak bere izenak izango ditu; hemen kasua zailtzat jotzen bada
ere, enpresa bakoitzak zehaztu beharko du LAP Planaren kudeaketaren inguruan behar diren
karguak noren edo nortzuen esku utziko dituen.

Bigarren zati honetako prozeduretan, honako hierarkia maila hauek hartu dira kontuan: goi-
zuzendaritza; laneko arloak; zuzendaritza lerroa (erdi-mailako arduradunak eta arduradun zuze-
nak) eta lanpostuak.

Goi-zuzendaritza zuzendariak berak eta hark izendatutako arduradun nagusiek eta lagunek
osatzen dute. Horiek guztiak jarduera desberdinetako arloen ardura izango lukete. Adibidez;
finantza-arloa eta arlo ekonomikoa, ekoizpena, giza baliabideak, kalitatea, ingurumena, laneko
arriskuen prebentzioa, ikerketa eta garapena, merkataritza eta abar.

Zuzendariena baino maila baxuagoan, arloetako arduradunak daude; zuzendaritza lerroak
horrela jarraitzen du, maila bat gorabehera, enpresak nolakoa den eta nola antolatua dagoen
kontuan hartuta (sailak, atalak eta abar egon daitezke). Azkeneko mailaren gainetik dagoena
zuzeneko arduraduna izango da.

OHSAS 18001 zehaztapen teknikoak xedatzen duena kontuan izanda, beharrezkoa da enpre-
sako prebentzioa kudeatzeko lagun bat egotea zuzendari maila duena. Eskuliburu honetan,
“Laneko Arriskuen Prebentzioko Zuzendaria” izena eman zaio (Kalitate Zuzendaria edo Giza
Baliabideetako Zuzendaria izenen antzera, adibidez) eta enpresan, laneko arriskuen preben-
tzioan ardura handiena duena da. Oso ondo prestatuta egon behar da prebentzioaren kudeake-
tan eta laneko arriskuen prebentzioan, prebentzio-jardueretan aritzeko, enpresak dituen arris-
ku moten arabera. Laneko Arriskuen Prebentzioko Zuzendariak prebentzioaren kudeaketaren
ardura du eta horren berri eman behar dio Zuzendaritzari.

Enpresa nolakoa den kontuan hartuta, enpresaburua bera izan daiteke kargu hori hartzen
duena, hau da, enpresan prebentzio zerbitzuaren ardura duena, edo horretarako langile bat
izenda daiteke. Hori bai, kontuan izan behar da, antolamendu egitura oso garatua duten enpre-
setan, Lan Arriskuen Prebentzioko Zuzendariak ez lituzkeela prebentzio jarduerak aurrera era-
man behar, baizik eta prebentzioa kudeatu behar luke soilik. Hala ez balitz, zuzendaria bera,
aldiberean, “egiten duena ” eta “kontrolatzean duena ” izango litzateke.

Enpresakoa ez den inori ez zaio inolaz ere ardura hori eman behar. Izan ere, LAP Planak kon-
pondu nahi duen akats hori bera egingo litzateke: prebentzioaren kudeaketa ez litzateke enpre-
sa-kudeaketaren barruan guztiz integratuta egongo. Hori dela eta, arreta bereziarekin ziurtatu
behar da kudeaketarekin zerikusia duten LAP Planaren jardueren ardura Laneko Arriskuen
Prebentzioko Zuzendariak izatea, bera baita Zuzendaritzaren aurrean azalpenak eman behar
dituena.

Prebentzio jarduerak berak gauzatzeko, behar bezain beste argibide jarraitu behar dira, zuzen-
daritza lerroak, jarduera guztietakoek eta maila guztietakoek jarduera horietan parte har deza-
ten. Planaren arauak jarraituko dituzte, enpresako “Laneko arriskuen prebentzioa aurrera era-
mateko Arduraduna ” denaren zuzendaritzapean. Arduradun horrek prebentzio jarduerak aurre-
ra eramateko eginkizuna eta ardura du, LAP Planean bertan zehaztutako argibideak jarraituz.
Prebentzio Zerbitzuaren Zuzendaria bera izan daiteke, Kanpoko Prebentzio Zerbitzuak izenda-
tua, enpresan prebentzio zerbitzuak gauzatzeko, edo horretarako aukeratu den langile batek ere
egin dezake lan hori edo Enpresaburuak berak, kasuan kasu.

Dena dela, Zuzendaritzak Laneko Arriskuen Prebentzioko Zuzendaria “aukeratutako langile ”
izendatuko du, laneko arriskuen prebentzioko arduradun goren gisa. Ez du zertan plana gauza-
tu, LAP Plana diseinatu, ezarri, bultzatu eta jarraitu baizik.
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LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIO
PLANAREN ESKULIBURUA EGITEKO
PROZEDURA

• LAP planaren dokumentuak lantzea, onartzea eta kontrolatzea.

• Baliozko legedia identifikatzea eta jarraitzea.

• Arriskuak identifikatzea, arriskuak aztertzea eta arriskuak
kontrolatzea.

• Prebentzio neurriak zehaztea/ Prebentzio neurriak eta haien eragin-
kortasuna jarraitzea.

• Laneko jarraibideak.

• Langileen prestakuntza.

• Langileen informazioa.

• Arrisku berriak zaintzea.

• Eskuratutako kontrolatzea.

• Aldi Baterako Enpresetatik datozen langileak kontratatzea.

• Enpresa jarduerak koordinatzea.

• Larrialdietarako plana eta lehen sorospenak.

• Osasuna zaintzea.

• Gertakariak ikertzea (istripuak/ ezbeharrak/ lanbide gaixotasunak)
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LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIO PLANAREN DOKUMEN-
TUAK LANTZEA, ONARTZEA ETA KONTROLATZEA.

Laneko Arriskuen Prebentzio Plana diseinatzeko eta baita ezartzeko eta
jarraitzeko ere, beharrezkoa da plan hori osatzen duten dokumentuak idaztea,
onartzea, aztertzea, eguneratzea edo ezabatzea, kasuaren arabera.

LAP Planaren dokumentuari dagokion prozedurak helburu du LAP Plana egitu-
ratzen duten dokumentuak lantzeko, onartzeko, eguneratzeko eta banatzeko
metodologia zehaztea, baita sistema horren jarraibide eraginkorrak ematea ere,
LAP Plana behar bezala ulertzen, ezartzen eta kontrolatzen dela ziurtatzeko.
Horrela, dokumentazioak itxurari eta, batez ere, tratamenduari dagokionez ber-
dintasuna izatea lortuko da.

Diseinatu, mantendu eta aztertu beharreko dokumentazioaren barruan ager-
tu behar dira, alde batetik, LAP Plana aurrera eramateko enpresan erabiltzen den
informazioari dagozkien xehetasunak, eta bestetik, prebentzioaren arloan, enpre-
sak ezarritako helburuak betetzeko jarduerak.

Nabarmendu behar da bereiztu behar direla, batetik, ezinbesteko diren doku-
mentuak, araudiak hala eskatzen duelako edo arriskuak garrantzitsuak direlako;
eta bestetik, balioa dutenez, gauzatzea komeni den dokumentuak, enpresaren
ezaugarriak, jarduera eta tamaina oinarri hartuta. Enpresa handitzen doan heine-
an, jardueren prozedura gehiago behar dira, komunikazio bideak, enpresa txikie-
tan azkarragoak eta biziagoak direnak, argitzeko eta errazteko helburuarekin.

Atal honen barruan, laneko arriskuak enpresaren LAP Planaren dokumentuen
oinarria osatzen duten dokumentu eta erregistro guztiak sartzen dira, paperezko
nahiz informatika euskarrian egon. Horietatik batzuk legeak agintzen dituenak
dira eta beste batzuk, berriz, nahiz eta legeak ez eskatu, laneko segurtasuna eta
osasuna, hau da, oro har, laneko baldintzak hobetzea helburu dutenak.

Prozedura hau laneko arriskuak saihesteko plana egituratzen duten dokumen-
tu hauetan aplikatu behar da:

• LAP Planaren Eskuliburua.

• Landuko dituzten Prozeduren eta Jarraibideen Eskuliburua, 

• LAP Planeko erregistroen formatuak, egokia izanez gero, dagozkien
Prozeduren eta Jarraibideen eranskinetan agertuko direnak.

• Beste dokumentu osagarri batzuk, egokia izanez gero, Prozeduren eta
Jarraibideen eranskinetan agertuko direnak.

Laneko Arriskuen Prebentzioko Legearen 16.eta 23. artikuluetan ezartzen den
bezala, LAP PLANA dokumentuz jaso behar da. Bestalde, prebentzioa kudeatzeko
prozedurak nolakoak izan behar duten arautzen ez den bitartean, eredu gisa
Kalitatearen kudeaketa (ISO 9000) edota ingurumenaren kudeaketa (ISO14000)
zehazten dituzten arauak har daitezke. 

Hala eta guztiz ere, eraginkortasuna oinarri hartuta kudeatutako dokumenta-
zioak tresna erraz eta onuragarria izan behar du, ezarritako helburuak lortzeko
landu dena. Ez da, inolaz ere, burokrazia-beharrei erantzuten dien eta zalantzaz-
ko erabilgarritasuna duen tresna izango. 
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Horrenbestez, LAP planari dagokion dokumentazioa argi idatzi behar da eta
erabili behar dutenek errez ulertzeko moduan aurkeztu behar da.

Gainera, onartu, aldizka aztertu, zabaldu eta gaian sartuta dauden lagunen
esku jarri behar da. 

PROZEDURAREN BEHARRAREN JATORRIA

Laneko Arriskuen Prebentzioko Legeak agintzen du laneko agintarien esku erre-
gistro batzuk utzi behar direla. Hain zuzen ere, Laneko Arriskuen Prebentzioko
Legeak, 23. artikuluan, zehazten du prebentzioaren gaian enpresak, bere jarduera
edozein dela ere, landu eta laneko agintarien esku utzi behar duen oinarrizko doku-
mentazioa.

• LAP plana.

• Arriskuak Ebaluatzea.

• Prebentzio jardueraren plangintza, hartu beharreko babeserako eta pre-
bentzio neurri eta materialak.

• Laneko baldintzei eta langileen jarduerari egindako aldizkako kontrolen
emaitza.

• Langileen osasun egoeraren gaineko kontrolak egitea.

• Egun bat baino gehiago lan egitea eragozten duten laneko istripuen eta
gaixotasunen berri ematea.

• Laneko agintaritzari langileen osasunerako kalteen berri idatziz ematea.

Prebentzioan, badira dokumentuz jaso behar diren bestelako jarduerak ere,
adibidez: leherketak gerta daitezkeen egoerei buruzko araudian agertzen den
leherkarien aurkako babeserako dokumentua, eragile biologikoekin lan egin behar
duten langileen kasuan, bakoitzaren osasun-historiala aztertzea eta abar.

Era berean, industria segurtasunaren araudiak enpresei honako dokumenta-
zio hau izatea eskatzen die. Batetik, instalazioak edo tresnak legeztatzea
Administrazioko organo eskudunen aurrean justifikatuko duten dokumentuak iza-
tea. Bestetik, aldizka, azterketa egin dela eta Kontrolerako Erakunde Eskudunek
segurtasuna ikuskatu dutela justifikatzen duten txostenak.

Legeak eskatzen duen dokumentazio honetaz gainera, badira beste dokumen-
tu eta erregistro batzuk, aipatu Legean esplizituki aipatzen ez badira ere, LAP
Plana ezartzeko beharrezkoak direnak.

OHSAS 18001 zehaztapen teknikoan, adibidez, adierazten da enpresak proze-
durak ezarri eta mantendu behar dituela, laneko arriskuen prebentzioaren erre-
gistroak eta kontu-ikuskaritzen eta azterketen emaitzak identifikatzeko, manten-
tzeko eta arautzeko.

Laneko arriskuen prebentzioko erregistroak irakurtzeko eta identifikatzeko
errazak izan behar dute eta bertako jarduerei lotuta egon behar dute.Laneko
arriskuen prebentzioaren erregistro guztiak bildu eta zaindu egin behar dira,
horiek erraz berreskuratu ahal izateko eta babestu egin behar dira, kaltetu, hon-
datu edo gal ez daitezen.
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Erregistroak behar bezala zaindu behar dira antolamenduaren sistemarako,
OHSAS zehaztapenarekin adostasuna erakusteko.

Bestalde, LAP Planari buruzko LANEren arauek diotenez, enpresako jarduerak
nolakoak eta zein tamainakoak diren kontuan hartuta, laneko arriskuen preben-
tzioa kudeatzeko sistemari buruzko dokumentazio eguneratua landu eta zaindu
behar da, honako puntu hauek jasoko dituena: enpresaren politika eta helburuak
laneko arriskuen prebentzioan; eginkizun eta ardura nagusiak laneko arriskuen
prebentzioan, hori kudeatzeko; enpresako jarduerek sortzen dituzten laneko arris-
kuen prebentziorako arrisku garrantzitsuenak; prebentziorako eta kontrolerako
xedapenak; prebentzioa kudeatzeko sisteman erabiltzen diren xedapenak, proze-
durak, argibideak eta beste dokumentu batzuk.

Laneko arriskuen prebentzioaren erregistroak enpresan bertan ezarri, artxiba-
tu eta zaindu behar dira, enpresak dituen beharrekin bat datozela. Bildutako
datuak euren ezaugarrien eta jatorriaren arabera sailkatu behar lirateke eta zen-
bat denboran jaso behar diren zehaztu behar litzateke.

Erregistroek honela egon beharko lukete osatuta: prebentzioa kudeatzeko sis-
temaren funtzionamenduarekin zerikusia duten erregistroak; lanarekin lotura
duten lesioen, minen, gaixotasunen eta ezbeharren erregistroak; laneko arriskuen
prebentzioari dagozkion legeetan eta araudietan oinarritutako erregistroak; langi-
leen arrisku mailari, laneko ingurumena eta langileen osasuna zaintzeari buruzko
erregistroak; eta laneko arriskuak saihesteko plana aktiboki eta erreaktiboki ikus-
katzearen emaitzak.

Langileen eskubidea izan behar lukete euren osasun egoerari eta laneko ingu-
rumenari buruzko erregistroen inguruan argibideak eskatzea, beti ere informazio
hori isilpean gordetzea errespetatuta.

PROZEDURA GARATZEA

Prozedura honetan, honelako dokumentuak nola lantzen, onartzen eta kontro-
latzen den zehazten da. 

Alde batetik, Prebentzio Eskuliburua diseinatu eta lantzeko jarraibideak, pro-
zedura, irizpideak eta erregistroak ematen dira; bestetik, dokumentua kudeatze-
ko eta kontrolatzeko jarraibideak zehazten dira.

DOKUMENTAZIOA LANTZEA

LAP Planaren Eskuliburua

LAP Plana deskribatzen dituen dokumentua da. Bertan, enpresako datu
esanguratsuenak sartu behar dira: enpresa zein den, bertako produkzio
prozesua, lokalak, instalazioak eta laneko tresnak.

Eskuliburuan honako hau agertu behar da.

• Laneko arriskuen prebentzioan enpresak dituen politika eta helburu
estrategikoak.
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• Antolamenduaren egitura, eginkizunak eta ardurak.

• Prozedura edota jarraibidea ezarriko zaien eta enpresan egingo diren
jardueren deskribapen laburra.

• Prebentzioaren kudeaketa kontrolatzeko erabili behar diren erregistroak.

Laneko Arriskuen Prebentzioko Zuzendariak erregistratu eta eguneratu
behar du, hori egitea beharrezko dela uste denean, eta Zuzendaritzaren
oniritziarekin aurkeztuko du. Era berean, Laneko Arriskuen Prebentzioko
Zuzendariak, enpresan laneko arriskuen prebentzioa aurrera eramateko
Arduradunaren laguntzarekin, eskuliburua kontrolatzeaz, banatzeaz eta
aztertzeaz arduratu behar da.

Ezin da inolaz ere utzi kontrolatu gabeko kopiarik egiten. Kopia guztiak
erregistratu behar dira eta hartzailea nor den adierazi behar da. Arazo hori
konponduko da, prozeduren idazpuruei eta orri-oinei buruz xedatutakoa
betetzen bada (bigarren zatiaren Sarreran azaldu den bezala) eta LAP
Planaren dokumentazioa kontrolatzen bada.

Prozedurak eta jarraibideak

Laneko Arriskuen Prebentzioko Zuzendariak egin behar ditu eta horre-
tan, laneko arriskuen prebentzioa aurrera eramateko Arduradunak eta
prozedurek eta jarraibideek ukituko dituzten Laneko Sailen Zuzendariek
eta Arduradunek lagunduko diote. Nolanahi ere, prozedurak eta jarraibi-
deak onartzea Laneko Arriskuen Prebentzioko Zuzendariari dagokio.

Zuzendariak Arloko Arduradunei edota prozeduran sartuta dauden ardu-
radunei, edo 2. mailako jarraibideen eta arauen kasuan, prozeduren ardu-
radun direnei banatuko dizkie. Enpresan laneko arriskuen prebentzioa
aurrera eramateko Arduradunak horren guztiaren berri izango du.

• Prozedurak: Bi prozedura mota daude. Batzuk prebentzio jarduerei
dagozkienak dira eta besteak, laneko arriskuen prebentzioa kudeatze-
ko jarduerei dagozkienak.

Gomendagarria da prebentzio jardueretatik prozedurak eskuz idaztea,
horiek ikastea, ezartzea eta kontrolatzea errazagoa izan dadin.
Beharrezkoa da egindako jardueraren oinarrizko prozedurak eta horren
emaitzak idatziz jasotzea, betiere, honako kasu hauetan:

- Araudiak zuzenean edo zeharka eskatzen duenean. Enpresa 
derrigortuta dago dokumentazio jakin bat hirugarren lagunen
eskuetan jartzera. 

- Jardueraren garapena kontrolatzeko ezinbestekoa denean. 
Enpresa bera eta duen jarduera handitzea, horrek dakartzan 
arriskuekin, kontuan hartu beharreko faktoreak dira.

Kudeaketa jarduerei dagokionez, enpresaren ezaugarriekin bat dato-
rren prebentzioa behar bezala gauzatzeko erabakigarriak direla uste
den horiek eraman behar dira aurrera, batez ere, arriskuak nolakoak
eta zein tamainakoak diren kontuan hartuta.
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Laneko Argibideak eta Segurtasun Arauak: oso arriskutsuak diren
lanak egiteko modua arautzen duten dokumentuak dira. Horrela, arris-
kuak murriztu edota behar bezala kontrola daitezke eta lan horiek egi-
ten dituzten langileen segurtasuna eta osasuna babestuta geratzen dira.

Erregistroak

LAP Plana ezartzerakoan egiten diren jardueren emaitzei buruzko datuak
agertzen dira dokumentu hauetan. Batzuek, prebentzio jardueren emait-
zak jasotzen dituzte, eta besteek prebentzioa kudeatzean egiten diren jar-
duerenak.

Erregistroek Eranskin gisa agertzen dira prozeduretan eta jarraibideetan.
Horiek gauzatu eta aztertzea aurretik aipatutako arduradunei dagokie.

DOKUMENTAZIOA KUDEATZEA ETA KONTROLATZEA

Dokumentazioaren kontrola LAP Planaren alderdirik garrantzitsuenetakoa da.
Plan hau ezartzeko eta zaintzeko erabiltzen diren dokumentu guztiek aurkitzeko
moduan egon behar dute, Planean bertan horretarako dagoen langileak aldian-
aldian azter ditzan. 

Gainera, legezko bertsioa duen dokumentazioa eskura egon behar da behar
den lekuan. Behar direnean aurkitzeko eta erabiltzeko moduan egongo dira doku-
mentuak eta datuak, ohiko eta ohiz kanpoko egoeratan, larrialdietan barne.
Ziurtatu behar da, adibidez, solairuetako planoak eguneratuta daudela, gai edota
prestakin arriskutsuei buruzko datu eguneratuak daudela, eta arduradunek larrial-
dietan behar dituzten prozedurak eta jarraibideak eskura daudela.

Bestalde, dokumentazio zaharkitua lehenbailehen baztertu behar da, horrek
dokumentazioa etengabe kontrolatzea eskatzen du.

Horregatik, LAP Planaren funtzionamenduari eta prebentzioaren inguruko jar-
duera bereziek duten eraginkortasunari buruzko informazio erabakigarria duen
dokumentazioa zein den zehaztu eta kontrolatu behar da.

Prozedurak kudeatzea
Landutako prozedura identifikatu ahal izateko, honako datu hauek jarri-

ko zaizkio: izenburua eta kodea, egilea eta prozedura egin den eguna, azterketa
zenbakia, ikuskaria eta azterketa egin den eguna.

Prozedurak ahal den neurrian, egindakoa ebaluatzeko irizpideak ezarri
behar ditu. Izan ere, prozedurek gauzak nola egin behar diren zehazteaz gainera,
eraginkortasuna lortzeko sistema egokiak izan behar dituzte.

Dokumentuak aztertu eta onartu ondoren, maila guztietan eskura egon
behar dira, sistema behar bezala ezartzeko.

• Aztertzea eta eguneratzea: Dokumentuak eguneratuta egon behar
dute beti. Horretarako, LAP Plana aldatzen bada, aldaketa horrekin
zerikusia duten dokumentuak indarrean jarraitu behar duten ala ez
erabaki behar da, eta behar denean, dokumentu horiek eguneratu
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egingo dira. Dokumentu horiek eguneratzeko orduan, dokumentu
zaharrarekin egin zena errepikatu behar da: dokumentuari kode bat
eman, dokumentua aztertu, onartu eta banatu.

• Hasieran, komenigarria litzateke dokumentuak aztertzeko eta egune-
ratzeko sistematika bat finkatzea. Horretarako dokumentu bakoitza-
rentzako epeak ezarriko dira. Nolanahi ere, aldian-aldian kontsulta
mekanismo bat ezarri beharko litzateke erabiltzaileekin, egon daitez-
ken hutsuneak edo hobekuntzak aurkitzeko eta horrela, azterketak
egitea errazteko.

• Zaharkitutako eta baliogabeko dokumentuak sistematik ezabatuko dira
lehenbailehen, haiek nahi gabe erabiltzea ekidin dadin.

• Legezko arrazoiak direla-eta edota hala erabaki delako gordetzen diren
erregistroak eta dokumentuak agirietan gorde eta biltegiratu behar
dira, behar bezala identifikatuta eta leku seguruan (suaren edo lapu-
rretaren aurka...).

• LAP Planerako erabilitako dokumentuak agiritegi zentralizatu batean
gorde behar dira. Dokumentu bakoitzean zehaztuko da kodea, doku-
mentua lantzeaz eta onartzeaz arduratu direnen izenak eta egunak eta
aurreikusitako azterketa egunak.

Erregistroak kudeatzea

Erregistroek baldintza batzuk bete behar dituzte haien helburuetarako
baliagarri izan daitezen:

• Irakurtzeko eta identifikatzeko errazak izan behar dira eta zerikusia
izan behar dute erregistro horien helburu diren jarduerekin

• Kalteak izan ez ditzaten eta hondatu eta gal ez daitezen babestuta iza-
teko moduan eta erraz berreskuratzeko moduan biltegiratuko dira.

• Erregistroak zenbat denboran gordeko diren finkatuko da.

Beharrezkoa da erregistrok gordetzea LAP Plana eraginkorra dela era-
kusteko. Erregistroak kudeatzeak erregistro horiek prestatzea eta zaintzea
eta irakurtzeko eta aurkitzeko errazak izatea eskatzen du.

• Erregistroa edukitzea eskatzen duten jarduera motak:Laneko arris-
kuen prebentzioaren inguruko eta lehenagotik martxan dauden kude-
aketa sistemetako (adibidez, Kalitatearen edo Ingurumenaren kudea-
keta sistemetako) jarduerak biltzen dituen kudeaketa sistema batean
sortutako Laneko Arriskuen Prebentzioko Plan batean, honako erregis-
tro hauek agertu beharko lirateke:

- Prebentzioa planifikatzeko erregistroak.

- Arriskuak identifikatzeko, ebaluatzeko eta kontrolatzeko 
erregistroak.

- Prestakuntza erregistroak.

- Laneko arriskuen prebentzioaren azterketari buruzko txostenak.

- LAP Planaren kontu-ikuskaritzari buruzko txostenak. 

- Kontsultei buruzko txostenak.
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- Gertakariei buruzko txostenak.

- Prebentzio neurrien jarraipenari buruzko txotenak.

- Laneko Arriskuen Prebentzioari buruz egindako bileren agiriak.

- Osasun egoera zaintzeari buruzko txostenak.

- Lanbide gaixotasunen erregistroak lantzea eta zaintzea.

- Larrialdien simulazioei buruzko txostenak.

- Zuzendaritzak egiten dituen azterketak.

Dokumentazioaren kudeaketari buruzko fluxu-diagrama

Hala eta guztiz ere, LAP Planaren dokumentu guztiak, LAP Planaren edo
Prozeduren Eskuliburua dela, edozein prozedura edo erregistro dela, hone-
la landuko dira: 

• Lehenik eta behin, dokumentua idatzi behar da, orain arte emandako
arauei jarraituz.

• Ondoren, kodetu egin behar da, adibidez, Laneko Arriskuen Prebentzio
Planaren dokumentazioa Kodetzeari buruzko dokumentuan agertzen
den bezala.

• Jarraian, horretarako ardura duenak aztertu behar du. Dokumentuan
azterketa eguna eta aztertzen duenaren izena agertuko dira. Horrek
arduradunak dokumentua onartu duela esan nahi du.

• Ondoren, dokumentua banatu egingo da kopien bidez. Kopiei zenba-
kia, eguna eta egilearen izena jarriko zaie.

• Eduki behar duten lagunei dokumentua banatu ondoren, dokumentu
hori LAP Planean ezarriko da.

• Dokumentua diseinatu duenak ezarritakoa betez, eta beti, aurrez lan-
gileei kontsulta eginda, dokumentua aztertuko da aldizka. Azterketa
egiterako orduan, honako bi egoera hauekin topo egin dezakegu:

-Beharrezko aldaketak egin, eta dokumentua eguneratua 
geratzea.

-Dokumentua egokia ez bada, zaharkitutzat jotzea eta 
agiritegian sartzea, LAP Planaren historia gorde ahal izateko. 
Dokumentua ezin da gehiago erabili.

Aurrerago fluxu-diagrama bat gaineratu dugu. Bertan ikus daitezke LAP
Planaren dokumentazioa erabiltzeko orduan eman behar diren urrats guztiak.
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PROZEDURAREN ONDORIOZKO DOKUMENTAZIOA 

1.LAP Planaren dokumentazioa nola kodetu: Taula bat gehitu dugu. Bertan
prebentzio-planaren dokumentuak kodetzeko moduetatik bat erakusten
da, adibide gisa.

2.Prebentzio Eskuliburua bidaltzeko eredua. Bertan, honako datu hauek
agertuko dira: kopiaren zenbakia, azterketa eguna, gehitzen den doku-
mentuaren izenburua, izena, Laneko Arloa eta dokumentua bidaltzen zaio-
naren kargua. Dokumentua hartu izanaren ziurtagiria eskatzen da.

3.Dokumentua banatzearen fitxa. Bertan, honako datu hauek agertu behar
dira: kodea, eguna, azterketa eguna, erreferentzia eta dokumentuaren
izenburua. Lerroetan: alearen zenbakia (azterketa, eguna, sinadura eta
baliogabetzea).
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Dokumentua

Prebentzio-Eskuliburua

Planaren Prozedura

Argibide Eragileak

Segurtasun Arauak

Erregistroak

Kodetzea

PG XX

PPP YYYZZ/XX

AE LA ZZ/XX

SA ZZ/XX

ER YYY ZZ/XX

Adibidea

PG 02

PPP AEB 01/02

AE MA 01/02

SA 01/02

ER AEB 01/02

LAP PLANAREN DOKUMENTAZIOA

Kodeen adibideak:

XX: Urtea

ZZ: Zenbaki korrelatiboa

AT: Lan Arloa

MA-Mantenua

EK- Ekoizpena

LG- Logistika

AD- Administrazioa

1. LAP Plana nola kodetu
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2. Prebentzio Eskuliburuko xxxxxx bidaltzeko eredua

PREBENTZIO-ESKULIBURUKO XXXXXX BIDALTZEKO EREDUA

Kopiaren zenbakia

Eguna

Azterketa

Laneko  Arriskuen Prebentzioko Zuzendariak bidalia
Eguna:
Sinadura:

Hartzailea:

Izena:
Laneko Arloa:
Kargua:

Dokumentua:

Dokumentu honekin batera LAP Planaren Eskuliburuko bidaltzen dizut.

Baliogabeko orrialdeak birrintzea eta aldaketak sartzea eskatzen dizugu

Erantzuna:
Mesedez, itzul iezaiozu bidaltze-orri honen kopia sinatuta Laneko Arriskuen Prebentzioko
Zuzendariari, gehienez 7 eguneko epearen barruan.

Nork jaso du:
Eguna:
Sinadura:
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3. Dokumentua banatzearen fitxa

Prozeduraren kodea:
Laneko Arriskuen Prebentzioko Zuzendaria:
Eguna:
Azterketa eguna:

Dokumentuaren erreferentzia:

DOKUMENTUAREN IZENBURUA:

DOKUMENTUA BANATZEAREN FITXA

Izena/Unitatea

Alearen zk.

Azterketa

Eguna

Sinadura 

Baliogabetua

Azterketa

Eguna

Sinadura 

Baliogabetua

Azterketa

Eguna

Sinadura 

Baliogabetua

Azterketa

Eguna

Sinadura 

Baliogabetua
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DOKUMENTU
BERRIA

KONTROLATUTAKO
BANAKETA

BANAKETA
ZERRENDA

AZTERTU ETA
EGUNERATU

EGUNERATUTAKO
DOKUMENTUA

ZAHARKITUTAKO
DOKUMENTUA

HARTU IZANAREN
ZIURTAGIRIA

PREBENTZIO-
PLANEAN EZARRI

KODETU

AZTERTU

ONARTU

BANATU

AGIRITEGIAN
SARTU

EZABATU

KONTROLA -
TUTAKO KOPIA

BAI

EZ

DOKUMENTAZIOAREN KUDEAKETA

       



BALIOZKO ARAUDIA IDENTIFIKATZEA ETA JARRAITZEA

LAP Plana eta planaren jarduera guztiak lantzeko orduan, legezko araudia da
erreferentzia puntua. Hain zuzen ere, enpresako laneko arriskuen prebentzio poli-
tikaren helburu estrategikoetako bat baldintzak betetzea da, bai legeak berez jar-
tzen dituenak eta baita talde-negoziaketaren bidez ezarritakoak ere. 

Horrenbestez, lege-araudia ezagutzea ezinbestekoa da, enpresa batean LAP
Plan bat abian jartzeko. Hori dela eta, beharrezkoa da prozedura bat izatea, legez-
ko araudi osoa, maila orokorrean nahiz mugatuan, enpresaren jardueran eragina
izango duena, hain zuzen, biltzeko urratsak argitzen dituena, legezko araudi hori
egunean jarriko duena eta behar bezala zabalduko duena.

Enpresak jakinaren gainean egon behar du eta ulertu behar du zein eragin
duten/ izango duten enpresaren jardueran legeak ezarritako edo bestelako bal-
dintzek. Horretaz gainera, informazio horren berri eman behar die horretan dihar-
duten langileei.

Prozedura honek enpresan, laneko prebentzioan eragina izango duen Legezko
Araudi osoa izan behar du kontuan.

Hala ere, ardura legalak aintzat hartzea eta ulertzea bultzatu nahi da, eta hori
gogoan izan behar da. Erakundeari ez zaio eskatzen liburutegi bat jartzea lege
dokumentuak edo bestelako dokumentuak, gehienetan erreferentziarik ez dute-
nak eta gutxitan erabiltzen direnak gorde ahal izateko.

Dena den, Laneko Arriskuen Prebentzioko Legearen 1go artikuluan xedatuta
dagoenaren arabera, aipatu Legeak osatzen du lan arriskuen prebentzioaren gai-
neko araudia. Lege hori garatzeko bitartekoek eta bitarteko osagarriek eta beste
legezko arau zein konbentzional batzuek laneko arloan prebentzio neurriak har-
tzeari edo sortzeari buruzko aginduak baitituzte.

Definizio hori irakurrita, bistakoa da laneko arriskuen prebentzioari buruzko
araudia bilatu eta erabiltzea zaila dela. Beraz, beharrezkoa da sistema bat izatea
legeak eta beste eremu batzuek ezartzen dituzten baldintza horiek atzeman eta
erabiliko dituena.

Antolamendua egiturarik ez duten enpresek kanpoko erakundeetara jo behar
dute legearen egungo baldintzak identifikatu eta erabiltzeko. Besteak beste, auke-
ra hauek dituzte: KPZ, prebentzioa antolatzeko eredu hori aukeratu bada, kanpo-
ko aholkularitza, sindikatu edo enpresa elkarteak, lanbide-eskolak eta abar. Beti
ere, erakunde horiek gai izan behar dute zerbitzu fidagarri eta eraginkor bat
eskaintzeko.

Enpresaren jarduera guztietan parte hartzen duten faktore guztiak zehatz-
mehatz ezagutzea beharrezkoa da, baliozko legeei eta arauei buruzko informazio-
iturri egokiak aukeratzeko orduan kontuan hartu beharreko arau-esparrua zehaz-
teko. 

Sakondu gabe, gutxi gorabehera ulertzeko, adieraz daiteke ahalik eta lotura-
rik handiena lortu behar dela enpresako produkzio prozesuen, laneko tresnen,
produktuen eta zerbitzuen artean. Horien bidez, eragiten dien araudia ezagutzera
irits daiteke.

Baliozko araudia lortzeko beste era bat arriskuak identifikatu, ebaluatu eta
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kontrolatu ondoren ateratzen den emaitzari erreparatzea da.

Laguntza lor daiteke, halaber, legezko baldintzak eta estatuko araudiak jaso-
tzen dituen aurrez prestatutako bildumekin. Horietan, araudiren batek enpresako
alderdiren batean eraginik duen ikus daiteke. Komeni da erkidegoaz kanpoko
arauak, europar komunitateko, estatuko eta autonomia erkidegoko arauak eta
azkenik, enpresan horretan ari direnek egindako araudia eta enpresan eragina
izan dezakeena kontuan hartzea.

PROZEDURAREN BEHARRAREN JATORRIA

Laneko Arriskuen Prebentzioko Legearen 14.3 artikuluan, enpresaburuak
dituen betebeharren artean, laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudian eza-
rritako betebeharrak aurrera eramatea aipatzen da. Eta aipatutako Lege horren
1go artikuluan xedatuta dagoenaren arabera, Lege horrek osatzen du araudi hau.
Lege hori garatzeko bitartekoek eta bitarteko osagarriek eta beste legezko arau
zein konbentzional batzuk laneko arloan prebentzio neurriak hartzeari edo sortze-
ari buruzko aginduak baitituzte.

Bestalde, badakigu nahiz eta legea ez ezagutu, lege hori betetzera behartuta
gaudela, beraz, enpresaburuak enpresako laneko arriskuen prebentzioan ezarriko
den araudia ahalik eta zehatzen ezagutu behar du, aurreko paragrafoan adierazi-
takoa kontuan hartuta.

OHSAS 18001 zehaztapen teknikoaren arabera, enpresak prozedura bat eza-
rri eta aurrera eraman behar du legezko baldintzak eta laneko arriskuen preben-
tzioan ezar daitezken beste hainbat arau identifikatzeko eta erabiltzeko Jarduera
horrek, gutxienez, honako alderdi hauek lantzea eskatzen du:

• Informazioa identifikatzeko eta erabiltzeko prozedurak.

• Zein baldintza ezarri diren eta baldintza horiek non ezarri diren adierazten
duen informazioa (erregistro gisa egon daitezke).

• Antolamenduak erabakitako lekuetan eskuragarri dauden baldintzak (testu
osoa, laburpena edo analisia).

• Laneko Arriskuen Prebentzioaren araudian aldaketak izan ondoren ezarri-
ko diren kontrolak zaintzeko prozedurak.

Enpresak eguneratua izan behar du informazio hori eta langileei eta horretan
ari diren beste lagunei informazio horren berri eman behar die.

Prebentzioa kudeatzeari buruzko LANEren Arauetan, LAP Plana diseinatu
aurretik egin behar den azterketari buruz hitz egiten denean, adierazten da lane-
ko arriskuen prebentzioan beharrezkoa dela identifikatzea, besteak beste, inda-
rrean dauden legezko aginduak, nazio mailako arauak, arau zehatzak, babesa
lortzea helburu duten programak eta enpresak ontzat hartu dituen bitartekoak.

PROZEDURA GARATZEA

Beharrezkoa izango da baliozko legedia zein beste baldintzak identifikatzea.
Horretarako, enpresak honako puntu hauek zehaztu behar ditu:
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• Zein baldintza ezarriko diren.

• Baldintza horiek non ezarriko diren.

• Eta enpresaren barruan nork behar duen informazio mota jakin bat.

NOLA LANDU “LEGEDIAREN ESKULIBURUA” 

Laneko Arriskuen Planeko Zuzendariak “legediaren eskuliburua” edo “legezko
araudiari buruzko erreferentzia-eskuliburua ” prestatu behar du. Eskuliburu horren
barruan enpresak bete behar dituen legeak, kodeak, araudiak eta beste legegin-
tza-bitarteko batzuk agertzen dira. Enpresa zuzentzen dutenek enpresak bete
behar dituen legezko baldintzen eta arduren berri izan dezaten.

Eskuliburu honetan, honako alderdi hauek landu behar dira:

• Alde batetik, enpresaren jardueran eragina izango duen legediaren zerren-
da orokor bat (Estatuko Konstituzioa, Laneko Arriskuen Prebentzioko
Legea, Garapeneko Xedapenak, Langileen Estatutua, Gizarte
Segurantzaren Lege Orokorra, Osasunaren Lege Orokorra...).

• Bestetik, Laneko Arriskuen Prebentzioko gaien inguruko arau zehatzen
kopiak edo laburpenak,enpresan osoan edo zatiren batean eragina izango
dutenak. Arau horiek estatukoak, erkidegokoak, lurraldekoak, udalekoak
edo herrikoak izan daitezke (adibidez, baliozko hitzarmen kolektiboa,
1316/1989 E.D. langileak zaratatik babesten dituena, Makinetako
Segurtasun Araudia, Suteen aurka babesteko instalazioen araudia, EAEko
306/1999 dekretua, prebentzio zerbitzuetako jarduerei buruzkoa eta
abar...).

Bilduma hori egiteko, honako bi egoera hauekin topo egin dezakegu: bata,
enpresak ez duela behar adinako antolamendu egiturarik. Kasu horretan, Laneko
Arriskuen Prebentzioko Zuzendariak kanpotik jasoko du bilduma. Bestea, enpresak
bere antolamendu egitura izatea. Kasu horretan, hainbat Arlo Arduradunek (Giza
Baliabideetakoak, Produkziokoak, Zerbitzuetakoak, Prebentzio Antolamendukoak...)
egoera ahal bezain sakon aztertu behar dute eta behar denaren zerrenda bat egin-
go dute, baliozko legezko araudiaz ezagutzen dutena kontuan hartuta.

Lege-bitartekoen bilduma, azkenean, Laneko Arriskuen Prebentzioko
Zuzendariak egin du, barruko edo kanpoko aholkularien laguntzarekin, aurreko
atalean adierazi den bezala. Bilduma onartu aurretik, langileek parte har dezaten
utzi behar du, prebentzioaren arloko euren ordezkariei kontsulta eginez.

Laneko Arriskuen Prebentzioko Zuzendariaren ardura da, halaber, prebentzioa
aurrera eramateko Arduradunaren laguntzaz, enpresaren jarduerei dagozkien
segurtasun arauak ezartzean, horri buruzko informazioa ematea, prestatzea eta
jarraipena egitea. Enpresa zuzentzen dutenek legezko araudiak agintzen duena
betetzen dela ziurtatu behar dute. 

“Legediaren eskuliburu” honen bidez, enpresako zuzendariek, Prestakuntza
Prozeduran ezartzen den laguntzaren barruan, ardura legal zehatzak eta enpresa-
ko ardura orokorrak betetzeko behar diren ezaguerak eta euskarriak jasoko dituz-
te. Zuzendariek eskuliburua erabiliko dute, batetik, legedian gertatzen diren alda-
keten berri izateko eta bestetik, aldizka birziklatzeko, arloko arduradun nagusiek
egokitzat jotzen badute.
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ARAUDIAREN AGIRITEGIA

Legediaren eskuliburua Laneko Arriskuen Prebentzioko Zuzendariaren agirite-
gian egongo da. Zuzendariak eguneratu egin behar du eskuliburua, enpresan LAP
Plana aurrera eramateko Arduraduraren laguntzarekin.

Eskuliburu hau enpresako sail guztiek begira ditzakete, eta enpresako maila
guztiek dute aukera eskuliburua hori erabiltzeko.

BITARTEKO BERRIEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

Laneko Arriskuen Prebentzioan dauden bitarteko berrien dokumentazio juridi-
koa eskuratzea eta hori Enpresan banatzea Laneko Arriskuen Prebentzioko
Zuzendariaren lana da, Plana aurrera eramateko Arduradunaren laguntzarekin
batera.

PROZEDURAREN ONDORIOZKO DOKUMENTAZIOA

Legediaren eskuliburua: Honako datu hauek agertuko dira bertan: Laneko
Arriskuen Prebentzioko Zuzendaria egile gisa, eskuliburua egin den eguna, azter-
keta eguna, azterketaren egilea eta eguna.

Eskuliburu honen aurkibidea honelakoa izan daiteke:

Prozeduraren kodea
Eskuliburuaren egilea

Noiz egin den
Azterketa eguna

A U R K I B I D E A

1. BALIOZKO LEGEDIA

1.1. 1.1 1978ko abenduaren 27ko Konstituzioa
1.2 Laneko Arriskuen Prebentzioko Legea
1.3 Langileen Estatutua
1.4 Gizarte Segurantzaren Lege Orokorra
1.5 Gizarte Mailako Arau-hauste eta Zigorrei buruzko Legea
1.6 Kode Zibila eta Zigor Kodea
1.7 Araudi Zehatza Sektoreen arabera
1.8 Kode Zibilaren eta Zigor Kodearen testu artikulatua
1.9 Arau teknikoez, Araudiez eta Bitartekoez osatutako Multzoa

2. ERANTZUKIZUNAK

2.1 Administrazio Erantzukizunak
2.2 Zigor Erantzukizunak
2.3 Erantzukizun Zibilak
2.4 Erantzukizunen Bateragarritasuna
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Lotura:
• Produkzio prozesuak
• Laneko tresnak
• Produktuak eta 

zerbitzuak

Arriskuak identifikatzea
eta arriskuak 
ebaluatzea

Lege eta teknika 
bildumak

Norberaren eta 
bitartekoen baldintzak

• LAP legedia

• Teknika arauak

• Norberaren 
baldintzak

• Requisitos terceros

Legediaren

Eskuliburua

Baldintzen
identifikazioa

Bilaketa eta
analisia

Bilduma Zabaltzea

ZER

NON

NOREN-
TZAT

   



KOMUNIKAZIOA: LANGILEEN KONTSULTA
ETA PARTE HARTZEA

Langileen Kontsulta eta Parte-hartzea oinarrizkoa da laneko arriskuen pre-
bentzioa kudeatzeko orduan. Halere, enpresa munduko laneko kulturan oraindik
ez da ohikoa langileek maiztasunez eta normaltasunez kontsulta egitea eta parte-
hartzea.

Kontsulta eta parte-hartzearen prozedurak honako helburu hauek ditu:

• Alde batetik, enpresako langile guztiei, haien maila edozein dela ere,
Laneko Arriskuen Prebentzioaren eraginez egiten diren jarduerei buruzko
kontsulta egiteko bideak ezartzea.

• Bestalde, enpresan, barruko komunikazio sistema ezartzea, Laneko
Arriskuen Prebentzioaren gaian langileei kontsulta egitea errazteko erabi-
liko dena.

Hori bai, ez da ahaztu behar kontsultaren helburua langileei euren lanpostue-
tan, euren segurtasunean eta osasunean eragina izango duten alderdiei buruzko
iritzia emateko aukera eskaintzea dela.

Hala ere, prozedura honekin lortu nahi dena ez da nahastu behar enpresak
laneko arriskuen prebentzioari buruzko informazioa zabaldu beharrarekin.
Horretarako beste prozedura berezi bat dago. Halere bi prozedurek lotura berezia
dute euren artean.

Enpresako maila desberdinen artean parte-hartzea eta elkarrizketa bultzatu
nahi da prozedura honekin. Horrela, antolamenduak behar duen berritze eta
hobetze prozesua aurrera eramango da, eta era berean, langileen laneko baldin-
tzetan eragina izango duten hobekuntzak ezartzea errazagoa izango da. 

Laneko harremanetan langileen arteko harremana bultzatzeko jarduerak duen
garrantzia handia denez, kontuan izan behar da Laneko Arriskuen Prebentzioari
buruzko kontsultan enpresako langile guztiek parte hartzea ez dela aukerazkoa
izan behar, derrigorrezkoa baizik. Horretarako parte-hartzeko, informatzeko eta
komunikatzeko sistemak garatu behar dira, prozeduraren oinarria izango direnak,
alegia.

Langileek benetan kontsulta egin eta parte hartu dezaten, enpresak bere
komunikazio-zirkuitua ezarri behar du, barruko antolamenduaren arabera. Horrela
ziurtatuko da, sistema jarraitu eta kontrolatu egiten dela. Komeni da, komunika-
zio-zirkuitua ahalik eta motzena eta errazena izatea.

Komunikazio-sistemak zuzenean eragiten dituen langileen eta horien zuzen-
darien arteko hartu-emanak erraztu behar ditu. Kontsulta eta parte-hartze proze-
durak hierarkia lerroan goraka egitea ezar dezake, izan ere, beharrezkoa da arazo
jakin batzuen berri ematea eta arazo horiek maila gorenean konpondu beharreko-
ak dira.

Bestalde, sistemak konfiantza eman behar du, mezuak hartzaileengana iritsi
direla jakin dadin. Hain zuzen ere, informazioa maila guztietara ailegatu dela ziur-
tatu behar da, batez ere, zuzeneko agintari eta langileengana. Eta zehazkiago,
konfiantza eman behar du, zuzeneko agintariek eta langileek egindako oharren
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emaitzen inguruan, horiek emandako informazioa edo ekarpena zertan den jakin
dezaten.

Komunikazio prozedura ezartzeak emaitza onak eman ditzan, prestakuntza da
giltzarri. Bai langileek eta bai agintariek behar bezalako prestakuntza izateak
berebiziko garrantzia du, prozedura egoki ezartzeko.

PROZEDURA HONEN BEHARRAREN JATORRIA

Laneko Arriskuen Prebentzioko Legeak laneko harremanen munduan kontsul-
ta eta parte-hartzea ezinbesteko elementua dela adierazten du, enpresan pre-
bentzioa behar bezala kudeatu ahal izateko. Besteak beste, informazio, kontsula
eta parte-hartze eskubideak, dio Lege horrek, langileek lanean segurtasunaren
eta osasunaren arloan babes eraginkorra izateko duten eskubidearen zati dira.

Bestalde, Lege horren 5. atalean zehazten da langileen kontsulta eta parte-
-hartzea bermatu behar dela laneko arriskuen prebentzioaren arloan langileek
dituzten ordezkarien bidez. Horien artean daude, adibidez, Prebentzioko
Ordezkaria eta Segurtasun eta Osasuneko Batzordea.

OHSAS 18001 zehaztapenak adierazten du, halaber, enpresak planak doku-
mentatu eta bultzatu beharko lituzkeela, enpresako zein prebentzioan parte har-
tzen duten langileei (kontratista eta bisitariak, besteak beste) laneko arriskuen
prebentzioari buruzko informazioaren inguruan kontsulta egin eta informazio
horren berri eman ahal izateko.

Bestalde, LANEren arauetan adierazten da langileek laneko arriskuen preben-
tzioan parte hartzea behar-beharrezkoa dela. Enpresaburuak bermatu behar du
langileei eta horien ordezkariei laneko arriskuen prebentzioaren inguruko gaietan
kontsulta egingo zaiela eta gai horretan jantziak eta trebatuak izango direla. Era
berean, enpresaburuak neurriak hartu behar lituzke, prebentzioari buruzko gaie-
tan langileek eta euren ordezkariek denbora eta baliabideak izan ditzaten LAP
Plana antolatzeko, planifikatzeko, ezartzeko, ebaluatzeko eta hobetzeko prozesue-
tan. LAP Plana ez da “Zuzendaritzaren lana” bakarrik, langile guztiena” baizik. 

Hala eta guztiz ere, arau horietan beretan adierazten da bitartekoak eta pro-
zedurak ezartzea eta mantentzea beharrezkoa dela, laneko arriskuen preben-
tzioan, kanpoko eta barneko mezuak jasotzeko, dokumentatzeko eta erantzuteko.
Beharrezkoa da baita ere bermatzea maila desberdinen arteko informazioa zabal-
tzen dela eta laneko arriskuaren prebentzioan, langileek eta euren ordezkariek
dituzten kezka, ideia eta ekarpenak jaso, horien inguruan hausnartu eta aintzat
hartzen direla.

PROZEDURA GARATZEA

Oro har, prozedurak kontsulta eta parte-hartzea zergatik egiten den azaldu
behar du, baita kontsulta eta parte-hartzea nola egin behar den ere eta azkenik,
kontsultaren eta parte-hartzearen emaitzak biltzen dituen erregistroak izan
behar ditu.
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LANGILEEI KONTSULTA EGITEA

Lehenik eta behin, enpresan arlo eta maila desberdinetan lan egiten dutenei
zer kontsultatu behar zaien zehaztu behar da. Ondoren, bidea egin behar da kon-
tsulta era fidagarrian egin dadin. Azkenik, kontsultari edo beste edozein parte-
hartze motari emandako erantzuna bi norabidetan mugitzea bermatu behar da.

Zer kontsultatu behar da

Laneko Arriskuen Prebentzioko Legearen 33. artikuluaren arabera,
enpresaburuak galdeketa egingo die langileei, behar adinako aurrerape-
nez, hartu beharreko erabaki hauen inguruan:

• Lanaren plangintza eta antolamendua, teknologia berriak sartzea,
laneko tresnak aukeratzea eta laneko baldintzak moldatzea.

• Enpresan osasuna babesteko eta LAP egiten diren jarduerak antolatu
eta lantzea, prebentzioa nola antolatu erabakitzea barne.

• Larrialdietarako neurrien ardura izango duten langileak aukeratzea.

• Legeak (18.1 eta 23.1 artikuluak) agintzen dituen informazio eta doku-
mentazio prozedurak zehaztea.

• Prebentzioaren gaian behar den prestakuntzaren proiektua eta antola-
mendua.

• Langileen segurtasunean eta osasunean eragina izan dezaken edozein
ekintza.

Enpresa bakoitzak zehaztu egin behar ditu Laneko Arriskuen
Prebentzioko Legearen 33. artikuluan aipatzen diren atalak. Dena dela,
honako gai hauen inguruan egingo da galdeketa:

• Enpresan prebentzioa antolatzeko erabili behar den eredua, beti ere
legeak agindutakoa errespetatzen bada.

• Enpresan edo lantokian arriskuak ebaluatzeko erabili behar den proze-
dura.

• Prebentzio jardueraren plangintza. Zehazki, enpresako prebentzio
antolamenduak abian jarri behar duen programa.

• Laneko Arriskuen Prebentzioak dituen politika eta helburuak lantzea
eta aztertzea.

• Prebentzio jardueraren urteko egitasmoa.

• Laneko arriskuak dituzten lanpostuak aztertzea derrigorrezkoa izatea,
horietan lanean ari diren langileen osasuna zaintzeko helburuarekin.

• Lan egiteko orduan, prozesuetan, tresnetan eta materialetan gertatzen
diren aldaketa garrantzitsuak. Honako hauek izan daitezke: lantokian
eragina duten aldaketak, tresna berriak sartzea, materialak, produktu
kimikoak, teknologia, prozesuak, prozedurak eta laneko eredu berriak
edo aldatuak.

• Arrisku handi eta berehalakoa dagoenean, jarduerak arautzea.

Kontsulta egiteko bidea

Kontsulta Prebentzioko Ordezkariak eta Segurtasun eta Osasuneko
Batzordeak egin behar dute. Prebentzioko Ordezkariak langileen ordezka-
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riak dira, laneko arriskuen prebentzioan eginkizun bereziak dituztenak.
Prebentzioko Ordezkariek ahalmen eta eskumen batzuk dituzte, hala nola,
lehen aipatutako erabakien gainean aurrez kontsultatuak izatea.

Bestalde, Segurtasun eta Osasuneko Batzordea organo paritarioa eta
kide anitzekoa da. Batzordearen eginkizuna enpresan, laneko arriskuen
prebentzioko jarduerei buruz aldizka, ongi antolatutako kontsulta egitea
da. Horiek lehen aipatutako erabakiak hartzearen gainean aurrez kontsul-
tatuak izateaz gainera, enpresako laneko arriskuen prebentzioaren inguru-
ko planak eta programak landu, martxan jarri eta ebaluatu behar dituzte.

LANGILEEN PARTE-HARTZEA

Enpresako laneko arriskuen prebentzioarekin lotura duten gaietan langileek bi
bidetatik parte hartuko dute:

1 Langileak LAP Planaren jarduera desberdinak arautzen dituzten prozedu-
retan egokitu zaizkion ardurak bete behar ditu.

2 Langileak iradokizunak, proposamenak, iritzia eta abar eman behar ditu
“Kontsulta eta Parte-hartzea ” prozeduran azaldutako arloan.

Zehazki, langileek, besteak beste, honako gai hauetan parte hartu behar
dute: 

arriskuak atzematea; prebentzio neurriak proposatzea; lan arriskutsuak
aztertzea; arrisku larria eta berehalako arriskua dituen egoerak zehaztea; presta-
kuntza programak sortzea.

Laneko Arriskuen Prebentzioko Legeak honela zehazten du Segurtasun eta
Osasuneko Batzordearen parte-hartzea:

• Enpresan, laneko arriskuen prebentzioaren inguruko planak eta progra-
mak lantzea, martxan jartzea eta ebaluatzea. Horrenbestez, Batzordean,
programa eta plan horiek praktikan jarri aurretik eta arriskuen preben-
tzioan izango duten eragina kontuan izanda, honako gai hauen inguruan
eztabaidatuko da: plangintzarako proiektuak, lanaren antolamendua, tek-
nologia berriak sartzea, Legearen 16. artikuluan aipatzen diren babesera-
ko eta prebentzio jarduerak antolatzea eta martxan jartzea eta prebentzio
gaietan prestakuntza bultzatzeko proiektua eta antolamendua gauzatzea.

• Arriskuen prebentzioa eraginkorra izan dadin, metodoei eta prozedurei
buruzko ekimenak bultzatzea. Hala nola, enpresari proposatu diezaioke
laneko baldintzak hobetzea edo dauden akatsak konpontzea.

• Lantokian, laneko arriskuen prebentzioaren egoera zein den zuzenean eza-
gutzea. Horretarako, beharrezkoak iruditzen zaionean lantokia ikustera
joan behar da.

• Euren eginkizuna bete dezaten, laneko baldintzei buruzko behar hainbat
dokumentu eta txosten ezagutzea, baita, behar izanez gero, prebentzio
zerbitzuaren jardueratik datozenak ere. 
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• Langileen osasunean edo egoera fisikoan gertatutako kalteak ezagutu eta
aztertzea, horien jatorria argitu eta prebentzio neurri egokiak proposatu
ahal izateko.

• Prebentzio zerbitzuen urteko memoria eta egitasmoa ezagutu eta informa-
zioa lortzea.

Langileen parte-hartzeari dagokionez, arreta berezia merezi duen alderdi
zehatzetako bat “Atzemandako arriskuen berri ematea ”eta edozein langilek egin-
dako “Egoera hobetzeko iradokizunak” dira. Horrelakoak lantaldeen bileratan era
sistematikoan egin daitezke edo horretarako bereziki prestatutako inprimakiak
betez.

Komunikatzeko sistemak atzemandako arriskuen berri emateko bitartekoak
izateko aukera eman behar dio langileari. Batez ere, arrisku larri eta berehalako-
ak edo zuzendu daitezken hutsuneak atzematen dituenean. Langileak egoera
hobetzeko, egokiak iruditzen zaizkion proposamenak aurkeztuko ditu.

KOMUNIKATZEKO BIDEA

Arriskuren bat atzematen edo egoera hobetzeko iradokizunen bat egiten duen
langileak bi aukera ditu: batetik, izenpetu gabeko idazki bat egin dezake eta ira-
dokizunen gutunontzian edo jakinarazpenetarako oholean utzi; edo bestetik,
zuzendariarengana edota prebentzio ordezkariengana jo dezake zuzenean.

Argi geratu behar da lehenengo aukera ez dela egokia, proposamena egin
duenari ezin baitzaio zuzenean erantzun. Norabide bakarrean doan komunikatze-
ko sistema da, berri-emaileagandik Zuzendaritzara.

Zuzeneko Agintariak arriskuen eta iradokizunen berri enpresako hierarkia
lerroaren bidez emango du. Mezua Laneko Arriskuen Prebentzioko
Zuzendariarengana iritsi behar da. Prebentzio Ordezkariek mezuak enpresan
Laneko Arriskuen Prebentzioa aurrera eramatearen Arduradunari bidaliko die eta
azken honek Laneko Arriskuen Prebentzioko Zuzendariari helaraziko dio mezua.
Horrela, bidea, alde batetik, itxita eta bestetik, indartua geratzen da. Jarraian,
Zuzendaritzak, mezua aztertu eta baloratu ondoren, ustez egokiena den langilea-
ri bidaliko zaio, hark ahalik eta erantzunik onena eman dezan.

KOMUNIKATZEKO ETA INFORMATZEKO BIDEAK

Enpresan, laneko arriskuen prebentzioaren inguruan sortzen den informazioa
era askotakoa izan daiteke eta informazio horren berri emateko, bide desberdinak
erabili behar dira. Jarraian, kasu batzuk agertzen dira:

• Laneko Arriskuen Prebentzioaren Arloko helburu estrategikoak eta helbu-
ru horiek zein neurritan betetzen diren. Horretan, Kontsulta eta parte-
hartzea prozedura, Laneko Arriskuen Prebentzioko Zuzendaria, Saileko
Arduradunak, Zuzeneko Agintariak eta Langileak dihardute.
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• LAP Planean agertzen diren jarduerei buruzko infomazioa:

- Jarduerak arautzen dituzten prozedurak zein neurritan ezartzen diren.

- Jarduera desberdinen funtzionamendutik datozen jarduerak eta emai-
tzak.

• Enpresako segurtasunarekin zerikusia duten gertakariak eta abar.
Kontsulta eta parte-hartzea prozeduratik hasi eta Laneko Arriskuen
Prebentzioko Zuzendariarenganaino, Saileko Arduradunetatik eta
Zuzeneko Agintarietatik hasi eta Langileenganaino. Oro har, aurrez ezarri-
tako maiztasunarekin egingo da eta zuzendarien eta kolaboratzaileen arte-
an egindako bileren bidez edo taulen bidez iritsiko da informazioa.

• Langileen eguneroko lanean aldaketaren bat sortuko duten erabakiak
hartzea, besteak beste, LAP Planeko jardueren ondorioz hartu beharreko
prebentzio neurriak ezartzea eta oro har, Prebentzio Planak ongi funtziona
dezan behar diren mezuak. Funtzio motako informazio hori enpresako pre-
bentzio antolamenduak, gehienetan Laneko Arriskuen Prebentzioko
Zuzendariak erabakitako bideetatik zabalduko da. Honako informazioa
egon daiteke:

- Dokumentazioaren aldaketak (dokumentuak, prozedurak, erregistro-
ak, arauak eta abar). Aztertutako dokumentua itzuli ondoren eman
behar zaie informazio horien berri eragiten dieten langileei.

- Idatzizko dokumenturik ez duten ekintza eta erabakiak hartzea.
Laneko Arriskuen Prebentzioko Zuzendariak ahoz zein, hala baderitzo,
bilera bat deituz emango die informazioa eragiten dien langileei.

• Laneko Arriskuen Prebentzioari buruz, antolamenduko edozein partaidek
egindako proposamenak, iradokizunak, iritziak, eskaerak eta abar parte-
hartze prozeduran zehaztutako bideetatik zabalduko dira. Halere, komuni-
kazioa beste modu batzuetara ere egin daiteke: hierarkia mailaren bidez,
zuzenean Laneko Arriskuen Prebentzioko Zuzendariarengana jota edo
jarraian zehazten diren, Laneko Arriskuen Prebentzioan diharduten langi-
leen ordezkaritza-organoen bidez.

PREBENTZIO ORDEZKARIAK ETA SEGURTASUN ETA OSASUNEKO BATZORDEA

Laneko Arriskuen Prebentzioko Legearen 5. kapituluan ezarritakoa betetzeko,
enpresan, organoak sortuko dira, langileen kontsulta eta parte-hartze gaietan:
Prebentzio Ordezkariak eta Segurtasun eta Osasuneko Batzordea. Horien ahalmen
eta eskumenak Laneko Arriskuen Prebentzioko prozedura desberdinek ezarritako
arduren barruan finkatukoak izango dira, legez dagozkienez gainera.

Segurtasun eta Osasuneko Batzordea sortu ostean, funtzionamendu arau bat-
zuk izango ditu. Gutxienez hiru hilean behin bildu behar da edo batzordeko kide-
ren batek horrela eskatzen duenean. Batzordea Laneko Arriskuen Prebentzioko
Zuzendariak deituko du. Azkeneko bilera egin zenez geroztik sortzen joan den
Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko informazioa hedatuko da bertan. Era
berean, batzordekideek, euren kabuz zein antolamenduko beste kideren batek
hala eskatuta eta jakinarazita, aurkezten dituzten gaiak ere jorratuko dira.

Segurtasun eta Osasuneko Batzordeak aktan jasoko du bilera eta akta hori
enpresako Laneko Arriskuen Prebentzioko Zuzendariaren eta Laneko Arriskuen
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Prebentzioa aurrera eramatearen Arduradunen ardurapean geratuko da. Akta agi-
rietan gordeko du eta Batzordearen, Zuzendaritzaren eta Laneko Agintariaren
esku utziko du.

PREBENTZIO NEURRIAK

Parte-hartzeko, Informatzeko eta Komunikatzeko Sistemetatik eta Segurtasun
eta Osasuneko Batzordean hartutako erabakietatik datozen jardueren ondorioz,
Laneko Arriskuen Prebentzioari loturiko hobekuntzarako ekintzak gauzatzeko
beharra ezarriko balitz, horiek Prebentzio Neurrien prozedura jarraitu behar dute.

PROZEDURAREN ONDORIOZKO DOKUMENTAZIOA

Arriskuen edo hobekuntzako proposamenen berri emateko eredua:

Dokumentu horrek honako atal hauek izango ditu:

• Dokumentazio mota (arriskua edo hobekuntza).

• Erregistroa agertzen den prozeduraren kodea.

• Komunikatzailearen datuak eta mezua (eguna, izena, lana, saila edo
arloa, lantokia, tresna edo instalazioa, arriskuaren edo hobekuntzaren
deskribapena).

• Zuzeneko agintariaren datuak eta proposamena (eguna, izena, komuni-
katzaileak proposatutakoaren balorazioa, proposatutako prebentzio
neurria).

Arriskuen edo hobekuntzako proposamenei emandako erantzunaren eredua:

Honako atalak izan behar ditu:

• Erantzundako mezuaren erreferentzia.

• Komunikazio mota (arriskua edo hobekuntza).

• Erregistroa agertzen den prozeduraren kodea.

• Lantokia, tresna edo instalazioa eta arriskuaren edo hobekuntzaren pro-
posamena.

• Laneko Arriskuen Prebentzioko Zuzendariaren datuak eta erantzuna
emandako eguna. Atzera botatzen bada, hamabost egun baino lehen
erantzun behar da, atzera botatzearen arrazoiak ere eman behar dira eta
dagokionari bidalitako jakinarazpena eta jakinarazpenaren eguna ere
agertuko dira.

Bilerako aktaren eredua: Prozeduran ezarritakoaren arabera, aldizka edo noi-
zean behin arduradunen batek (zuzeneko agintariak, Laneko Arriskuen
Prebentzioa aurrera eramateko Arduradunak, Arloko Arduradunak, Laneko
Arriskuen Prebentzioko Zuzendariak) deitutako eta zuzendutako bileraren bat
egon daiteke aurreikusita.
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Aktan honako datu hauek agertu behar dira:

• Prozeduraren kodea.

• Bileraren eguna, arduraduna eta bildurikoak.

• Jorratu diren gaiak.

• Identifikatutako arriskuak eta proposatutako hobekuntzak.

Akta hau Arloko Arduradunaren, enpresan Laneko Arriskuen Prebentzioa
aurrera eramatearen Arduradunaren eta LAP Planaren Zuzendariaren esku geratu
behar da.

Prebentzio Neurrien Jarraipenari buruzko Txostenaren Eredua: Arriskuen edo
hobekuntzako proposamenen berri ematearen ondorioz sortzen diren prebentzio
neurriak azkenik Batzorde Teknikoan (“Prebentzio neurriak ” prozeduran zehaztu-
tako batzordean) aztertuko dira. Batzorde horrek prebentzio neurriak zehaztu,
arduradunak aukeratu eta neurriak martxan jartzeko epea eta aurrekontuak eza-
rri behar ditu.

Enpresan, Prebentzio Neurrien jarraipenaren erregistro bakarra egon behar
da. Honako datuak agertu behar dira bertan:

• Prozeduraren kodea, azterketa zenbakia, eguna, orrialde zenbakia orrial-
de guztietatik.

• Prebentzio neurriaren jatorria eta hori gauzatzearen arduraduna.

• Prebentzio neurria.

• Komunikazioaren eguna, prebentzio neurriaren egoera (ezartzeko zain edo
jada bidean) eta gauzatze eguna.
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ARRISKUEN IDENTIFIKAZIOA; ARRISKUAK EBALUATZEA
ETA KONTROLATZEA

Laneko Arriskuen Prebentzioa Kudeatzeko Plangintzan, Arriskuak Ebaluatzeko
Prozesuak postu garrantzitsuena betetzen du. Sistemaren elementu nagusia da,
izan ere, prozesu horretatik abiatuta sortzen dira ez arriskuak kontrolatzeko pla-
nifikatu diren jarduerak soilik, baita prebentzio sistema kudeatzeko behar diren ia
elementu guztiak ere.

Hasierako arriskuen ebaluaziotik ateratako emaitzak biltzen dituen dokumen-
tua eta horren eguneratzea funtsezko tresna dira lantokietan prebentzio neurriak
ezartzen direla egiaztatzeko, aldizkako ikuskapenen bidez edo barneko eta kanpo-
ko kontu-ikuskaritzen bidez. Hartutako konponbideen eraginkortasuna ziurtatzen
da horrela. Izan ere, arriskuak ebaluatzearen benetako helburua gogoeta egiteko
tresna izatea da, lana modu onenean egin ahal izateko, behar ez diren arriskuei
aurre egin beharrik gabe eta ezabatu ezin izan diren arriskuak hobeto kontrolatuz.

Horrenbestez, beharrezkoa da prozedura bat izatea, non arriskuen hasierako
eta aldizkako ebaluazioaren metodologia zehazten den. Horrek “laneko baldin-
tzen” arrisku faktoreak era sistematikoan atzemateko aukera emango du.
Ondorioz, arrisku horiek ezabatu edo murriztu ahalko dira, prebentzio-neurri ba-
tzuk lehenetsiz eta kontrolatzeko neurri egokiak ezarriz.

Bestalde, arriskuak ebaluatzearen barne, lan eta lanpostu guztiak sartzen dira
eta baita lanpostuko edo inguruko arriskuak ere, eragotzi ezin izan direnak eta
langileen, hau da, enpresakoenen eta kontratu eta azpi-kontratuetatik datozene-
nenen segurtasunean eta osasunean eragina izan dezaketenak.

Prozesu hau elkarren artean lotura duten hiru prebentzio jarduerek osatzen
dute:

• Arriskuak identifikatzea.

• Ezabatu gabeko arriskuak ebaluatzea.

• Ebaluatutako arriskuak gutxitzeko eta kontrolatzeko zehaztu diren pre-
bentzio neurriak.

Arriskuak Ebaluatzeko prozesuak ematen duen informazioa behar-beharrez-
koa da gerora enpresako prebentzio jardueraren Urteko Planean biltzen diren
urteko helburuak aurrera eramateko. Behar-beharrezko prozesua da, baina gogo-
an izan behar da prebentzioa kudeatzeko ez dela soilik prozesu hau gauzatu
behar. 

PROZEDURAREN BEHARRAREN JATORRIA

Laneko Arriskuen Prebentzioko 16. 2 artikuluak ezartzen du enpresaburuak
langileen segurtasunerako eta osasunerako arriskuen hasierako ebaluazioa egin
behar duela. Horretarako, kontuan izan behar ditu, oro har, nolakoa den jardue-
ra, lanpostuen eta horietan lan egiten duten langileen ezaugarriak. Ebaluazio ber-
bera egin behar da lan tresnak aukeratu behar direnean, substantzia edo presta-
kin kimikoak daudenean edo lanpostuen egokitzapenetan.
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Hasierako ebaluazioan beste jarduera batzuk ere kontuan izan behar dira, hala
nola, arrisku berezien aurkako babesari eta bereziki arriskutsuak diren jarduerei
buruzko araudian xedatzen denarekin bat datozela, gauzatu behar direnak.

Ebaluazioa laneko baldintzak aldatzen direnean eguneratu beharko da.
Nolanahi ere, ebaluazioa kontuan hartu eta aztertu egingo da, behar izanez gero,
langileen osasunean kalteren bat sortzeagatik.

PZAn, 2. atalean, arriskuen ebaluazioari buruzko guztia arautzen da. Bi legez-
ko erreferentzia horiek, euren edukiagatik, prebentzio jarduera era eraginkorrean
gauzatu behar dela bermatuko duen prozedura bat diseinatzeko beharraren jato-
rrietako bat dira.

Bestalde, OHSAS 18001 zehaztapenak, prebentzioaren plangintzari dagokio-
nez, adierazten du enpresak prozedurak ezarri eta mantendu behar dituela, arris-
kuak etengabean identifikatzeko eta beharrezkoak diren kontrolatzeko neurriak
ebaluatzeko eta ezartzeko.

Horretaz gainera, prozedura horietara nola iritsi argitzen du, izan ere, azaltzen
du ohiko eta ezohiko jarduerak agertu behar direla: batetik, enpresa barrura sar-
tzen diren langile guztienak eta bestetik, enpresako ekoizpen-prozesuko zati
bihurtzen diren elementu guztienak.

Honako elementu hauentzako prozedurak behar direla adierazten da bertan:

• Arriskuak identifikatzea.

• Identifikatutako arriskuekin lotura duten arriskuak zehaztea.

• Arazo bakoitzari lotutako arriskuen neurria zehaztea eta hori jasangarria
den ala ez ikustea.

• Arriskuen, batez ere jasangarriak ez direnak zaintzeko eta kontrolatzeko
neurriak deskribatzea (edo haien aipua egitea).

• Komeni den lekuan, Laneko Arriskuen Prebentzioaren helburuak eta atze-
mandako arriskuak gutxitzeko ekintzak abian jartzea eta jarraipen bat egi-
tea, gutxitze hori zaintzeko.

• Gaitasunaren eta prestakuntzaren baldintzak identifikatzea, kontrolatzeko
neurriak ezartzeko.

• Beharrezko kontrolatzeko neurriak sistemako kontrol-eragilearen elemen-
tuetako zati balira bezala zehaztu beharko lirateke.

• Aurrean aipatutako prozedura bakoitzak sortutako erregistroak.

Bestalde, jarduera hori aurrera eraman behar dela ere adierazten da LANEren
Arauetan. Horien arabera, prebentzioa planifikatzeko orduan beharrezkoa da hasie-
rako azterketa bat. Azterketa horretan arriskuak identifikatu, arriskuak ebaluatu eta
aurreikusitako arriskuak kontrolatzeko jarduerak nahikoak diren aztertuko da.

Gainera, adierazten da langileen segurtasunerako eta osasunerako arriskuak
oinarri jarrai batean identifikatu eta ebaluatu beharko liratekeela. Horretarako,
arriskuak saihesteko eta kontrolatzeko prozedurak eta baliabideak hartu behar lira-
teke.

Dokumentu honetan, alderdi horiek guztiak kontuan hartuko dituen Arriskuak
Ebaluatzeko prozedura bat diseinatzeko jarraibideak ematen dira.
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PROZEDURA GARATZEA

Arriskuak ebaluatzea oinarrizko jarduera da, kalteak era eraginkor batean sai-
hesteko. Prozedurak lantzeko jarraibide hauetan, honako alderdi hauek izango
ditugu kontuan: helburua; unea; faseak; eta arriskuen ebaluazioa, berezitasun
teknikoen arabera.

ARRISKUAK EBALUATZEAREN HELBURUA

Arriskuak ebaluatzearen helburuak honako hauek dira:

• Agertzen diren arriskuak atzematea eta zenbaterainoko garrantzia duten
zehaztea, gauzatzen diren jarduera guztiak kontuan hartuta, baita laneko
baldintzak eta bereziki sentikorrak diren langileen egoera bereziak ere.

• Gainera, lantokien diseinu egokiak aukeratzea eta tresna eta substantzia
berriak eskuratzea errazago egitea.

• Hartu beharreko prebentzio neurriak zehaztea eta hartutako prebentzio neu-
rrien eraginkortasuna baloratzea, baita neurri gehigarriak hartzea ere, lanak
langileentzako kalteak sortzen baditu.

• Azkenik, prebentzioaren gaineko eginbeharra bete behar dela erakustea lan-
gileei eta agintari eskudunari horren emaitzak jakinaraztea.

ARRISKUAK NOIZ EBALUATU BEHAR DIREN

Legediak adierazten duen bezala, hasierako ebaluazio bat egin behar da eta
enpresako lanpostu guztiak eta lan guztiak hartuko ditu barne. Ebaluazio horreta-
tik abiatuta planifikatuko da prebentzio jarduera:

Hasierako ebaluazio hori berriz aztertu behar da, baldin eta:

• Laneko tresnetan aldaketak egoten badira, ohikoak ez diren substantziak
eta prestakinak erabiltzen badira, teknologia berriak sartzen badira edo
lantokien egokitzapena aldatzen bada.

• Laneko baldintzak aldatzen badira eta instalazioarekin, antolamenduarekin
edo laneko metodoekin zerikusia duen alderdiren bat nabarmen aldatzen
bada.

• Langileen osasunean kalteak atzematen badira.

• Prebentzio jarduerak ez direla egokiak eta nahikoak ikusten bada.

• Arrisku jakin batzuk ebaluatzeko legeak maiztasun bat ezartzen badu.

Arestian edozer aipatu dela ere, arriskuak aldian-aldian ebaluatu beharko lira-
teke, enpresak eta langileen ordezkariek adostutakoren arabera. Izan ere, enpre-
sako dinamikak, pixkanaka, itxuraz garrantzirik ez duten aldaketak ekartzen ditu,
baina aldaketa guztiek batera hasierako baldintzak erruz alda ditzakete.
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ARRISKUAK EBALUATZEKO FASEAK

Arriskuak ebaluatzeko lau fase daude: datuak jasotzea; ebaluazioa egitea;
ebaluazioaren txostena; eta kontrola.

1. Datuak jasotzea: Arriskuak ebaluatzen hasi aurretik, honako alderdi hauek
izan behar dira kontuan:

• Jarraitu behar den metodoari buruz, langileen ordezkariei azalpenak
eskatzea. Zuzendaritza lerroko eta langileen ordezkarien arteko zein lan-
gilek parte hartuko duten zehaztea.

• Ebaluazioa nortzuk egingo duten zehaztea eta aurrera nola eramango den
antolatzea (beharrezko prestakuntza, prozedura, epeak, ebaluazioak era-
gingo dituen postuei eta zuzendari egokiei ebaluazioaren berri ematea eta
abar).

• Ebaluatzaileei jarduera hori behar bezala gauzatzeko beharrezko informa-
zioa, prestakuntza eta baliabideak ematea.

• Prebentzio jarduera honen eraginkortasuna ebaluatzeko erabili nahi diren
jarraitu beharreko kontrol mekanismoak finkatzea.

2. Arriskuak ebaluatzea: Arriskuak ebaluatzek ezinbesteko hiru jarduera

gauzatu behar dira: arriskuak identifikatzea; behar bezala ezabatu edota gu-
txitu gabeko arriskuak ebaluatzea; eta arriskuak kontrolatzea, arriskuak gutxitze-
ko edota kontrolatzeko prebentzio neurriak hartuz.

• Arriskuak identifikatzea

La identificación de los peligros exige que se haga:

Lehenenik, inbentario zehatza, honako datu hauek bilduko dituena,
besteak beste: sailak, atala eta lanpostuak, langileak, hala nola, manten-
tze-lanetaz, garbiketaz eta makinak prestatzeaz arduratzen direnak.
Lehenengo ekintza hori erregistro-orri batean erregistratu behar da. Orri
horretan Sailetan, Ataletan eta Lanpostuetan banatzen diren Laneko Arlo
guztiak hartuko dira kontuan.

Bigarrenik, arriskuak identifikatzeko beharrezkoak diren datu orokor
batzuk bildu behar dira: postuaren izena eta deskribapena, postu horretan
gauzatzen diren jarduerak/lanak, postu horretako langileen zerrenda,
laneko istripu eta gaixotasunen historiala.

Lanpostuan gauzatuko diren jardueren/lanen deskribapenean, adibi-
dez, laneko tresnak erabiltzean egon daitezkeen fase desberdinak izan
behar dira kontuan: makinak prestatzea, elikatzea, abiaraztea, zaintzea,
bukatutako pieza kentzea, erreminta aldatzea eta abar.

Lanpostu horietan lanean ari diren langileei dagokionez, enpresako
langileez gainera, ABLEtik datozen eta azpikontratatzen diren jarduerak
gauzatzen dituzten langileak ere barne hartu behar dira. Hor kontuan izan
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behar da, lanpostuan lanean ari den edo ariko den langilea bereziki senti-
korra izan daitekeela, ezaugarri pertsonalengatik edo egoera biologiko
jakin bategatik, haurdun egoteagatik, orain dela gutxi erditu izanagatik edo
adingabea izateagatik, aurrean aipatutako laneko baldintza batzuekiko.

Hirugarrenez, laneko baldintzen inbentario bat landu behar da:

- Enpresan dauden lantokiak, laneko tresnak, produktuak eta erremintak.

- Laneko ingurumenean dauden eragile fisiko, kimiko eta biologiko motak
eta horien intentsitatea, kontzentrazioa edo zein mailatan agertzen den.

- Lehen aipatutako eragileak, aurrean aipatutako arriskuak sor ditzake-
tenak erabiltzeko prozedurak.

- Laneko gainontzeko ezaugarriak, antolamenduari dagozkionak barne,
langileak topatuko dituen arriskuen garrantzian eragina izango dutenak.

Arriskuak identifikatzea sistematizatzeko arriskuen zerrenda bat eratu
behar da. Komenigarria da arriskuak eta haien definizioa biltzen dituen
zerrenda bat izatea, gehigarri gisa, prozedurari erantsiko zaiona.

Era berean, beste zerrenda bat ere behar da datu orokorrak eta laneko
baldintzak jasoko dituena eta zerrenda hori ere prozedurari erantsiko zaio.
Datuen eta Laneko Baldintzen fitxan honako datu hauek biltzen dira: datu
orokorrak, laneko segurtasunean eragina duten laneko baldintzak, indus-
triako higienean eragina duten laneko baldintzak, ergonomia eta psikolo-
gian eragina duten laneko baldintzak eta enpresa jardueren koordinazioa-
ren datuak.

Antolamenduari, lanaren ezaugarriei eta zailtasunari, enpresan dauden
lehengaiei eta tresnei eta langileen laneko egoerari buruzko informazioa
lortu ondoren, elementu arriskutsuak eta horiekin topo egin dezaketen
langileak zehaztuko dira. Arriskuak identifikatzerakoan, prebentzioaren
arlo desberdinetakoak desberdindu behar dira: Laneko Segurtasuna,
Industria Higienea eta Ergonomia eta Psikologia.

Arriskuak identifikatu ondoren, aztertu behar da arrisku horiek behar
adina ezabatu edo murriztu daitezken, arriskuak murrizteko eta kontrola-
tzeko prebentzio neurrien bidez, arriskuak behar bezala kontrolatuta dau-
dela eta arrisku horiek ebaluatu beharrik ez dagoela ikusten den arte.

Horrela ikusten da arriskuak bi taldetan banatzen direla: ezabatu dai-
tezkeenak eta ezabatu ezin daitezkeenak. Ezabatu ezin daitezkeenen arte-
an, era berean, beste bi mota bereiz daitezke: batetik, hasieran, diseinu
eta arriskuak murrizteko neurriak erabilita, agerian dauden arriskuak eza-
batzen direnean eta bestetik, ezabatzen ez direnean. Azken kasu horietan,
hots, agerian dauden arriskuak ezabatu ezin daitezkeenean, arrisku horiek
ebaluatu behar dira.
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Ezabatu ezin daitezkeen arriskuetan, baina haiek agerian izatea ezaba-
tu daitekeenetan, Industriako Segurtasunaren Araudiaren azpian dauden
Instalazioen kasuan adibidez, arau hori betetzen denean, segurtasuna
bermatzen da. Kasu horretan, instalazioak araudia betetzen duela ziurta-
tu behar da eta baztertu ezin daitezkeen prebentzio neurriak ezagutu
behar dira, izan ere, prebentzio neurri horiek ez hartzeagatik arrisku ego-
eraren bat sor liteke. Araututako neurriak hartu direla eta horiek kontro-
latzen direla ziurtatzean, ez da ebaluaziorik egin behar.

• Arriskuak ebaluatzea

Ezabatu edo behar hainbat murriztu ezin izan diren arriskuak, hots, lan-
gileek arriskuen aurrean izatea eragotzi ezin denean agertzen diren arris-
ku horiek dira ebaluatu beharrekoak:

Ez dago arrisku mota guztiak ebaluatzeko balio duen finkatutako meto-
dorik. Horregatik, metodorik egokiena edo egokienak aukeratu behar dira,
arriskua nolakoa den eta enpresaren berezitasunak eta ezaugarriak zein
diren kontuan hartuta. Gainera, langileen ordezkariei enpresan edo lan-
postuan erabiliko den ebaluazio prozedurari buruzko kontsulta egitea nahi-
taezkoa da. Horretaz gainera, araudiak adierazten duenez, aukeratutako
metodoak lortutako emaitzan konfiantza izatea ekarri behar du. 

Ezarri daitekeen araudi zehazten bat egonez gero, ebaluazio prozedura
araudi horretan ezarritako baldintza zehatzetara egokituko da.

Legeak araurik ematen ez badu, honako araudi hauetan biltzen direne-
tara jotzea gomendatzen da:

- UNEren arauak 

- Laneko Segurtasunaren eta Higienearen Nazio Institutuaren eta
Osasun eta Kontsumo Ministerioaren eskuliburuak, autonomia erkide-
goetako erakunde eskudunak.

- Nazioarteko arauak.

- Gai honetan izen ona duten erakundeen eskuliburuak.

Metodo berezi edo zehatzik gabe ebaluatu behar diren arriskuetan,
honako prozedura hau erabiliko da: arriskua gertatzeko probabilitatea eta
gertatuz gero, sor daitezkeen kalteen laztasuna batu behar dira.

Arrisku mailak zehazten diren sarrera biko taula erabili ohi da. Taula hori,
prozedurari erantsi behar zaio gehigarri gisa. Hiru probabilitate maila
agertzen dira bertan: txikia (1), ertaina (2) eta handia (3); hiru ondorio
mota: arina (1), ertaina (2) eta larria (3). Horrek bost arrisku maila
dakartzat:

1. garrantzirik gabea

2. jasangarria

3. neurrikoa

4. garrantzitsua

5. jasanezina
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Horrela, arriskuak gutxitzeko edota kontrolatzeko prebentzio neurriren
bat hartu beharra dagoen erabakitzen da. Era berean, gehigarri gisa eta
laguntza moduan, prebentzio neurri batzuk lehenesteko erabakia har dai-
teke, irizpide taula bat jarraituta.

Taula hori errazago ezartzeko “Ebaluatzeko Irizpideak” fitxa izatea
komeni da. Taula horretan bilduko dira zein ondorio diren arinak, zein
ertainak ea zein larriak; zein kasutan den probabilitatea txikia, ertaina edo
handia eta azkenik, zein faktore kontuan hartu behar diren kaltea gutxi-
tan (probabilitate txikia), batzutan (probabilitate ertaina) eta beti edo ia
beti (probabilitate handia) gertatuko den zehazteko.

Segurtasun Arriskuak ebaluatzea: Laneko segurtasunean agertzen diren
arriskuen kasuan, dagoeneko metodorik ezarrita dagoen ikusi behar da,
zamak eskuz maneiatzea ebaluatzeko eskuliburuan gertatzen den bezala,
Edo egiaztatu behar da, adibidez, UNEren araurik baden, makinen arris-
kuak ebaluatzeko UNEren 1050 Arauan gertatzen den bezala.

Metodorik ez badago, kasu orokorretan hemen zehazten dena hartu
behar da:

Industria Higieneko Arriskuak Ebaluatzea: Kasu honetan, hainbat eba-
luazio daudela kontuan hartu behar da, eragileen arabera: eragile fisiko-
ak, kimikoak eta biologiakoak.

Dena dela, lehenago aipatutako irizpideak jarraituko dira eta gogoan
izango da, arrisku mota desberdinak daudenez, une horretan indarrean
dauden baldintzak beteko dituzten neurriko tresnak erabiliko direla; hala
eta guztiz ere, ezarri diren laginketak jarraitu behar dira, erakunde esku-
dunek tresnak behar bezala aztertuko dituzte eta neurtzeko orduan azter-
keta bat behar duten laginak homologatua eta bermea duten laborategi-
tan aztertuko dira.

Arrisku Ergonomikoak eta Psikosozialak ebaluatzea: Mota honetako
arriskuetan, araudian ezarritako urratsak edo lehen aipatutako irizpideak
jarraitu behar dira. Kasu honetan, higiene arriskuetan bezala, kontuan
izan behar da, sarritan, indarrean dagoen araudia betetzen duten eta
behar bezala aztertuta dauden neurriko tresnak erabili behar direla.

Komenigarria da arrisku moten arabera erabiliko diren ebaluazio meto-
doak horretarako den erregistroan biltzea. Hor jasoko da derrigorrez hartu
beharreko metodorik baden ala ez eta beste irizpiderik baden. 

Zerrenda hori sortzen doazen arauei jarraituz eguneratu behar da beti;
horrek baliozko legezko araudiko identifikatzeko prozeduran eta horren
erregistroan alderdi hori kontuan izatea eskatzen du.

• Arriskuak kontrolatzea

Arriskuak identifikatu ondoren, arestian ikusi dugun bezala, horietako
batzuk behar hainbat gutxitu daitezke, prebentzio neurriak ezarriz. Neurri
horiek arriskuak behar bezala ezarri eta mantendu daitezen kontrolatu
behar dira. Prebentzio neurri horiek enpresak egingo duen prebentzio neu-
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rrien plangintzaren zati izango dira. Beste guztietan bezala, honako datu
hauek zehaztu behar dira: arduraduna, kontrola egin den eguna eta aurre-
kontua.

Lehenago aipatutako neurriekin ezabatu edo behar hainbat gutxitu
gabeko arriskuak ebaluatu dira. Edozein ebaluatzeko metodo erabili dela
ere, horrek jardueren plangintza eta beharreko prebentzio neurriak har-
tzea erraztu behar du.

Neurri horiek hiru motatakoak izango dira:

- Neurri materialak (barruko prebentzioa, taldeko eta banako babesa...)

- Langileentzako informazio eta prestakuntza neurriak.

- Kontrolatzeko neurriak (adibidez, laneko baldintzak aldian-aldian    
berraztertzeko programa bat ezartzea).

Ebaluazio egin ondoren, prebentzio eta babeserako neurriak ezartzea
programatu, antolatu eta kontrolatu behar da, neurriek luzaroan eraginko-
rra izaten jarrai dezaten eta arriskuen kontrola eraginkorra izan dadin.

Prebentzio Neurriak Ezarri, Kontrolatu eta Jarraitzeko, Prebentzio
Neurriak Prozeduran ezarritakoaren arabera jokatuko da.

3. Arriskuen ebaluazio txostena. Lanpostuetan ebaluazio lanak bukatzean,

behatutakoa dokumentuetan erregistratu eta jaso behar da eta hala irizten
bada, emaitzak egiaztatuko dira. Lanpostua ebaluatu eta prebentzio neurriren bat
hartu edo kontrolatu behar dela ikusten bada, dokumentuetan honako datu hauek
bildu beharko dira:

• Lanpostuaren identifikazioa.

• Eragina jasoko duten langileak.

• Dauden arriskuak edo arrisku indartsuak.

• Ebaluazioaren emaitza.

• Prebentzio neurri egokiak.

• Ebaluatzeko orduan, ezarritako eta exijitu beharreko irizpideen eta proze-
duren erreferentzia.

• Ebaluazioaren Arduradun teknikoa eta jarduera horretan lan egiteko duen
gaitasuna.

Ebaluazioaren erregistroak langileen eta laneko agintari eskudunen ardurape-
an egongo dira.

Erregistroaren eredu bat prestatu behar da, identifikatutako arriskuak erregis-
tratzeko eta arriskuen ebaluazioaren prozeduran gehigarri bezala agertuko da.

Erregistroaren fitxa bat prestatu behar da, Arriskuen Ebaluazioa eta Kontrola
erregistratzeko.
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4. Kontrola: Hala ezarrita dagoen kasuetan, ebaluazioa berrikusi edota gau-
zatzen dela kontrolatzeko eginkizuna eta ondorioz, ardura emango zaio norbaiti.

PROZEDURAREN ONDORIOZ SORTZEN DEN DOKUMENTAZIOA

Hona hemen, arriskuen ebaluazioaren ondoriozko eta beharrezko dokumenta-
zioa, testuan azaldutako edukien arabera diseinatu behar dena:

Sailen, Atalen eta Lanpostuen banaketaren fitxa:

Fitxa honen idazpuruan, honako datu hauek agertu behar dute: prozeduraren
kodea, egilea, fitxa egin den eguna, aztertzailea eta azterketa eguna. Zutabeetan:
Saila, Atala, atal bakoitzaren erreferentzia, lanpostuak, langile kopurua eta lan-
postu bakoitzaren erreferentzia.

Arriskuen zerrenda eta deskribapena:

Zerrenda honetan arriskuaren deskribapen txiki bat eta kasu batzuen azalpe-
na eman behar da, adibidez, arriskuren bat badagoela ikusi behar denenean.
Langileak erortzeko arriskua maila desberdinetan, maila berean eta abar. 

Datu orokorren eta laneko baldintzen fitxa:

Honako datuak izan behar ditu: prozeduraren kodea; identifikazio datuak;
lanpostuaren deskribapena; jarduerak/lanak (ohiko funtzionamenduan: martxan
jartzea, doikuntza, elikatzea, prozesuan zehar, hustuketa-lana; gertakarietan:
aldaketetan; eta beste hainbat egoeratan).

Arriskuak edo haien aurrean egotea ezabatzeko neurrien erregistroaren fitxa:

Idazpuru hau izan behar du: prozeduraren kodea; arloaren, prozesuaren, ata-
laren lanpostuaren deskribapena, egilea, fitxa noiz egin den, azterketa, azterke-
taren eguna. Zutabeetan, gutxienez: mailaren zenbakia, faktore arriskutsua,
arriskuaren kodea, arriskuaren deskribapena, identifikazio zenbakia (ezabatu ezin
daitezkeen, baina neurriak hartuz, aurrean izatea eragotzi daitezkeen arriskuak
kontrolatzeko eta ezabatzeko neurriak jasotzen dituen erregistrora pasatzeko era-
biliko da).

Arriskuak edo horien eraginpean izatea eragozteko neurriak biltzen dituen
erregistroaren fitxa:

Idazpuru hau izan behar du: prozeduraren kodea; arloaren, prozesuaren, ata-
laren lanpostuaren deskribapena, egilea, fitxa noiz egin den, azterketa, azterke-
taren eguna. Zutabeetan, gutxienez: identifikazio kodea, identifikatutako arris-
kua, ezabatu daitekeen ala ez, ezabatzeko neurriak, arriskua aurrean izatea eza-
batzeko neurriak eta ezabatu ezin daitezkeen (arriskua ezta arriskuaren eraginpe-
an izatea ere) arriskuak ebaluatzeko metodoa.

Ebaluazio irizpideak: Ondorioen sailkapena (arina, ertaina, larria) eta sailka-
pen irizpideak. Probabilitatearen sailkapena (txikia, ertaina, handia), haien defini-
zioak eta probabilitate maila aukeratzen laguntzeko kontuan izan beharreko iriz-
pide edo faktore batzuk.

     



Arrisku mailak:

Sarrera biko taula eta ondorioak zutabeetan: arina, ertaina, larria. Lerroetan
probabilitatea: txikia, ertaina, handia. Bi faktoreak gurutzatzen diren gelaxketan
arriskuaren ebaluazioa egongo da: garrantzirik gabea, jasangarria, neurrikoa,
garrantzitsua eta jasanezina. Ebaluatzeko taularekin batera, komeni da prebentzio
neurriak hartzean zer lehenetsi behar den erabakitzeko irizpideak gehitzea.

Arriskuen ebaluazioari eta arriskuen kontrolari buruzko fitxa:

Idazpuru hau izan behar du: prozeduraren kodea; arloaren, prozesuaren, ata-
laren lanpostuaren deskribapena, egilea, fitxa noiz egin den, azterketa, azterke-
taren eguna. Zutabeetan: agindu zenbakia; arriskuaren identifikazio zenbakia;
probabilitatea (hiru aukerekin: 1, 2, 3); ondorioak (hiru aukerekin: 1, 2, 3); eba-
luazioa (garrantzirik gabea, jasangarria, neurrikoa, garrantzitsua eta jasanezina);
proposatutako ekintza (arriskuak murrizteko neurriak, kontrolatzeko neurriak).
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SAIL, ARLO. 
LANPOSTUEN 

ZERRENDA

GALDERAK:
KALTEAREN ITURRIA?

NOR KALTETU DEZAKE?
NOLA GERTATU DAITEKE?

ARRISKUEN 
ZERRENDA

ARRISKUAK 
IDENTIFIKATZEA

ARRISKUAK 
EBALUATZEA

EBALUATZEKO 
METODOA 

HAUTATZEA

SENTSIBILITATE
BEREZIA DUTEN

EGOERAK: EGOERA
FISIKOA, PSIKIKOA,

BIOLOGIKOA, 
HAURDUNALDIA, 
ADIN TXIKIKOAK

LANPOSTUKO 
LANGILEEN 
ZERRENDA

ARRISKU 
ERAGILEEN 
ZERRENDA

LANPOSTUA

LANEKO BALDINTZAK EGINDAKO 
JARDUERAK

SEGURTASUNA

HIGIENEA

ERG./PSIK.

ARRISKUEN IDENTIFIKAZIOA – ARRISKUAK EBALUATZEA

       



PREBENTZIO NEURRIAK

Laneko arriskuen prebentzioan, helburuak lortzeko, eraginkorrak diren pre-
bentzio neurriak hartzeak garrantzia handiagoa du. Hori dela eta, LAP Planean
prozedura bat diseinatu behar da eta bertan prebentzio neurrien eta zuzentzeko
ekintzen eraginkortasunaren  jatorria, zehaztapena, planifikazioa, jarraipena eta
ebaluazioa zehaztu behar dira.

Prebentzio neurrietaz ari garenean, prebentzio jardueretaz eta arriskuen eba-
luazioaz edo gertaeren ikerkuntzaz ere ari gara. Era berean, Legean eta PZAn
adierazitako murrizteko edo/eta kontrolatzeko neurriak barne sartzen dira.
Gidaliburu honen terminologian kontu-ikuskaritzak edo zuzendaritzaren berrikus-
pena egiterakoan aurkitutako adostasun ezak, LAP Planeko akatsak konpontzeko
beharrezkoak diren aldaketei, zuzentzeko ekintzak deritze.

“Prebentzio Neurrien Prozedura” enpresako arlo eta maila guztietan aplikatu
behar da eta bakoitzaren banakako prozesuetan ere. Prozedurak kontuan izan
beharko ditu ABLEk bidalitako langileak eta lanak egiten dituzten Azpikontratako
langileak ere, bai azpikontratatutako enpresaburuaren jardueran eta baita kontra-
tatzailea den enpresaren jardueratan ere. Halaber, parte hartu beharko dute
enpresaren kudeaketan erantzukizun maila bat duten maila-exekutiboko langile-
ak, eta ez bakarrik ekoizpen lanaren arduradun direnak.

PZAk jardueran horretan eragiten duten bi ohar zehatza ematen ditu:

• Lehenengoa, arriskuak identifikatzeko erak hartu beharreko prebentzio
neurrien gainean erabaki bat hartzea posible izatea ahalbidetu behar du.
Lehenengo oharra arriskuen identifikazioari buruzkoa da, “arriskuen eba-
luazioan” jasotzen denari buruzkoa.

• Bigarrena, prebentzio neurriak bi eratakoak izan daitezkeela: murrizteko-
ak edo/eta kontrolatzekoak. Bigarren ohar hori prozesu honi buruzkoa da:
“prebentzio neurriak zehaztea”. 

Prebentzio neurrien prozesuak oinarrian lau jarduera hartzen ditu barne:

1. Prebentzio neurriak zehaztea.

2. Horiek planifikatzea.

3. Neurriak hartzeko prozesua jarraitzea.

4. Neurrien eraginkortasuna ebaluatzea.

Prebentzio neurriak eta zuzentzeko ekintzak zehaztu direnean horiek aurrera
eramateko planifikazio bat egitea beharrezkoa da.

Planifikazio horrek bi alderdi izan behar ditu:

• Arriskuak murriztearen gaineko neurriak.

• Kontrolatzeko neurriak eta horiek:

- Edo arriskuan egotea ezabatzen duten  kontrolei buruzkoak dira.

- Edo behin arriskuen ebaluazioa eginda arriskuak maila jasangarrietan
mantentzeko ezartzen direnak dira.

157

II. ATALA – LAP PLANAREN ESKULIBURURAKO PROZEDURAK: Prebentzio neurriak

    



Planifikazioan arduraduna, epea eta horiek aurrera eramateko aurrekontuak
adierazi behar dira. Jarduera hori, “prebentzio neurriak” prozesuaren barne sar-
tzen da eta bere erregistroa izan behar du.

Prebentzio neurriak nola ezarri behar diren planifikatu eta gero, beharrezkoa
da ezarritako epeen jarraipen bat egitea. Halaber, jarduera hori prozedura hone-
tan sartzen da eta horrek ere berezko erregistro bat izan behar du.

Azkenik, araudiak prebentzio neurrien eraginkortasuna ebaluatzera behartzen
gaitu. LAP Plan bat egitea eta hori ezartzea alferrikakoa izango litzateke, horren
emaitza (hau da, euren lanpostuetan langileen segurtasuna eta osasuna babeste-
ko arriskuen kudeaketa) eraginkorra ez balitz

Bi arlok osatzen dute ebaluatzeko jarduera hori:

• Lehenengoa, hartutako prebentzio neurrien eraginkortasuna. Horrek zera
esan nahi du; ebaluatutako arrisku baten aurrean, hainbat prebentzio
neurri hartzea erabaki da; bere eraginkortasuna ebaluatzeko arriskua
murriztu duten egiaztatu behar da edo aldiz, arriskua hor jarraitzen duen
prebentzio neurriak hartu badira ere. 

• Bigarrena, beharrezko prebentzio neurriak zehaztu izanaren eraginkorta-
suna. Horrek erreferentzia egiten dio enpresak dituen arrisku edo arrisku
errealen aurrean hartu behar izandako prebentzio neurriei. Gertaerak
ikertzearen, langileen komunikazioen edo kontsulta eta parte hartzearen
bidez, arriskuen ebaluatzeko prozesua benetan eraginkorra den edo berri-
kusi behar den frogatu daiteke. Bigarren kasuan, prebentzio neurriak
hartu behar zirela eta hartu ez zirela frogatzen duen ehuneko jakin bat
izanez gero, “Arriskuen Ebaluazioa” prozesua berrikusi behar da, eta bere-
ziki “Arriskuen Identifikazioa” jarduera, gabezia horien arrazoia aztertzeko
eta hartutako sistematika zuzentzeko.

PROZEDURAREN BEHARRAREN JATORRIA

LAP Legearen 16.2. b artikuluak, arriskuen ebaluazioaren emaitzek arriskua
duten egoerak daudela erakusten dutenean, enpresaburuak arrisku horiek ezaba-
tzeko edo murrizteko eta kontrolatzeko beharrezkoak diren prebentzio jarduerak
egin behar dituela ezartzen du. Enpresaburuak jarduera horiek planifikatu behar
ditu, eta horrekin batera prebentzio jarduera bakoitza burutzeko epea, arduradu-
nen izendapena eta hori egiteko beharrezkoak diren giza eta material baliabideak
adierazi beharko ditu.

Gainera, enpresaburuak bere planifikazioan dauden prebentzio neurriak era
eraginkorrean gauzatzen direla ziurtatu beharko du, eta horretarako etengabeko
jarraipena egin beharko du. 

Azkenik, enpresaburuak erabaki beharko du prebentzio jarduerak noiz aldatu
behar diren, aurrez ikusitako aldizkako kontrolen ondorioz eta eskatzen den babe-
sa eskaintzen ez dutenean.

OHSAS 18001 zehaztapenean adierazten denez, arriskuen identifikazioa eta
horien ebaluazioa eta kontrola eta gero, beharrezkoa bezala identifikatutako edo-
zein neurria epean burutzeko berrikusten ari direla ziurtatzen duten ageriko fro-
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gak  egon beharko lirateke; zuzendaritzak prebentzio neurri horiek hartzearen
emaitzen berrikuspena kontuan hartu behar du, helburuak ezartzea posiblea izan
dadin. 

Beste alde batetik, LANEren LAP kudeaketa sistemei buruzko Jarraibideetan,
arriskuen prebentzio eta kontrol prozedurak eta xedapenak hartu behar direla
adierazten da.

Jarraibide horietan, prebentzio eta babes neurriak hurrengo lehentasunaren
arabera ezarri beharko liratekeela ezartzen da: 

• Arriskua erabat ezabatzea.

• Arriskua bere jatorrian kontrolatzea, kontrolatzeko neurri teknikoak edo
neurri antolatzaileak hartuz.

• Arriskua murriztea, kontroleko xedapen antolatzaileak barne hartzen
duten lan sistema seguruak diseinatuz.

• Amaitzeko, hainbat arrisku taldeko babeserako neurriekin kontrolatu ezin
direnean, enpresaburuak bere langileen artean banako babes ekipamen-
duak banatu beharko lituzke.

Arriskuen ebaluazioa egin ondoren eta lortutako emaitzen arabera, beharrez-
koak diren neurriak ezartzeko prebentzio ekintza planifikatzen hasiko da.

Prebentzioaren planifikazioa enpresaren jarduera guztietan eta hierarkia maila
guztietan egon behar da. Aipatutako planifikazioa denboraldi jakin baterako pro-
gramatu behar da eta bere garapenean lehentasuna emango zaio atzemandako
arriskuen larritasunaren eta arrisku horiek jasaten dituzten langile kopuruaren
arabera. 

PROZEDURA GARATZEA

Prozedurak hurrengo alderdiak hartu behar ditu kontuan: prebentzio neurrien
jatorria; prebentzio neurri motak; prebentzio neurrien zehaztapena eta planifika-
zioa; zer prebentzio baliabide dauden; banako babes ekipamenduak; prebentzio
neurriak hartzean direnean egin beharreko jarraipena; eta prebentzio neurrien
eraginkortasunaren balorazioa.

PREBENTZIO NEURRIEN JATORRIA

Hartuko diren prebentzio neurrien multzoak, orokorrean, prebentzio jarduera-
tan edo prebentzioaren kudeaketan izan dezake bere jatorria:

1. Arriskuen Ebaluazioaren prozesuaren zati den, “Arriskuak Identifikatzea”
jardueran jatorria duten Prebentzio Neurriak. Horiek arriskua ezabatzen
dutenak dira, eta horregatik geroko ebaluazioa ez da beharrezkoa.

2. Arriskuen Ebaluazioan ebaluatutako arriskuei dagozkien Prebentzio
Neurriak. Hor murrizteko eta kontrolatzeko neurriak eta arriskuak murrizte-
ra edo/eta kontrolatzera zuzenduta dauden prebentzio jarduerak ere sar-
tzen dira. 
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3. Laneko istripu/lanbide gaixotasunen/gertakarien arabera zehaztu beharre-
ko Prebentzio Neurriak, istripuaren jatorri izan diren arriskuak ezabatzera
eta/edo murriztera eta kontrolatzera zuzenduta daudenak, izaera horretako
istripu gehiago gerta ez dadin. 

4. Identifikatutako arrisku edo arrisku egoerei dagozkien Prebentzio Neurriak:
Istripuen historiala, laneko baldintzen gaineko kontrolak (segurtasuna ikus-
kapenak, arrisku higieniko eta ergonomiko/psikosozialen kontrola), arris-
kuen ebaluazioaren berrikuspenak, barneko komunikazioak, kontsulta eta
parte hartzea (Prebentzio ordezkarien komunikazioak edo, kasu batzuetan,
Segurtasun eta Osasun Batzordearen aktak), eta abar.

5. LAP Planarekin zerikusia duten Prebentzio Neurriak eta Zuzentzeko
Ekintzak, bai Planaren kontu-ikuskaritzan arriskuak edo arriskua duten ego-
erak hauteman direlako eta baita Planaren beraren diseinuan hutsuneak
aurkitu direlako, hori ezarri denean, ebaluatu denean eta/edo etengabeko
hobekuntzarik ekarri ez duenean.

1. Arriskuak zein diren jakiteko prebentzio neurriak

Arriskuen Ebaluazioa baino lehen “Arriskuak Identifikatzea” jardueran
jatorria duten prebentzio neurriak daude. Horiek hartzeak edo ezartzeak
arriskua ezabatzen du edo, arriskua ezabatu ezean, horren aurrean ez
egotea ekartzen du, eta horrela arriskua ezabatzen da.

LAP eraginkorra izan dadin, beharrezkoa da neurri horiek ezagutzea,
hainbat gertakarietan gauzatu daitezkeen arriskuak sortzea nahi ez badu-
gu. Horiek, LAP Legearen 4.5 artikuluan “izan daitezkeen arriskuak” beza-
la deskribatzen diren prozesuak, jarduerak, lanak, ekipamenduak edo pro-
duktuak dira. Hau da, prebentzio neurri zehatz batzuen gabezia egonez
gero, horiek garatzen edo erabiltzen dituzten langileen segurtasunerako
eta osasunerako arriskuak sortzen dutenak dira. Hori dela eta, prebentzio
neurri zehatz horien mantentze-lanak langileen segurtasuna eta osasuna
arriskuan ez jartzea bermatzen du.

Prebentzio neurri horiek ezagutzea beharrezkoa da lan baldintzak LAP
Planaren helburuetan ezarritako parametroen barruan mantentzeko. 

2. Arriskuak ebaluatzeko prebentzio neurriak

Arriskuak zein diren jakin ondoren eta erabiltzen diren neurriekin ezaba-
tu ez diren hainbat arrisku daudela ondorioztatu eta gero, euren ebalua-
zioa egiten da eta ondoren prebentzio neurriak ezartzen dira, prozedura
horren helburu direnak. Prebentzio neurri horiek LAP araudian “murrizteko
eta kontrolatzeko” izena dutenak dira. 

Behin prebentzio neurriak zehaztuta, dagokion erregistro-orrian bildu
behar dira; gero planifikatu behar dira eta jarraipena egin behar da eta
ondoren, euren eraginkortasuna baloratu behar da. Jarduera horiek guz-
tiek esku artean dugun prozeduraren prozesua osatuko dute.

3. Gertakari bat dagoenean hartu behar diren prebentzio neurriak

Euren trataera “Gertakarien Ikerkuntza”ri (istripuen, gertakarien, lanbi-
de gaixotasunen eta Planarekin bat ez etortzeen ikerkuntzari) buruzko
prozeduran adierazten da. Aipatutako prozeduran, arriskuen prebentzio
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eraginkor bat lortzeko oinarrizkotzat jotzen dira bi pausu: gauzatu den
arriskua aztertzeko edo berrikusteko erabakia hartzea eta beharrezkoa
bada prebentzio neurriak hartzea, edo aldez aurretik prebentzio neurriak
egonez gero, horiek aldatzea.

Dena dela, prebentzio neurriak zehazteko prozedura honetan aipatzen
diren irizpideak jarraituko dira. Hori egingo da, noski, gertakariaren azter-
ketak prebentzio neurriak hartzea beharrezkoa dela ondorioztatzen badu,
eta orduan prebentzioaren erakundearen  arduradunek arriskuen ebalua-
zioa aldatu beharko dute. Bigarren kasu horretan, ohizkoena izan behar
duena, prebentzio neurria zehazteko honako prozeduran ezartzen den pro-
zedura jarraitu beharko da.

4. Kontrolen, azterketen, komunikazioen eta kontsulta eta parte-hartzearen 
ondoriozko prebentzio neurriak.

LAP ordezkariek, bai enpresaren prebentzioa antolatzen dutenek eta
baita enpresako beste arloetakoek ere, LAP Planaren jardueren bidez
enpresaren lanen eta instalazioen arrisku egoerak atzematen dituzte. 

Lan baldintzen kontroletaz (segurtasunaren ikuskapenen, arrisku higie-
niko eta ergonomiko/psikosozialen kontrolaz), arriskuen ebaluazioaren
azterketaz, barne komunikazioetaz, kontsulta eta parte hartzeetaz, eta
osasuna zaintzearen emaitzetaz ari gara. 

Egoera aztertu eta arriskua baloratu eta gero, Prebentzio Neurria zehaz-
tu edo proposatzen da, prozedura honen arabera eta dagokion Prozeduran
ezartzen den txostenean erregistratuko da.

5. Arriskuen Prebentzio Planeko prebentzio neurriak

Prebentzio Planaren Zuzendaritzaren berrikuspenetan eta kontu-
-ikuskaritzetan atzemandako adostasun ezak Prebentzio Neurrien
Prozeduraren, Prebentzioaren Planifikazioaren eta Prebentzio Neurriak har-
tzearen Jarraipenaren arabera aurrera eramango dira.

PREBENTZIO NEURRI MOTAK

Hainbat informazio iturri aztertu ondoren, prebentzio neurriak hartzea beharrez-
koa denean, arriskua ezabatu edo murriztu edo kontrolatzeko neurriak ezartzea
beharrezkoa diren egoerak oso argi azaldu behar dira.

Arriskua ezabatzeko edo murrizteko aurrera eraman behar diren ekintzen artean,
talde eta banako babesa prebenituko duten jatorrian hartu beharreko neurriak  pre-
bentzio neurriak kontsideratzen dira. Beste aldetik, antolatzea eta prestakuntza  eta
informazioa eskaintzea prebentzio jarduerak kontsideratzen dira.

Aldizkako kontroleko ekintzak, bai lan baldintzen, antolaketaren edo metodoenak
izanik edota langileen osasun-egoerarenak direla ere, prebentzio jarduerak dira guz-
tiak eta horiek arriskuak ezabatzeko edo murrizteko prebentzio neurriak hartzea
beharrezko dela erakutsi dezakete.

Lehenengoen artean, murrizteko neurriak, PZAk jatorrian ematen diren neurriak,
neurri antolatzaileak, taldeko babesaren eta banako babesaren neurriak edo langile-
en prestakuntza eta informazioaren neurriak aipatzen ditu.
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Horien izaera ezberdina azpimarratzea komeni da LAP Legearen 15. artikuluan
aipatzen diren “prebentzio neurrien oinarriak” kontuan izateko. 

Hain zuzen ere, murrizteko neurri eraginkorrak izango lirateke jatorrian hartzen
diren prebentzio neurriak, talde horretan aipatutakoen artean hobesten direnak.

Horien atzetik, eraginkortasuna irizpide izanik, antolaketa neurriak egongo lirate-
ke, orokorrean arriskua murrizten dutelako arriskuaren aurrean egotea murrizten
dutelako, baina ez benetan dagokion arrisku faktoreari trataera bat ematen zaiolako.

Taldeko babesaren eta banako babesaren neurriak ez dute arriskua murrizten,
istripuaren ondorioak babestu edo/eta murrizten dituzte soilik. Edozein kasutan,
haien artean banako babesaren neurrien aurrean taldea babesteko neurriek beti
lehentasuna izango dute.

Eta langileen informazio eta prestakuntza neurriei dagokienez ere, jatorrian arris-
kua murrizten da baina ez faktorea  aldatzen delako, baizik eta  pertsonen jarrera eta
jokabide segurua lortzen delako. 

Bigarrenen artean, kontrolatzeko neurriak, PZAk laneko baldintzen, antolaketa-
ren eta metodoen aldizkako kontrola aipatzen du, eta baita langileen osasun egoera-
ren aldizkako kontrola.

Kasu horretan, komeni da lan baldintzen aldizkako kontrolak hiru espezialitate-
etan ekintzak eskatzen dituela azpimarratzea: Laneko Segurtasuna (segurtasun ikus-
kapenen bidez), Industria Higienea eta Ergonomia/Psikosoziologia (prebentzioaren
eremu horietan eragina duten baldintzen gaineko kontrolen bidez).

Antolaketaren kontrolak lan prozesuen eta jardueren ezagutza oso zehatza
izatea eskatzen du. Lan metodoen kontrolak prozesuak eta jarduerak behatzea
ekartzen du.

Bukatzeko, langileen osasun egoeraren kontrolak hiru neurri motatara eraman
behar gaitu:

• Alde batetik, hartutako neurrien eraginkortasuna baloratzea.

• Gainera, beste prebentzio jardueretan hauteman ez diren arriskuak dau-
den edo ez zehaztea.

• Eta azkenik, lanpostu bakoitzaren eskariaren arabera, sentsibilitate bere-
ziko egoerak zehaztea, hainbat langilek ezingo luketelako lanpostu horie-
tan lan egin. 

PREBENTZIO NEURRIAK ZEHAZTEA ETA PLANIFIKATZEA

Prebentzio jarduera hau beharrezkoa da. Orain arte ez da kontuan izan nork,
nola eta noiz zehaztu dituen Prebentzio Neurriak. Orain, nahaste horrek sor deza-
keen arriskuen identifikazioan, arriskuen ebaluazioan, gertakarien ikerketetan,
barne komunikazioetan, kontu-ikuskaritzetan eta abarretan agertzen diren pre-
bentzio neurrien prebentzio balio nulua edo kasik nulua ekidin nahi da.

Prebentzio Neurri (batzuk momentuan hartu daitezke, Arloko arduradun bakoi-
tzeko berezko autonomiaren arabera) guzti horien proposamenak LAP Zuzendariari
eta enpresan LAP aurrera eramateko Arduradunari jakinarazi behar zaizkie. Azken
horrek, hilero, aipatutako jardueretatik datozen erregistroak berrikusiko ditu.
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Kontuan izan behar da enpresako prebentzio erakundearen langileek agian
enpresaren teknologiaren eta erabilitako ekipamenduen  ezagutza sakona eta
zehatza ez dutela.

Horrela gomendatzen da, enpresaren tamainaren, produkzio prozesuen kon-
plexutasunaren eta lan taldeen arabera, enpresan “Batzorde Teknikoa” bat sortzea
eta horrela hori izango da hartu beharreko prebentzio neurriak erabakitzeaz
edo/eta diseinatzeaz arduratuko dena. Gero prebentzio erakundearen langileek
bere gain hartuko dituzte. Batzorde hori osatzeko arlo askotako langileek parte
hartu beharko dute (teknika-bulegoak, produkzioak, metodo eta denboren kontro-
lak, kalitateak, ingurumenak, inbertsioak, prebentzio erakundea, eta abar) eta
langileen ordezkariek.

Ondorioak Segurtasun eta Osasun Batzordeari jakinarazi beharko zaizkio,
ezartzen den bezala derrigorrezko kontsulta eta langileen parte hartzea betetze-
ko  asmoz. 

Horretaz gainera, industria segurtasunaren araudia jarraitzen duen instalazio
bat izanez gero, kontuan izan behar da prebentzio neurriak zehazterakoan ego-
kiena izango zela instalazioa diseinatu zuen Teknikaria, eraikuntza-lanen zuzenda-
ri izandakoa edota egonez gero, instalazioaz edo mantentze-lanetaz arduratzen
den enpresako langileak izatea horretaz arduratzen direnak.

Makina batetaz ari bagara, fabrikatzailearengana jo behar da, batez ere maki-
na horiek EEren (Europako Erkidegoa) marka badute, hartu beharreko prebentzio
neurriak makinaren osagairen batean aldaketa garrantzitsu bat suposatu dezake-
elako eta kasu horretan horren espediente teknikoa berriz egin beharko litzateke-
elako. 

Era berean industria-higienearen ikuspuntutik  lanpostu baten diseinu segu-
ruaz ari bagara, enpresa berezituetara jo beharko da. Esate baterako, zarataren
kasuan, zarata jatorrian edo lantokian bertan murriztu daitekeen kontsultatu
behar da. Agente kimiko bat ekoiztu edo erabiltzen den lanpostu batetaz hitz egi-
nez gero, hori kontrolatzeak edo ezabatzeak diseinu berezituak ere eskatzen ditu.
Amaitzeko, lanpostuen diseinu ergonomiakoak ere, orokorrean, enpresa berezi-
tuen parte-hartzea eskatzen du. 

Egin beharrekoa ondokoa izango litzateke: Bileraren deialdiarekin batera,
laneko sail bat aurkeztu behar da, arrisku faktoreekin eta prebentzio neurriak
behar dituztela uste den arriskuekin, eta horiek proposamen modura aurkeztu dai-
tezke. Posible diren irtenbideak eztabaidatu behar dira, eta prebentzio neurriaren
egokitasunaren eta eraginkortasunaren gainean dudarik izanez gero, kanpo
laguntza eskatzea erabakiko da. 

Oraindik konpondu ez diren prebentzio neurrien gaineko kontsulten emaitzak
ekartzen badira, horiek hartzeko erabakia eztabaidatu behar da, eta arduraduna,
ezartzeko epea eta aurrekontua ezarri behar dira.

Hori guztia erregistro orri batean azaldu behar da. Bertan erabakitako pre-
bentzio neurriak eta horien planifikazioa agertuko da. Horrela, arrisku ebaluazioa-
ren edo gertakarien ikerketaren prozesuari dagozkien erregistroetan Batzorde
Teknikoan aukeratutako neurriak jasoko dira. Horiek prebentzio neurrien planifi-
katzeko erregistroan ere jasotzen dira.
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DAUDEN PREBENTZIO BALIABIDEAK

LAP Legearen 32. bis artikuluaren arabera, hainbat kasutan beharrezkoa gerta
daiteke prebentzio baliabideak lantokian egotea, hartutako prebentzio erakunde-
aren modalitatea edozein dela ere. 

Bi gauza oso kontuan hartu behar dira: lehenengoa, prebentzio baliabide
horiek han egotea kontrolatzeko prebentzio neurri bat dela eta bigarrena, pre-
bentzio neurri hori hartu dela arrisku ebaluazioan jaso behar dela. 

Bi eredu horietan bi kasu bildu behar dira prebentzio neurriak erabakitzeko
prozesuaren diseinua egiteko:

Dos casos son los que se van a recoger en estas pautas para el diseño del pro-
cedimiento de determinación de medidas preventivas:

1. Aldiberean edo segidan garatzen diren hainbat eragiketa batera egiten
direlako, arriskuak prozesua edo jardueraren garapenean handitu edo
aldatzen badira, lan metodoen aplikazioa zuzena dela kontrolatu behar da. 

2. 2. Arriskutsu kontsideratzen diren lanak egiten direnean. 
Oharra: Laneko Ikuskapenaren Zuzendaritza Orokorrak egindako zerrenda bat atxikitzen
da Eranskinetan. Bertan prebentzio baliabideak egotea eska dezaketen jarduerak, eragike-
tak eta prozesuak jasotzen dira. Zerrenda hori behin-behinekoa da eta arriskutsu bezala
definitzen diren eta horregatik prebentzio jarduerak egotea beharrezko egiten duten jar-
duerak araudi batekin ezarri arte balioko du.

Bi alderdi horiek arriskuen identifikazioan eta prebentzio neurrien zehaztape-
nean jaso behar dira.

BANAKO BABES EKIPAMENDUAK (BBE)

BBE langileak heldu edo eramaten duen edozein ekipamendu da, bere segurta-
suna edo osasuna mehatxatu dezaketen arrisku batengatik edo hainbat arriskuen-
gandik babesteko. Era berean helburu hori duen edozein osagarri edo gehigarri BBE
kontsideratzen da.

LAP Legearen 15. artikuluaren “Prebentzio jardueraren jatorriak” atalean esaten
den bezala, taldea babesteko prebentzio neurriek lehentasuna izan behar dute bana-
ko babes neurrien aurrean.

Arriskuak ezin direnean ekidin edo arriskuaren jatorrian babeserako baliabide
teknikoen, edo taldeko babeserako baliabideen, edo laneko antolamenduaren neurri,
metodo edo prozesuen bidez behar adina mugatu ezin direnean banako babes eki-
pamenduak erabili beharko dira.

773/1997 EDn langileek banako babes ekipamenduak erabiltzeko segurtasun eta
osasun gutxieneko xedapenak ezartzen dira.

• Banako babesa behar duten lanpostuak zein diren erabaki behar da eta lan-
postu horietako bakoitzean zein arrisku dagoen edo arrisku dauden zehaz-
tu behar da, eta horiek behar duten babesa, hala nola babestu behar diren
gorputz-atalak eta erabili behar d(ir)en banako babes ekipamendua(k). 

• Kontrolatzeko sistema bat ezartzea. Horrek BBE bat izan behar duten lan-
gile guztiek ekipamendua jaso dutela, eta hori erabiltzeko beharrezko infor-
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mazio edota prestakuntza jaso dutela bermatzeko aukera emango du.

• BBEk behar bezala erabiltzen direla aldizka kontrolatu behar da (eta hori
LAP Planeko kontrolatzeko jardueren artean egon behar da).

Enpresako hierarkia lerroko langileak elkarlanean aritu behar dira BBEk erabili
behar diren lanpostuak zein diren erabakitzeko orduan, euren ardurapean dauden
langileak babes horien erabilera zuzenaz informatu eta prestatzerakoan eta man-
tentzerakoan edo irregulartasunak edo arazoak dituztenak ordezkatzeko orduan. 

Azkenik, langileek BBEk derrigorrez erabili behar dituztela, zaindu behar dituz-
tela eta erabili ondoren BBEk non utzi behar dituzten jakin behar dute. Era berean,
erabiltzen duten BBEk, bere ustez, babesaren eraginkortasuna galtzea ekarri deza-
keen edozein akats, irregulartasun edo arazo duela ikusiz gero, euren zuzeneko
agintariari adierazi behar diote.

Banako babes ekipamenduak aukeratzeko, langileen ordezkariei galdetu behar-
ko zaie, eta ez da ahaztu behar horien erabiltzaileek aukeraketan parte hartu behar
dutela (ekipamenduak langilera era egokienean moldatu behar direlako).

PREBENTZIO NEURRIAK HARTZEAREN JARRAIPENA EGITEA

Prebentzio neurrien zehaztapena eta planifikazioa egin ostean, hartutako neu-
rrien jarraipena egin behar da.  

Arriskuen Ebaluazioaz, lan baldintzen Kontrolaz, gertakarien Ikerketaz, kon-
tsultaz eta langileen parte hartzeaz edo LAP Planeko beste jardueretaz sortutako
Prebentzio Neurriak dagozkien erregistroan jaso behar dira, behin Batzorde
Teknikoak onartu dituenean, eta Arloko Arduradun bakoitzari esleituko zaizkio,
euren egoera adieraziz: onartuta edo ikertzen ari diren ekintzak.

Prebentzio Neurriak planifikatzea Arloko Arduradun bakoitzaren erantzukizuna
izango da, enpresan LAP aurrera eramateko arduradunaren lankidetzarekin, eta
LAP Zuzendariaren onespena jaso behar du.

Aurrera eramaten diren ekintzen arduradunak dagozkion Arloko Arduradunak
izan behar dira, euren agintaritza lerroaren babesarekin. Aurrea eramaten duena
beste Arlo batekoa denean, Eremu horretako arduradunekin kontaktuan jarri
behar da eta elkarrekin egiteko epeak planifikatu behar dituzte. Horiek
“Prebentzio Neurrien Jarraipenaren Txostenean” azaldu behar dira.

Hilero, Laneko Arloetako arduradunak, enpresan LAP aurrera eramateko
Arduradunarekin batera, Prebentzio Neurrien Jarraipena Txostena eguneratuko
dute jasandako aldaketak bilduz eta LAP Zuzendariari kopia bat eman behar diote.

LAP Zuzendariak prebentzio neurrien eta horien egoeraren zerrenda orokor bat
ezarri behar du, iristen zaizkion txotenen araberakoa, Zuzendaritzari eta
Segurtasun eta Osasuneko Batzordeari jakinarazteko. Dokumentu horrek Enpresa
guztiaren Prebentzio Neurrien Jarraipenaren Txosten Orokorra osatuko du eta istri-
pu eta hildakoak ezabatzeko prozesuan dokumentu gakoa kontsideratu behar da.
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Prebentzio neurri bakoitzak jarraipen espezifiko bat eskatzen du, baina edozein
kasuan hurrengo alderdiak betetzen dituela egiaztatu eta erregistratu behar da:

• Zuzentzeko neurria aplikatzeaz edo burutzeaz arduratzen denak bere lana
egiten du.

• Zuzentzeko neurriaren jarraipena egiteaz arduratzen denak bere betebe-
harra ezarri den bezala egiten du.

• Aurrez ikusitako epeak betetzen dira.

• Hutsunea edo arriskua nahiko murriztea lortu da.

• Hutsune hori konpontzeko erabilitako bitartekariak eta baliabideak ezarri-
takoak dira.

• Identifikatu gabe zeuden arriskuen kopurua urria da. 

Hiru hilean behin (esate baterako, Batzordearen bilerak egiten direnean), Laneko
Arloetan hartutako neurrien betetze eta eraginkortasun mailaren balantze bat egin
behar da. Informatikaz baliatuz gero, jarraipen hori asko erraztuko litzateke.

HARTUTAKO PREBENTZIO NEURRIEN ERAGINKORTASUNA

Etengabeko hobekuntzaren irizpideen barruan arriskuen prebentzio eraginkor
bat  egiten ari dela frogatzeko, ez da nahikoa hartutako prebentzio neurrien jarrai-
pen eta kontrola egitearekin. Atzemandako hutsunearen aurrean hartutako pre-
bentzio neurrien eraginkortasuna egiaztatzea beharrezkoa da.  

Horretarako, hein batean har daitezkeen adierazleen definizioa ezinbestekoa
da. Horiek garapena eta prebentzio neurriek, ekarritako aldaketak kontrolatzeko
aukera eskainiko dute. Hutsunea duen egoera bakoitzak bere berezko adierazlea
izan behar du, era horretan prebentzio neurria aplikatu aurreko egoera eta ondo-
ren egondako aldaketa egiaztatu ahal izango delako. 

Adierazle izan daitezkeen ereduak bezala ondokoak aipatu daitezke: laneko
istripu, lanbide gaixotasun edo arriskua duten egoeren aurrean hartutako neurriak
kontrolatzeko istripu-indizeen garapena; zarata mailaren murrizketa, isolamendu
akustikoa dagoela egiaztatzeko; edo atmosferan kutsatzaile baten kontzentrazioa
neurtzea, erazte mugatuaren bidez aireztatzea egokia dela egiaztatzeko. 

PROZEDURAREN ONDORIOZ SORTZEN DEN DOKUMENTAZIOA

Prozeduraren ondorioz, honako erregistroak izan behar ditugu: 

Prebentzio neurriak zehaztea: Idazpuruan honakoa agertu behar da: proze-
duraren kodea; Laneko arloa; Laneko Arloko Arduraduna; enpresaren LAP buru-
tzearen Arduraduna; LAP Zuzendaria; neurriaren jatorriaren adierazleak (AI,
arrisku identifikazioa; AE, arrisku ebaluazioa; LBK, lan baldintzen kontrola; KP,
kontsulta eta langileen parte hartzea; IA/LG, istripu azterketa/lanbide gaixotasu-
nak; PKI, Planaren kontu-ikuskaritzak. Zutabeetan; neurriaren jatorria; erregistro
zenbakia; Batzorde Teknikoak noiz zehaztu duen; murrizteko prebentzio neurria,
kontrolatzeko prebentzio neurria, babesteko prebentzio neurria eta prebentzio
jarduera.
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Prebentzio neurriaren planifikazioa eta jarraipena: Idazpuruan honakoa ager-
tu behar da: prozeduraren kodea; Laneko arloa; Laneko arloko arduraduna;
enpresan LAP aurrera eramateko Arduraduna; erregistroa hasi den eguna, erre-
gistroaren berrikuspenaren data, erregistroa bukatu den eguna. Zutabeetan:
Prebentzio Neurriaren erregistro zenbakia; prebentzio neurria/jarduera; preben-
tzio neurria hartzearen Arduraduna, ekintzaren egoera (onartua edo ikertzen);
zein egunetan burutzea espero den; zein egunetan egin den; eta oharrak.

Prebentzio neurriak aurrera eramatearen eta eraginkortasunaren Txostenaren
Eredua: Idazpuruan honakoa agertu behar da: prozeduraren kodea; Laneko arloa;
Laneko arloko arduraduna; enpresako Prebentzio Antolamenduaren Arduraduna;
LAP Zuzendaria, erregistroa hasi den eguna, erregistroaren berrikuspenaren data,
erregistroa bukatu den eguna. Zutabeetan: erregistro zenbakia; neurria/jarduera,
burutzearen Arduraduna, noiz egin den; neurririk gabeko arriskuaren ebaluaketa;
neurria duen arriskuaren ebaluaketa; eraginkortasun maila. 

Hartutako Neurrien nahikotasunaren Txostenaren Eredua: Idazpuruan hona-
koa agertu behar da: prozeduraren kodea; Laneko arloa; Laneko arloko arduradu-
na; enpresako Prebentzio Antolamenduaren Arduraduna; erregistroa hasi den
eguna, erregistroaren berrikuspenaren data, erregistroa bukatu den eguna.
Zutabeetan; postua/tokia/ekipamendua/jarduera; gertatutako erregistroa (laneko
istripua, lanbide gaixotasuna, gertakaria, prebentzio plana berrikustean identifika-
tutako arriskua, eta abar); horrela identifikatutako arrisku bakoitzaren ebaluazioa. 

LAP Planaren hutsak: Arrazoi horiengatik aurkitutako arriskuen kopuruaren
eta aldez aurretik identifikatuta zeuden arriskuen arteko banaketa LAP Planak
duen eraginkortasun ezaren mailaren neurketa bat da, bai prozedurarik ez duen
jardueraren batek huts egin duelako, bai prozeduraren barnean hutsuneak egon
direlako eta baita prozedura gaizki aplikatu delako ere.
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INFORMAZIOA

Laneko segurtasun eta osasunaren arloan babes eraginkor bat izatearen esku-
bideen artean, LAP Legeak, 14. artikuluan langileek informazioa jasotzeko, kon-
tsultatuak izateko eta parte hartzeko eskubidea dutela esaten du. 

Kontsultari eta parte-hartzeari buruz izen bera duen prozeduran aritzen da.
Prozedura hori informazioari buruz hitz egitera zuzenduta dago. Enpresaburuak
langileei informatzeko beharraz eta informazioaren komunikazio hori eraginkorra
eta eguneratua izan dadin eta jasota gelditu dadin egiteko eraz mintzatzen da. 

LAP Planak informazio mota arautzen duen prozedura bat garatu behar du eta
hori enpresako hierarkia maila guztietara iristen dela bermatu behar du.
Erakundearen langile guztiek LAPen esparruan beharrezko informazioa jasotzen
dutenaren bermea nahi da.

Nahiz eta enpresaburuak langileari arriskuez eta prebentzio neurriez informa-
tzeko duen legezko betebeharra kontuan izan, informazioa berez PZAn adierazten
den arriskua murrizteko prebentzio neurri bat dela baloratu behar da.

PROZEDURAREN BEHARRAREN JATORRIA

LAP Legearen 18. artikuluan honako hau ezartzen da; enpresaburuak, Lege
horretan ezarritako babeserako beharrarekin betetzeko, beharrezkoak diren pre-
bentzio neurriak hartu behar ditu, langileek beharrezko informazio guztia jaso
dezaten, hurrengo gaiekin zerikusia duten informazioa, hain zuzen ere:

a) Lanean langileek dituzten segurtasunerako eta osasunerako arriskuak, bai
enpresa guztiarengan eragina dutenak eta baita lanpostu edo zeregin
bakoitzari erasaten diotenak ere. 

b) Aurreko atalean aipatutako arriskuei aplikatu daitezkeen babes eta pre-
bentzio neurriak eta jarduerak.

c) LAP Legearen 20. artikuluan ezarritakoaren arabera hartutako neurriak.

Horretaz gainera, Legearen 41. artikuluan honakoa ezartzen da; lanean era-
biltzen diren produktu eta substantzia kimikoen ekoizle, inportatzaile eta horni-
tzaileak, horiek baldintza seguruetan kontserbatzea eta manipulatzea ahalbide-
tzen duen eran ontziratzera eta etiketatzera behartuta daude eta horien edukia
eta biltegiratzeak edo erabilerak langileen segurtasunerako edo osasunerako eka-
rri ditzaketen arriskuak argi identifikatzera behartuta daude. Era berean, langile-
ek zuzen erabiltzeko era adierazten duen informazioa eman behar dute, hartu
beharreko prebentzio neurri gehigarriak adierazi behar dituzte eta horien ohizko
erabilerak, manipulazioak edo era ezegokian erabiltzeak ekarri ditzaketen laneko
arriskuetaz informatu behar dute. 

Beren aldetik, langileen babeserako elementuen ekoizleek, inportatzaileek eta
hornitzaileek horien eraginkortasuna bermatu behar dute, betiere haiek gomen-
datzen duten baldintzetan instalatu eta erabiltzen direnean. Horretarako, zuzen-
duta dauden arrisku motaren, horren aurrean eskaintzen duten babesa mailaren
eta erabilera eta mantentze zuzena egiteko eraren berri eman behar dute.
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Orokorrean, ekoizleek, inportatzaileek eta hornitzaileek enpresaburuari maki-
neria, ekipamendua, produktuak, lehengaiak eta lanabesak langilearen segurtasu-
na eta osasunarentzako arriskurik gabe erabiltzeko beharrezkoa den informazioa
eman behar diote eta enpresaburuak ere haiei eskatu egin behar die. Era horre-
tan ere enpresaburuek langileei informazioa emateko duten beharrarekin bete
dezakete.

Horrela enpresaburuak langileei, haiek uler dezaketen eran, ekoizleen, inpor-
tatzaileen eta hornitzaileen eskutik jasoko duen informazioa emango die.  

OHSAS 18001 zehaztapenean honakoa adierazten da; erakundeak beharrez-
koak diren prozedurak izan behar ditu LAP informazio guztia langileengana  eta
langileengandik beste interesdun alderdietara iristen dela bermatzeko.

LANEren Zuzentarauen arabera, xedapenak eta prozedurak hurrengo helbu-
ruarekin ezarri eta mantendu behar dira: egokiak diren enpresako maila eta zere-
ginen artean LAPi buruzko informazioaren barne komunikazioa bermatzeko.

PROZEDURA GARATZEA

Prozeduran, lehenik eta behin, informazio beharrak zehaztu behar direla kon-
tuan hartu behar da. Lanpostu bakoitzean, lan baldintzak dira informazioaren
beharra zehazten dutenak; horregatik jarduera hori alde batetik arriskuen ebalua-
zioarekin eta bestetik agente materialak eta behar diren babesak erabiltzeko era-
rekin zerikusia duten araudien baldintzak betetzearekin lotuta dago. 

Prozedurak kontuan hartu beharrekoa:

• Zeren berri eman behar den (substantzien eta lan ekipamenduen berri).

• Informazioa noiz eman behar den.

• Informazioa nola eman behar den.

• Informazioaren berri nork eman behar duen.

• Eta nor den hartzailea.

ZEREN BERRI EMAN BEHAR DEN
Langileei zuzenean edo euren ordezkarien bitartez jarraian aipatzen den infor-

mazioa eman behar zaie:

• Enpresako arrisku orokorrak eta langileengan eragina duten lanpostu edo
jardueren arrisku espezifikoak, hala nola, horiei aurre egiteko hartutako
babes eta prebentzio neurriak.

• Prebentzio arloan enpresan aurrera eramaten diren ekintzak.

• Lehenengo sorospenetan, suteen aurkako borroka eta langileak enpresa-
tik ateratzea.

Euren lanpostuan ematen den edozein aldaketaren berri izan behar dute ere,
hala nola, proiektu berrietaz eta instalazioen aldaketetaz, prozesuetaz edo subs-
tantzia arriskutsuak sartzeaz.
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Era berean, enpresaren instalazioak bisitatzen dituzten kanpoko langileek jaso
behar duten informazioa zein den ezarri behar da.

Garrantzitsua da informazioak ez duela prestakuntzatik eta ezta laneko pro-
zedura idatziak egitetik salbuesten gogoratzea. Horrela, langileak bere lana behar
bezala egiteko ezagutza eta trebetasuna hartzen duela bermatu nahi da.

Arriskuen eta hartu behar diren prebentzio neurrien informazioa, hasierako
arriskuen ebaluazioaren emaitza bezala aplikatu behar da, jarduera horren ondo-
rioz sortu diren dokumentuetaz baliatuz. 

Substantziei buruzko informazioa: Jatorri kimikoa duten arriskuentzako, subs-
tantzia kimikoen hornitzaileek ontziak egoki etiketatzeko eta kontuan hartu beha-
rreko prebentzio edota larrialdi alderdiak jasotzen dituzten euren produktuen
segurtasuneko informazio fitxak eman behar dituzte. Enpresak fitxa hori langile-
en artean banatzeko egokitu behar du, batzutan sinplifikatu eta marrazkiak edo,
bestetan, piktogramak gehitu beharko ditu. Hori eginez, jasotako informazioaren
irakurketa eta ulermena erraztuko da. Substantzia kimikoak etiketatzea hasiera-
ko informazio iturri bat da eta horrek horiek duten arriskua eta euren erabileran
jarraitu beharreko neurriak ezagutzea posible egingo du. 

Laneko ekipamenduei eta makinei buruzko informazioa: Laneko ekipamen-
duak edo makinak erosten badira, hornitzaileak makinarekin batera, EE Adostasun
Adierazpenaz gainera, erabilera-eskuliburuan eman behar du eta horrek ohizko
lanetan edo noizbehinkakoetan, makinaren bizitzako fase guztietan arrisku posi-
bleen eta hartu beharreko prebentzio neurrien gaineko informazio baliagarria
eskaini behar du.

Kasu horretan, enpresak, ekoizlearekin edo hornitzailearekin makinaren doku-
mentazioa bateratu behar dute. Horrek makinak fase ezberdinetan dituen arris-
kuak, doitzea, martxan jartzea, zaintzea, tresnak aldatzea eta mantentzeko era-
giketak sakonki aztertu behar ditu, eta baita horiek ezabatu, murriztu edo horien-
gandik babesteko hartu behar diren prebentzio neurriak ere.

INFORMAZIOA NOIZ EMAN BEHAR DEN

Langile berriei informazioa enpresan sartu aurretik eman behar zaie eta infor-
mazioan jarraian aipatzen diren alderdiak argi eta garbi azaldu behar dira: segur-
tasun arau orokorrak, larrialdi plana eta BBEk, su-itzalgailuen kokalekua, eta abar
bezalako  oinarrizko segurtasun elementuen funtzionamendua. 

Gainera, langileari aldizka informatu behar zaio, batez ere lanpostuan edo bere
lanetan aldaketak gertatzen direnean.

INFORMAZIOA NOLA EMAN BEHAR DEN

Komeni da ahoz ematea, ongi prestatua, alde batetik informatzailearen lana
errazteko eta bestetik, prozedurarekin  langileak informazioaren edukia ulertu
duela egiaztatu ahal izateko. Kasu horretan, informazioaren transmisioan kontsi-
deratu behar diren alderdi guztiak hartu behar dira kontuan; igorlea, hartzailea,
mezua eta kodea.
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Hala ere, garrantzitsua da informazio hori guztia idaztea, alderdi kritikoak
lagunduz eta azpimarratuz.

Informazio honen berri aldizkako bileratan edo lana hasi aurretik hitzaldi ugari
antolatuz eman daiteke. Azken hori eraikuntza edo muntaketa-lanetako bezalako
sektoreetan egin daiteke, bertan lan baldintzak etengabe aldatzen baitira.

Jasotzen duen informazioa eguneratua, integratua eta posiblea izanez gero,
bateratua izan behar da, bikoiztasunak edo hainbat pertsonak informazioa trans-
mititu dutelako,  kontraesanak edo ezberdina izan daitekeen informazioa saihes-
teko asmoz. 

Hori guztia egin ondoren, hartzaileak, data eta horien sinadura idatziz jaso
behar da. Era horretan, erregistro horien bitartez, enpresan egiten den jarduera-
ren egoeraren gaineko kontrola egin daiteke. 

Langile guztientzako edo talde zehatzetarako informazio orokorraz ari bagara,
iragarki oholak, informazio kartelak edo leku estrategikoetan eta enpresako jende
guztiak ikusiko dituen lekuetan jarritako beste antzerako baliabideak erabil daitezke.

Edozein kasutan, langileek pairatu ditzaketen arrisku guztien aurrean, infor-
mazioa pertsonalizatua eta, posible bada, dokumentatua izan behar da.

INFORMAZIOA JASOTZEKO ESKUBIDEA NORK DUEN

Es función del Director de PRL, con el asesoramiento del Responsable de la
ejecución de PRL, decidir de qué se debe informar a los trabajadores, cuándo, de
qué forma y la manera de dejar constancia de la misma. Es el responsable de dise-
ñar qué sistema se empleará para informar a los trabajadores.

Es función de los mandos directos, con el apoyo de la organización preventi-
va de la empresa, asumir la responsabilidad de transmitir a los trabajadores a su
cargo la información necesaria, de manera que la ejecución de las tareas sea
correcta y segura.

INFORMAZIOA JASOTZEKO ESKUBIDEA NORK DUEN

Informazioaren hartzaileak langileak dira, berriak edo lanpostutik aldatu dire-
nak, edo euren lanpostuan lan baldintzaren aldaketaren bat jasan dutenak, edo
azpikontratako langileak edo ABLEko langileak. 

Horretarako, enpresaren arrisku orokorren prebentzio Ordezkarien bitartez
informatu daiteke; hala ere, langile bakoitzari bere lanpostuan edo zereginean
eragina duten arrisku espezifikoetaz, eta arrisku horiei aplikagarri diren babes edo
prebentzio neurrietaz zuzenean informatu behar da.

Edozein enpresa mota dela, kontratu mota edo langileen ordezkariak daudela
edo ez daudela ere, enpresaburuek informatzeko betebeharra dute.

Era berean, langileek antzematen dituzten arriskuen berri eman beharko dute,
kontsultarako eta parte hartzeko prozesuan ezartzen den moduan.

Bere aldetik, arriskuen ebaluazio egiteaz arduratzen dena edo direnak, enpre-
san lanpostu bakoitzean identifikatutako arriskuen berri eman behar dute.
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Gainerako kasuetan bezala, horiek prebenitzeko, ezabatzeko edo murrizteko zein
prebentzio neurri hartzea erabaki duten jakinarazi behar dute.

PROZEDURAREN ONDORIOZ SORTZEN DEN DOKUMENTAZIOA

Informatzeko eredua: Arrisku eta prebentzio neurrien berri emateko erabili
behar den ereduaren idazpuruan honakoa agertu behar da: Prozeduraren kodea,
prozeduraren izenburua, Laneko arloa, Arduraduna; prestatu den eguna; berri-
kuspenaren eguna; Zuzeneko agintaritza; lanpostu/jardueraren deskribapena;
laneko ekipamenduen eta gaien zerrenda. Zutabeetan: arrisku orokorrak; arrisku
espezifikoak; prebentzio neurri orokorrak; prebentzio neurri espezifikoak, larrial-
dietarako neurriak.

Substantzien datu fitxak: 363/1995 ED eta 99/2009 EDren arabera, substan-
tzia berrien eta substantzia arriskutsuen sailkapenaren, ontziratzearen eta etike-
tatzearen jakinarazpenari buruzkoa, enpresaburuak edo hornitzaileak substantzia
horiek lanean erabiltzen dituzten langileak informatzeko eta prestatzeko ezinbes-
teko iturria den datu-fitxa bat eskaini behar dute.

Makinen erabilera-eskuliburuak: makinen merkaturatzeari buruzko
1435/1992 EDren arabera, ekoizleak makinarekin batera erabilera-eskuliburu bat
eman behar du. Bertan makinak dituen erabilera guztietan era seguruan lan egi-
teko modua zehaztu behar da.

Laneko jarraibideak: “Laneko jarraibideak” prozeduran laneko jarraibideak
zein lanetan eta zein eratan prestatu behar diren zehazten du eta baita horiek izan
behar duten edukia ere. Batez ere arrisku bereziak dituzten lanetan, esate bate-
rako, leku itxietan egiten direnetan edo baimena behar dutenetan, su-baimena
behar dutenetan.
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PREBENTZIOA PLANIFIKATZEA

Arriskuen prebentzioaren kudeaketa on batek enpresaren jarduera guztietan
eta hierarkia maila guztietan LAP politika era egokian betetzeko neurtu daitezke-
en LAP helburuak ezar daitezen bermatu behar du. Hori dela eta, LAP Planak,
enpresaren prebentzio Politikara egokitzen diren helburuak era sistematikoan
ezartzeko aukera ematen dion tresna bat izan beharko du. 

Helburuak zehazteko orduan, beste batzuen artean Zuzendaritzaren irizpide-
ak hartu behar dira kontuan, hala nola; erakundearen jarduerentzako orokorrean
garrantzitsu diren politikak eta helburuak; LAP politika, etengabeko hobekuntza-
rako konpromisoa barne hartuz; arriskuen identifikazioaren emaitzak eta arris-
kuen ebaluazioa eta kontrola; legeak eskatzen dituen baldintzak eta beste batzuk;
aukera teknologikoak; finantza-, eragiketa- eta jarduera-baldintzak, eta abar.

Era berean, erabiltzeko moduan dauden informazioa hartu behar da kontuan.
Esate baterako honako hauek: langileen artean egin diren LAPi buruzko kontsul-
tak, analisiak eta jardueretatik lortutako informazioa, aurrez ezarritako LAP hel-
buruei dagozkien Planaren errendimenduaren analisia, LAPekin egon diren aurre-
tiko adostasun ezen erregistroak, jazotako gertaerak, eta Zuzendaritzak egindako
berrikuspenaren emaitzak. 

Hori guztia dela eta, Urteko Prebentzio Programa egiteko jarraibideak ezar-
tzeko aukera ematen duen prozedura bat diseinatu behar da, epea eta balorazioa
duten helburuekin.

PROZEDURAREN BEHARRAREN JATORRIA

LAP Legeko 14.2 artikuluak honako hau ezartzen du: Enpresaburuak preben-
tzio neurriaren etengabeko jarraipen-ekintza bat garatu behar du, alde batetik
saihestu ezin diren arriskuen identifikazio, ebaluazio eta kontrol jarduerak eta
beste aldetik dauden babes mailak etengabe hobetzeko asmoarekin eta horreta-
rako lana egitean gertatzen diren egoerek jasan ditzaketen aldaketak prebentzio
neurrietara egokitzeko beharrezkoa dena izango du.

Gainera, 16.2 b artikuluak enpresaburuak planifikazioan dauden prebentzio
jarduerak era eraginkorrean burutzen direla egiaztatu behar duela ezartzen du,
eta horretarako planifikazioaren etengabeko jarraipena egin behar du.

Bi artikulu horiek behar bezala betetzeko modu bakarra, enpresaburuak eten-
gabeko hobekuntzaren oinarria aplikatuz prebentzioaren kudeaketaren gaineko
jarraipena egitea da, eta hori lortzeko hainbat helburu ezarri eta betetzen direla
egiaztatu behar da.

Aldi berean, PZAk, 9. artikuluan, prebentzio neurria epe jakin baterako planifi-
katu behar dela agintzen du, faseak eta euren garapenaren lehentasunak ezarriz,
arriskuen hedaduraren eta jasan ditzaketen langileen kopuruaren arabera, eta baita
euren jarraipena eta aldizkako kontrola ezarriz ere. Prebentzio neurria garatzeko
urtebetetik gora behar izanez gero, jardueren urteko programa ezarri behar da.
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Horrek, ezarritako helburuak lortzeko LAP arloan helburu batzuk eta jarduera
programa bat ezarri behar direla esan nahi du, bere kasuan urtekoa. Edozein
kasutan, enpresaburuak planifikazioa barne hartzen duen prebentzio jardueren
etengabeko jarraipena egin behar du.

OHSAS 18001 zehaztapen teknikoaren arabera, erakundeak lan arriskuen pre-
bentziorako dokumentuz jasotako helburuak ezarri eta mantendu behar ditu. Hori
erakundearen barruan aipagarri den zeregin eta maila bakoitzerako egin behar da.

Helburuek honako baldintzak bete behar dituzte: LAP politikarekin bat etorri
behar dira, etengabeko hobekuntza barne, arrazoizkoak izan behar dira eta horiek
lortzea posible izan behar da. LAP helburu bakoitzerako adierazle egokiak defini-
tu behar dira. Adierazle horiek helburu horien ezarpena berrikusteko aukera eman
behar dute. 

Bestalde, LAP helburu bakoitza betetzeko posible den arrazoizko epe bat defi-
nitu behar da. Parte hartzen duten langileei helburuen eta planifikazioaren berri
eman behar zaie eta LAP kudeatzeko programen bitartez zabaldu behar dira.

Horretarako, enpresak LAP kudeaketa programak ezarriz euren politika eta
LAP helburuak lortzea helburu izan behar da. Horretarako estrategiak eta ekintza
planak garatu behar dira, eta horiek dokumentatu eta komunikatu behar dira. LAP
programak eta helburuak betetzean garapenak ote dauden behatu, berrikusi eta
erregistratu behar da, eta horren ondorioz, beharrezkoa denean estrategiak eta
planak eguneratu behar dira.

Azkenik, LAP Plana egiteko LANEren Zuzentarauen arabera, dauden beste
datu batzuen artean, hasierako azterketaren edo geroko azterketen emaitzetan
oinarritzen den LAP planifikazio moldatua eta egokia lortzea helburutzat duten
xedapenak hartu behar dira.

Planifikazio horrek honakoa ere jaso behar du: definizio argi bat, lehentasu-
nen ezarpena, eta enpresaren helburuak zenbatzea, helburu horiek lortzeko plan
baten prestakuntza (bertan funtzionatzeko erantzukizun eta irizpideak argi defini-
tu behar dira, eta zer, nork eta noiz egin behar den adierazi behar da), ezarritako
helburuak lortu direla egiaztatzeko neurtzeko irizpideen hautaketa eta helburua
horiek lortzeko giza eta ekonomia baliabideen hornidura egin behar da. 

PROZEDURA GARATZEA

Prebentzioa planifikatzeko prozedurak bi oinarrizko alderdi ditu:

• Helburuak zehazteari buruzkoa. Bertan, prozeduran enpresaren helburu
ezberdinak zehaztu behar dira, enpresarekin eta helburu estrategikoekin
koherentea izateko enpresaren ezaugarriak kontuan izan behar dira.
Horretaz gainera, prozedurak helburuen onarpena kontuan izan behar du.

• Prebentzioaren kudeaketari buruzkoa. Beste alderdi horretan, prozedurak
arduraduna den pertsona, epeak eta erabiliko den txosten eredua ezarri
behar ditu.
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HELBURUAK ZEHAZTEA

Urteko helburuak zehaztea enpresa guztiaren betekizuna da eta
Zuzendaritzak hierarkia lerroko arduradun guztien eta prebentzioko Ordezkarien
parte hartzea lortzeko bidea aurkitu behar du. 

Arduradun guztien iritzia jaso eta aldez aurretik langileen ordezkariei kontsul-
tatu eta gero, LAP Zuzendariari dagokio urte bakoitzeko abenduan urteko helbu-
ruak jasotzen dituen zirriborro bat edo proposamen bat egitea. 

Helburu horrekin, helburuen lehenengo zirriborro bat diseinatu behar da, urte
horretan izandako emaitzetan eta hurrengo urtean lortu nahi direnetan oinarritu-
rik. Hori agintaritza lerroari kontsultatu behar dio eta prebentzio Ordezkariei jaki-
narazi behar die. LAP Zuzendariak zirriborroa Zuzendaritzari eta Segurtasun eta
Osasun Batzordeari aurkeztuko die.

Helburuak zehazteko, enpresak egun bizi duen egoeraren ikerketa eta analisia
oinarri izan behar dira, baliabide eta ahaleginak esleitzeari lehentasuna emateko
eta hori hobetzeko. Helburuak eskura egon beharko dira eta horiek neurtzea posi-
ble izan behar da, horiek burutzeko arduradunak eta burutzeko epea adieraziz. 

Idatziz prebentzio jardueren urteko planifikazioa ezarri behar da. Urteko Plan
edo Programa hori banatzeko eta enpresaren langile guztientzako erabiltzeko
moduan egon behar da.

Helburu motak: Berez, LAP arloaren barruan hainbat motatako helburuak for-
mulatu daitezke:

1. Lehenengo helburu mota ezbehar-tasei dagokiona da. Esate baterako, hel-
buru gisa, laneko istripuak eta lanbide gaixotasunak ehuneko jakin bate-
an murriztea, edo maiztasun, gertakari edota larritasun tasak murriztea
ezartzen da. Gainera komenigarria da, helburu hori Lan Eremuetan zati-
tzea, bukaerako helburua lortu nahi bada.

Helburu mota horrek, ezbehar-tasan eragina duten hainbat alderdi daude-
la eta identifikatzeko zailak direnez horiei aurre egitea zaila dela kontuan
izanik,  ez du LAP kudeaketaren kalitatearen gaineko informazio fidagarria
ematen. Adibidez, egoera ekonomikoak, jarduera nabarmena izaten duena
igoeren edo murrizteen eskakizunekin, ezbehar-tasen emaitzetan eragina
izan ohi du. Edozein kasuan, kanpoko eragile horren aldaketak ez du zeri-
kusi handirik LAP kudeatzearekin; kudeaketa neurtu baino,  agian pre-
bentzio kudeaketarekin kausa-efektu harreman zuzena ez duen emaitza
bat neurtzen dute. 

2. Beste helburu mota bat arrisku maila murrizteari dagokiona da.  Horrela,
adibidez, helburu bezala datorren urterako “garrantzitsu” bezala sailkatu-
tako arrisku guztiak edo horien ehuneko bat “onargarrietara” murriztea
ezarri daiteke, horretarako beharrezkoak diren prebentzio neurriak aplika-
tuz eta horien eraginkortasuna neurtuz.

3. Beste helburu batzuk lotura izan dezakete LAP Planaren diseinu berarekin.
Hori Planaren elementuren bat aldatuz edo Planean jarduera edota proze-
dura berriak sartuz egin daiteke. Esate baterako, orain arte ez baldin badi-
ra azpikontratetako langileekin lanak edo berezko lanak egin, eta gai hori
tratatzeko prozedurarik ez bazegoen, baina azken urtean ekintza horiek
hedatuz joan badira, datorren urteko helburuetako bat prozedura presta-
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tzea, enpresaren hierarkia lerro guztiari jakinaraztea, langileak prestatzea
eta prozedura martxan jartzea izan daiteke.

4. Bukatzeko, programatutako prebentzio jarduera guztiarentzako betetze
maila minimo bat ezartzea, beharbada, errazago identifikatu eta neurtu
daitekeen helburu mota da. Eremu ezberdinetan epe jakin batean zehaz-
tutako zenbat prebentzio neurri hartu nahi diren zehaztea eta horren
ondoren zenbat ezartzea lortu den ikustea.

Helburuak onestea: Urtero, enpresako Zuzendaritzak Prebentzio Programa bat
onetsi behar du. Bertan jarduerak, prebentzio neurriak, arduradunak eta ezarrita-
ko helburuak lortzeko aldez aurretik ikusten den epea agertuko dira. 

Urteko Prebentzio Programa onestea Zuzendaritzari dagokio, LAP
Zuzendariaren proposamenarekin, eta Zuzendaritzak beharrezko giza baliabideak
eta baliabide materialak, epeak eta baliabide ekonomikoak ezarri behar ditu, pro-
posatutako helburuak lortzeko asmoarekin.

KUDEAKETAREN JARRAIPENA ETA KONTROLA EGITEA

Zuzendaritzak eta Segurtasun eta Osasuneko Batzordeak aldizka egiten dituz-
ten bileretan helburuak betetzearen jarraipena egin behar dute.

Urteko azken bileratan, bukatzen den urtearen helburuak betetzearen berri-
kuspena egin behar dute eta datorren urteari dagozkionak onetsiko dituzte. Saio
horren burua Zuzendaria da.

Kudeaketaren jarraipena eta kontrola egiteko programak dagokion maila hie-
rarkiko bakoitzari helburuak jakinaraztearen arduradun diren langileak identifika-
tu behar dira. Era berean, helburu bakoitza lortzeko egin behar diren lan ezberdi-
nak identifikatu behar dira. 

Horretaz gainera, arduraduna izendatu behar da, eta baita lan bakoitza gau-
zatzeko epea, helburuen programa orokorrarekin bete nahi bada. Lan bakoitzari
esleitzen zizkien baliabideak ere hitzartu behar dira (esate baterako; finantzako-
ak, giza baliabideak, ekipamenduak, logistika).

Programetan prestakuntzako programa bereziak aipatu ditzakete ere.
Gainera, prestakuntza programak parte hartuko dute informazioa banatzean. 

Laneko praktiketan, prozesuetan edo ekipamendu eta materialetan aldaketa
nabariak ematen direnean, programek arriskuen identifikazio berria eta arriskuak
ebaluatzeko praktika berriak erabakiko dituzte. LAP Planak aurrez ikusitako alda-
keten gainean dagokien langileei egindako kontsulta hartu behar du kontuan. 

PROZEDURAREN ONDORIOZ SORTZEN DEN DOKUMENTAZIOA

Programan helburuak zehaztu behar dira, eta beren identifikazioa, burutzea-
ren arduradunak eta betetzeko epeak adierazi behar dira.

Dokumentu hori helburuak bete direla kontrolatzeko eta egiaztatzeko tresna
da eta ezarritako maiztasunarekin eta Agintarien, Prebentzio Ordezkarien eta
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Zuzendaritzaren parte hartze zuzenarekin egin behar da.

Ezbehar-tasen indizeen araberako helburuen erregistroa:

Idazpuruan honakoa agertu behar da: prozeduraren kodea; urteko programa;
LAP zuzendaria; onespen data; jarraipen datak. Zutabeetan: Laneko arloak;
Arloko arduraduna; aurreko urteko emaitzen zutabean: langileen batez bestekoa,
baja eragin duten laneko istripuen kopurua; maiztasun tasaren aldez aurretik iku-
sitako murrizketa edo helburua; helburuen garapenaren zutabean: lehenengo,
bigarren, hirugarren hiru hileko eta urteko gertakari-tasa.

Arrisku mailen araberako helburuen erregistroa:

Idazpuruan honakoa agertu behar da: prozeduraren kodea; urteko programa;
LAP zuzendaria; onespen data; jarraipen datak. Zutabeetan: Laneko arloak;
Arloko arduraduna; kalifikazio jakin bat duten ebaluatutako arrisku kopuruen
zutabean: hasierako egoera, hobetu nahi dena, bukaerako egoera, ehuneko zen-
bat bete den. Kontrola hilero egiten bada, hirugarren zutabea errepikatu daiteke.

Programatutako prebentzio jardueraren araberako helburuen erregistroa:

Idazpuruan honakoa agertu behar da: prozeduraren kodea; urteko programa;
LAP Zuzendaria; onespen data; jarraipen datak. Zutabeetan: Eremuak, jarduerak
(prestakuntza, informazioa, lan baldintzen kontrola, eta abar); jarduera zehatza;
arduraduna; haietako bakoitzaren epea ezartzeko urteko hilak.
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LANEKO JARRAIBIDEAK

Produkzio prozesuen barruan, batzuek berekin arrisku larriak ekartzen dituz-
te eta euren prebentzioa neurri handi batean lan segurua egiteko prozedura har-
tzearen mende dago, edo bateraezintasuna dagoenean aldi berean leku jakin ba-
tzuetan jarduera batzuk ez egitean datza. 

Hori dela eta, LAP Planak dauden barne prebentzio Araudi mota ezberdinak
definitzeko eta lan Jarraibideak egiteko aukera ematen duen prozedura bat disei-
natu behar du. Batez ere honetarako:

• Prozesu edo jardueraren garapenean larritu edo aldatu daitezkeen arris-
kuak dituzten lanetarako, hainbat eragiketa bata bestearen atzean edo
aldi berean egiten direlako. Horiek eskatzen dute lan metodoak zuzen apli-
katzen direla kontrolatzea.

• Horretaz gainera, arriskutsuak direla edo arrisku berezia dutela kontside-
ratzen diren jarduerak edo prozesuak egiten direnerako. Beste alde bate-
tik, kasu horiek agian prebentzio baliabideen beharrarekin batera etorriko
dira, LAP Legearen 32 bis artikuluaren arabera.

• Era berean, enpresaburuak jarraibideak edo segurtasun arauak prestatu
behar ditu, enpresaburu titularra denean edo lehenengo enpresaren ere-
muetan lanak egiten dituzten beste enpresetako langileen enpresaburu
nagusia bada (jarduerak elkartzea eta koordinatzea).

Azkenik, aipatutako kasu honetarako jarraibideen aplikazioa, hau da, enpresa
jardueren koordinazioaren jarraibideen aplikazioa, “enpresa jardueren koordina-
zioa” prozedura espezifikoan adieraziko dela, baina jarraibide horiek prozedura
honen arabera egingo direla esan behar da. 

PROZEDURA HONEN BEHARRAREN JATORRIA

LAP Legearen 15.2 artikuluak zera ezartzen du:

• Enpresaburuak lanak esleitu aurretik langileek segurtasun eta osasun
arloan dituzten gaitasun profesionalak kontuan izan behar ditu.

• Enpresaburuak arrisku handia eta arrisku espezifikoa duten eremuetara
bakarrik nahiko informazioa eta informazio egokia jaso duten langileak
sartu ahal izatea bermatzeko beharrezko neurriak hartu behar ditu.

• Eta, azkenik, prebentzio neurrien eraginkortasunak langileak izan ditzake-
en oharkabetasun edo zuhurtziarik gabeko arduragabekeriak aurrez ikusi
behar ditu.

Horrek guztiak lan arriskutsuen ezaugarriak ezagutzea eta langileak euren segur-
tasuna eta osasuna babesteko lan horiek egitearen moduaz eta zein baliabideetaz
informatzeko eta prestatzeko beharrezkoak diren jarraibideak ezartzea eskatzen du.

Besteren artean, adibide bezala 665/1997 EDren 11. artikulua aipatu daiteke.
Bertan enpresaburuak agente kartzinogenoak dituzten lanpostuetako langileek nahiko
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prestakuntza eta informazio egokia eta zehatza jaso dutela eta jarraibideak ere jaso
dituztela bermatzeko beharrezko neurriak hartu behar dituela ezartzen da.

Enpresa jardueren koordinazioari  buruzko 171/2004 EDren 8. artikuluak
honakoa ezartzen du: lantokiko enpresaburu titularrak, langileek bere mesederako
jarduerak garatzen dituztenean, elkartutako beste enpresaburuei lantokian dauden
arriskuen, hau da, bildutako enpresen langileengan eragina izan dezaketen arris-
kuak prebenitzeko jarraibideen berri eman behar die. Era berean, larrialdi bat
dagoenean aplikatu behar diren neurrien berri eman behar die. 

Amaitzeko, OHSAS 18001 zehaztapen teknikoan adierazten denez, enpresak
bertako langileak, dagokien zeregin eta mailan, beste gauza batzuen artean, era-
giketa-prozeduratan desbideratzeak daudenean egon daitezkeen ondorioetaz
ohartzen direla bermatzeko prozedurak ezarri eta mantendu behar ditu.

PROZEDURA GARATZEA

Prozedura honen diseinuan irizpideak izan behar dira honako alderdientzako:
idazkera, aldaketa, onarpena, zabaltzea eta jarraibide kontrola, laneko prozedura,
laneko baimena, enpresa jarduerak koordinatzeko jarraibideak. 

LANEKO PROZEDURAK ETA JARRAIBIDEAK

Laneko prozedurak eta jarraibideek lan bat behar bezala egiteko jarraitu behar
diren urratsak era sekuentzialean garatzen dituzte. 

Laneko prozedurak eta jarraibideak idatziz egiteak, lanak normaltzea, presta-
kuntza programak egokitzea, nahiko tresna eta materialak egotea, ekintza eta
baldintza arriskutsuak identifikatzea eta hobeto saihestea, eta azken finean, kali-
tatearen, produktibotasunaren eta segurtasunaren  hobekuntza dakartza. 

Horretarako, LAP lanetara egiten dituen ekarpen guztiak (batez ere, arriskuen
ebaluazioa eta prebentzio neurriak zehaztea) jada prestatuta egon daitezkeen lan
prozedura eta jarraibideetan sartu behar dira.

“Laneko Jarraibideak” prozedurak Jarraibideak behar dituzten lanen eta lane-
ko jarraibide bat idazteko orduan jarraitu behar den metodologiaren zehaztapena
kontuan hartu behar ditu.

Jarraibideak behar dituzten lanak: Orokorrean, kontsideratu daiteke, batez
ere orientazioari dagokionez, Jarraibideak behar dituzten lanak honakoak direla:

• Arriskutsuak kontsideratzen direnak (Eranskinetan orientatzeko zerrenda
bat atxikitzen da).

• Prozesu edo jardueraren garapenean larritu edo aldatu daitezkeen arris-
kuak dituzten lanek, hainbat eragiketa bata bestearen atzean edo aldi
berean egiten direlako. Horietarako laneko metodoak zuzen aplikatzen
direla kontrolatzea beharrezkoa da.
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Jarraibideak ezartzeko jarraitu behar den metodologia: Laneko prozedura eta
jarraibideak egiteko eta ezartzeko jarraian aipatzen diren faseak jarraitu behar
dira: jarraibideak egitea, kontsulta egitea eta parte-hartzea; onestea; trataera eta
kontrola egitea; zabaltzea eta hedatzea; eta aldizkako berrikuspena egitea eta
eguneratzea.

Jarraibidea egitea: Egitean, hurrengo urratsak jarraitu behar dira: lana iker-
tzea eta jarraibidea idaztea, eraginkortasuna egiaztatzea eta prebentzio neurriak;

Lana ikertzea edo analisia egitea eta jarraibidea idaztea

Lanaren sekuentzia deskribatu behar da, horren faseak zehaztuz, eta
lan sekuentziaren fase bakoitzean dauden arriskuak adierazi behar
dira. Atzemandako arrisku guztiak dagokien zutabean jaso behar dira.

Eraginkortasuna egiaztatzea

Aztertutako sekuentzia beharbada ez da modu onenean egiten, arris-
ku potentzialak identifikatu direlako eta egiteko era aldatuz gero, tres-
nak, materialak edo beste alderdi batzuk aldatu edo desagertzearen
arriskua baitago. Zuzena egiten duen ala ez frogatu behar da.

Hartu behar diren neurriak 

Beste zutabe batean, arrisku bakoitzaren aurrean, “ondoriozko arris-
kuen” ondorioak murriztu edo ezabatzeko hartu behar diren neurriak
adierazi behar dira. Besteren artean; segurtasunerako gailuak egiaz-
tatzea, banako babes ekipamenduak erabiltzea, arnas hartzeko siste-
mak erabiltzea, piezaren dimentsio kontrolatzea, eta abar. 

Kontsulta egitea eta parte-hartzea: Prozedura edo Jarraibidea onartu aurretik,
Legean ezartzen diren organoen bidez, langileei derrigorrezko kontsulta egin
behar zaie.

Onestea, trataera eta kontrola egitea: Beharrezko aldaketak egin eta gero,
Arloko Arduradunak eta LAP aurrera eramateko Arduradunak Prozedura edo
Jarraibidea onartu behar dute, eta Prebentzio Ordezkariei horren berri eman behar
zaie.

Zabaltzea: Horren ondoren argitaratu behar da. Hori LAP Zuzendariari bidali-
ko zaio tratatzeko, normalizatzeko eta zabaltzeko prozesuari hasiera eman die-
zaion. Exekuzio-lerrotik hasita, zuzenduta dagoen mailara arte zabaldu behar da.
Berriki argitaratutako edozein prozedura edo jarraibide dagokion Taldeko Bileratan
eztabaidatu behar da.

Zuzeneko Agintariak langileak kontratatzean edo lanpostuz aldatzean, langile
bakoitzarekin prozedurak eta jarraibideak komentatu behar ditu.

Atal bakoitzak eragiten dizkien eguneratutako Prozedura eta Jarraipenen bil-
keta bat izan behar du. LAP Zuzendariak egin behar du, agintariek Erreferentzia
Eskuliburu bezala erabiltzeko aukera izan dezaten. Agintari horien erantzukizuna
aipatutako Eskuliburua erabiltzeko moduan eta interesatuen eskura mantentzea
izango da.
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Jarraibidea Berrikustea: Edozein legedi, instalazio, prozesu edo ekipamendu
aldaketek euren edukian eragina duenean, prozedurak eta jarraibideak eguneratu
behar dira. Berrikuspenak egitearen eta jarraibidean aldaketak sartzearen ardura-
duna dagokion Arloko Arduraduna izan behar da. Horiek legedi aldaketen ondorio
badira, LAP Zuzendariak Eremu Arduradunari helarazi behar dizkio, lehen aipatu-
tako eran egitearen faseari hasiera eman diezaion. 

Berrikusi ostean, aipatutako onartzeko eta zabaltzeko prozesu bera jarraitu
behar da. Jarraibide oro, gutxienez, hiru urtean behin berrikusi behar da.

LANEKO BAIMENAK

Prozedurak lan jakin batzuentzako lanek (duten arrisku bereziagatik) idatziz-
ko lan baimeneko sistema bat aplikatu behar dela kontuan izan behar da. 

Egitea eta baimentzea: Arrisku gehieneko jarduerak identifikatu ondoren,
Arloko Arduradunen eta Zuzeneko Agintaritzaren eskumena izan da Laneko
Baimenak baimentzea.

Arloko Arduradunaren eta enpresan LAP aurrera eramateko Arduradunaren
erantzukizuna da, Laneko Baimenak egiteko, informatzen duten baldintzen eta
industria-ohituren ekarpena egitea.

Hedatzea: Dagokion arloko arduradunak edo momentu horretan ordezkatzen
duen pertsonak, besteak aurretik egin beharreko baldintzak esan eta gero, baime-
na behar duten lanak egiten dituzten langileei eremuan dauden arriskuen eta
euren inplikazioen berri eman behar diete.

Era berean, Baimena behar duten jarduerak zuzenean edo zeharka eragina
jasaten dituzten pertsonak jakinaren gainean jarri behar dira.

Berrikustea: Laneko Baimena iraungi denean edo nahiz eta indarrean egon,
hasieran lana egiteko moduaren gainean aldaketaren bat sartu denean edo lana
egiteaz arduratzen ziren pertsonak aldatu direnean berritu behar da.

ENPRESA JARDUERAK KOORDINATZEKO JARRAIBIDEAK

Jarduerak koordinatzeari buruzko 171/2004 EDk enpresaburu titularrak edo
nagusiak, bere lantokian lan egiten duten enpresaburuek bete behar dituzten
jarraibideak egiteko betekizuna duela ezartzen du.

Jarraibide horiekin zerikusia duen prozedurak honakoak hartu behar ditu
kontuan:

• Elkartzen diren enpresatako langileengan eragina izan dezaketen, eta lan-
tokian dauden arriskuei egokituta, eta nahiko jarraibiderekin, arrisku
horren prebentzio neurriei egokituta egon behar direla. 

• Jarduerak hasi aurretik eman behar direla.

• Baita ere, prebentziorako garrantzia duenean elkarturiko enpresen langi-
leengan eragina izan dezakeen lantokian dauden arriskuetan aldaketaren
bat dagoenean. 
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• Elkarturiko langileengan eragina izan dezaketen lan zentroan dauden
arriskuan larriak edo oso larriak bezala sailkatzen direnean idatziz jakina-
razi behar dira.

PROZEDURAREN ONDORIOZ SORTZEN DEN DOKUMENTAZIOA

Prozedura honetan, jarraian aipatzen diren erregistro ereduak diseinatu
behar dira:

Laneko Prozedurentzako inprimakia: Idazpuruan honakoa agertu behar da:
prozeduraren kodea, prozeduraren izenburua, berrikuspen zenbakia, berrikuspen
data, orrialde kopurua, LAP Zuzendaria. Taulan honakoa agertu behar da: proze-
dura aplikatu beharreko postu(ar)en izendapena, arrisku alderdiak, produktu
arriskutsuak, horien sailkapena eta fitxa; eragiketa normaleko oinarrizko jarraibi-
deak, larrialdietarako jarraibideak eta banako babes ekipamenduen zerrenda. 

Laneko Jarraibideentzako inprimakia: Idazpuruan honakoa agertu behar da:
prozeduraren kodea, prozeduraren izenburua, berrikuspen zenbakia, berrikuspen
data, orrialde kopurua, jarraibidearen izenburua, jarraibidearen kodea.
Zutabeetan: lanaren sekuentzia, lanaren fase bakoitzeko arriskuak, prebentzio
neurriak, LAP Zuzendariak zein egunetan onartu duen, Arloko Arduradunak zein
egunetan onartu duen, Zuzeneko Agintaritzak zein egunetan onartu duen eta
enpresan LAP aurrera eramateko Arduradunak zein egunetan onartu duen. 

Laneko baimena: Prozeduraren kodea, berrikuspen zenbakia, berrikuspen
data, Laneko arloa, lanaren deskribapena, lana noiz egin den, lanerako aurrez iku-
sitako ordutegia. Laneko baldintzei buruzko hainbat galdera, horien erantzunak
(izan ere, horiek dira baimena emateko elementu gakoa). Sinadura atal bat:
Arloko Arduraduna; Zuzeneko agintaritza eta lan hori egin behar duen Langilea.
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PRESTAKUNTZA

LAP arloan, prestakuntza da prebentzioko oinarrizko jardueratako bat. Egun
ez da inoren buruan sartzen inolako giza jarduerarik aurrera eramatea prestakun-
tzarik izan gabe. Hori dela eta, beharrezkoa da LAP Planean langileen prestakun-
tzarekin lotura duen guztia arautzen duen prozedura bat izatea.

Komeni da Urteko Prebentzio Programan egiten den LAP prestakuntza Plana
enpresaren Prestakuntza Plan Orokorraren barruan sartzea, horrela LAP presta-
kuntza, lehiakorra izan nahi duen edozein enpresatan, prestakuntza jarduera
iraunkorrean sartu dadin. Bestalde, enpresaren Prestakuntza Plan Orokorrak lan-
gileak banaka kontsideratu behar ditu eta alderdi guztietan prestakuntza profil bat
prestatu behar da, etengabeko garapen pertsonala/profesionala egon dadin. 

Laburbilduz, prestakuntzaren prozeduraren helburua langile guztiak preben-
tzio arloan nahiko informazioa jasotzen dutela eta hori egokia izan dadin berma-
tzea izan behar da, bai kontratatzeko hasierako momentuan edota lanpostu alda-
keta bat dagoenean, eta baita etengabean, langileak enpresan duen bizitza pro-
fesionalean zehar ere, une bakoitzean sortzen diren beharren arabera. 

Inor ez da LAP prestakuntzaren beharretik kanpo gelditu behar. Horrela,
enpresako langile guztiek (zuzendariek, teknikariek, bitarteko agintariek eta lan-
gileek orokorrean) prebentzio arloan prestakuntza jaso behar dute, euren lan jar-
dueraren eta LAP Planean esleitutako lan edo erantzukizunen arabera. Kontratu
mota edo iraupena edozein dela ere.

Bestalde, enpresaren langile guztientzako izaera orokorreko prebentzio pres-
takuntza egon behar da, eta baita langile bakoitzaren lanpostu edo lanentzako
prestakuntza espezifikoa ere.

PROZEDURAREN BEHARRAREN JATORRIA

LAP Legearen 19. artikuluaren arabera, enpresaburuak babesteko eginkizuna
betetzeko, langile bakoitzak prebentzio arloan prestakuntza teoriko eta praktiko
bat, behar adinakoa eta egokia jasotzen duela bermatu behar du, bai langileak
kontratatzeko orduan (kontratu mota eta iraupena edozein dela ere) eta baita
dituen zereginetan aldaketak eman edo teknologia berriak sartu edo laneko eki-
pamenduetan aldaketak egiten direnean ere.

Horretaz gainera, langile bakoitzaren lanpostua edo zeregina izan behar da
oinarria, arriskuen garapenera edo berrien agerpenera egokitu behar da eta beha-
rra egonez gero aldizka errepikatu behar da. 

PZAren 3. artikuluan, prestakuntza arriskuak murrizteko prebentzio mota
kontsideratzen da. Laneko baldintzen berezko arrisku-alderdiengan eraginik ez
duela ulertzen da, eragina lana egiteko moduan (nahiko segurua egiten duten
baliabideak barne) du. Arriskuak posible diren baliabide guztien bidez, prestakun-
tza barne, maila onargarri batean murriztu behar dira.

OHSAS 18001 zehaztapen teknikoan adierazten denez, enpresak LAP
Politikarekin eta prozedurekin bat etortzeko, jarduera eta maila hierarkiko bakoit-
zeko langileek  LAP Planaren arabera lan egiteko beharra kulturalki  ulertu dute-
la, eta euren zereginak eta betebeharrak onartu dituztela bermatzeko prozedurak
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ezarri eta mantendu behar ditu. Gainera diseinaturiko jarduteko jarraibideak ez
betetzeak ondorio latzak ekarri ditzakeela ulertu behar dute. 

Orokorrean, enpresek prozedura eraginkorrak izan behar dituzte esleitutako
lanak egiten dituzten langileen prestakuntza teorikoa eta praktikoa bermatzeko.

LANEko LAPen kudeaketari buruzko Zuzentarauetan adierazten denez, enpre-
saburuak beharrezko prestakuntza baldintzak definitu behar ditu eta xedapenak
hartu eta mantendu behar dira, erakundeko pertsona guztiak laneko arriskuen pre-
bentzioaren arloan euren betekizunen alderdi guztietan lehiakorrak izan daitezen.

Trebakuntza programek honako bete behar dituzte:

• Enpresarako kide guztiengan zabaldu behar dira, beharrezkoa den heinean.

• Pertsona gaituek eman behar dituzte.

• Programek behar denean eta era eraginkorrean, hasierako prestakuntza
eta noizbehinkako eguneratzeko ikastaroak eskaini behar dituzte.

• Parte-hartzaileen ebaluazio bat izan behar dute, horien ulermen eta treba-
kuntza mailaren arabera.

• Aldizka berrikusi behar dira eta, dagoenean, Segurtasun eta Osasuneko
Batzordeak parte hartu behar du.

• Beharrezko denean horiek aldatu behar dira, euren egokitasuna eta era-
ginkortasuna bermatzeko.

• Behar bezala dokumentatuta egon behar dira.

• Enpresaren tamainaren eta jardueren izaeraren araberakoa izan behar da.

Parte hartzaile guztiei prestakuntza dohainik eskaini behar zaie eta, posible
denean, lanorduen barruan antolatu behar da.

PROZEDURA GARATZEA

Prestakuntza prozesuak hurrengo alderdiak hartu behar ditu kontuan: prestakun-
tza beharrak zein diren jakitea; prestakuntza fase ezberdinak; prestakuntza mai-
lak eta irizpideak; birziklatzeko prestakuntza; harrera plana; kontraten presta-
kuntza, eta prestakuntzarako planteatutako helburuen jarraipena.

PRESTAKUNTZA BEHARRAK IDENTIFIKATZEA 

Prestakuntza beharrak identifikatzeko, LAP Prestakuntza Plana egiteko oinarri
diren horiek zein diren jakiteko, informazio iturri anitz erabili ditzakegu, besteren
artean:

Prestakuntza espezifikoa: Arauak betetzeko langileei eman behar zaiena.
Esate baterako, zarata maila jakin batzuekin lan egin dutenei, galdara-eragileei,
sartu berri diren langileei, lanpostuz aldatu diren langileei, aldaketa teknologiko
bat jasan duten langileei eta ekipamenduen edo instalazioen aldaketaren bat
jasan duten langileei.
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Arriskuen ebaluazioa: Arriskuen ebaluaziotik eratorritako prebentzio neurriak
zehaztean, hainbat urritasun ikusi daitezke, eta horiek kontrolatzeko langileen
prestakuntza ezinbestekoa da, esate baterako, langileek lana segurtasunez egiten
edo BBE behar bezala erabiltzen jakin behar dute. 

Lana prestatuta behatzea: Prebentzio jarduera hori egiten den bitartean, hain-
bat lan egitean eta langileen jarreran prestakuntzaren beharra dagoela begi bis-
tan jarri daiteke.

Arriskuen komunikazioa eta hobekuntzarako iradokizunak: Prozesu horren
bidez prestakuntza beharrak atzeman daitezke, bai komunikatzaileak zuzenean
iradokitzen dituelako eta baita arrisku alderdi jakin bat dagoela komunikatzen
denean eratortzen den prebentzio neurri bat bezala ere.

Gertakarien ikerketa: Laneko istripuak eta lanbide gaixotasunak ikertzeak,
agian, horien zergati bat lana gaizki egitea edo ekipamendu bat gaizki erabiltzea
dela erakutsi dezake, eta baita hori prestakuntza ezaren ondorio dela ere.

Kontu-ikuskaritza: Kontu-ikuskaritzek prestakuntza prozeduran gabeziak dau-
dela froga dezakete, eta orduan prozedura horren berrikuspena egitea beharrez-
koa da edo gai berriak sartu behar dira, edo hainbat Laneko Arloetako langileak
birziklatu behar dira.

Aldaketak lanpostuan: Lanpostu baten segurtasunean edo osasunean eragiten
duten aldaketekin edo ekipamendu, makina edo substantzia berrien sarrerarekin,
edo lanak garatzeko era berri batekin batera, beti, horretarako espezifikoa den
prestakuntza etorri behar da.

Elkarrizketak Agintaritzarekin: Langileek beren prestakuntzan atzematen
dituzten urritasunen eta euren erantzukizuna diren langileen prestakuntza beha-
rren berri izateko.

Langileei egindako inkestak: Langileek beren prestakuntzan antzematen
dituzten urritasunen berri izateko.

Berrikuspena eta eguneratzea lan kritikoak egiten dituzten langileentzat:
Kontuan hartu behar da lan kritikoa kontsideratzen den lana, ondo egin ezean,
lesio edo gaixotasun larria, galera materialak edo jabetzari kalte larri edo handiak
eragiten dituena dela

PRESTAKUNTZAKO FASEAK

Prozeduran langileak LAPen eremuan izan behar duen prestakuntza, lana egi-
teko eskatzen den prestakuntzaren barruan kontsideratzen den prestakuntza
horrek, fase anitz dituela, eta fase horien zehaztapena, iraupena eta ebaluazioa
aldatu daitekeela kontuan izan behar da. 

Prozedura, langileak lana bere kabuz egiteko gaitzen duen prestakuntza jaso
duen ebaluatzeko gai izan behar da, eta ez du zertan ohizkoak ez diren egoerak
baloratzeko gai izan behar.

Prestakuntzako bigarren fasearen helburua langilea bere lanean noizbait sortu
daitezkeen ohiz kanpoko egoerei irtenbidea aurkitzeko gai izatea. 
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Hirugarren fasean, langilea ohiz kanpoko egoerak bere kabuz konpontzeko gai
izateaz gainera, esperientzia baduenez, beste langileei ezagutza transmititzeko
gai izan behar da.

Azkenik, laugarren fasean langileak duen prestakuntzak bere jarduera profe-
sionala eta bere lanpostuaren eremua gainditzen du.

PRESTAKUNTZARAKO MAILAK ETA IRIZPIDEAK

Prozedura egindako lanen eta erantzukizun mailaren arabera beharrezkoa den
prestakuntza zehazteko, diseinatzeko eta ebaluatzeko gai izan behar da.

Jarraian aipatzen diren prestakuntza taldeak eta mailak izan behar dira aintzat:

1. LAP Prestakuntza Orokorra, enpresako langile guztientzat.

2. Prestakuntza Espezifikoa, enpresan dauden erantzukizun mailetarako.

3. Prestakuntza, prebentzio jarduera garatzeaz arduratzen diren pertsonentzat.

4. Prestakuntza, Prebentzio Ordezkarientzat.

Birziklatzeko prestakuntza
Prestakuntza prozedurak prestakuntza eguneratua eta etengabekoa egitearen

beharra kontuan hartu behar du, erabat beharrezkoa dena errepikatuz edo enpre-
san egon diren berrikuntza teknologikoek edo jarduera berriek eskatzen duten
prestakuntza gehituz.

Aldizka, prestakuntza eguneratu behar da, lanpostuan dauden edo egon dai-
tezkeen aldaketa txikiak ere kontuan izan da.

Harrera plana
Prestakuntza prozedurak oinarrizko elementu bat dira eta enpresan lanean

hasten diren langile guztiek, euren kargua edozein dela ere, harrera prestakuntza
jaso behar dute, eta bertan gai orokorrak irakatsi behar zaizkie, hala nola:

• Enpresaren prebentzio politika

• Antolamendu egitura, sailak, prozesuak, eta abar.

• Prebentzio Eskuliburua, jarduteko prozedura orokorrekin.

• Enpresaren prebentzioko arau orokorrak.

• Larrialdietarako plana. Larrialdietarako Neurriak.

• Enpresaren arrisku orokorrak eta horientzako prebentzio neurriak.

• Dagokion lanpostuaren arrisku espezifikoak eta horientzako prebentzio
neurriak.

Prestakuntza lanean hasi aurretik edo laneko lehen egunetan eman behar da.
Prestakuntza hori eman dela erregistratu behar da.

Lanean hasten diren langile guztiek, lana finkoa edo aldi batekoa dela ere, eta
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beren zereginak aldatzen dituztenek edo teknologia berriekin lanean hasten dire-
nek edo erabiltzen dituzten laneko ekipamenduetan aldaketak dituztenek, enpre-
saren prozedura, instalazio, egitura eta antolamenduari buruzko prestakuntza jaso
beharko dute eta baita beharrezko segurtasun gaiei buruzkoa ere, beren lanak
ondo garatzea eta arrisku egoeratan edo berari, lankideei edo instalazioei kaltea
sor diezaieketen egoeretan ez egotea ahalbidetzen duen ezagutza orokorra izan
dezaten. Hori guztia Harrera Planaren barruan egin behar da.

Harrera Plana hiru modalitateetara aplikatzeko orduan, kontratazioaren izaera,
edo lanpostu aldaketa edo teknologia/ekipamendu berrien sarrera kontuan izan
behar da. Horrela, dagokien lanpostua eta laneko arloa aurretik ezagutzen duten
pertsonentzat errazagoa izango da.

Era berean, harrera egiteko eta kontrolatzeko erabiliko den laguntza dokumen-
tala egoera berdinengatik izango da errazagoa.

Modalitatearen arabera, gaiak emateko arduradunak nortzuk izango diren eta
iraupena erabaki behar dira.

Kontratazioa berria bada eta izaera finkoa badu: Izaera finkoko kontratazio
berrientzako Harrera Planak iraupen jakin bat izan behar du, aurretik eza-
rriko dena, egin behar den lanaren inguruaren eta langilearen arabera.

Kontratazio modalitate horren kasu jakin bakoitzean honako prozedura
jarraitu behar da:

1. Dagokion laneko Arloko Arduradunak eta Zuzeneko agintaritzak, LAP
aurrera eramateko arduradunak eta Giza Baliabideetako Arduradunak
aurretik, hezitzaileen esleipena, eman beharreko gaien zerrenda, infor-
mazio ekintza ezberdinen iraupena eta erabili eta eman behar den
dokumentazio mota zehaztu behar dituzte.

2. LAP aurrera eramateko Arduradunak Harrerako informazio ekintzak
behar bezala erregistratzen direla bermatu behar du eta Giza
Baliabideetako Arduradunari horren berri eman behar dio, espediente
pertsonaletan  sartzeko.

3. Harrera betetzeko, LAP aurrera eramateko Arduraduna beharrezko
dokumentuekin egindako txosten egokia egiteaz eta, sinadura bidez,
langileak “horren berri izan duela” jasotzeaz arduratu behar da.

Aldi baterako kontratazioaren kasuan: Aldi baterako kontratazioetarako Harrera
Plana jarraian aipatzen diren funtzionamendu arauetara egokitu behar da:

1. Arloko Arduradunak, Giza Baliabideetako eta enpresan LAP aurrera
eramateko Arduradunek gaiak, gaiak emateko arduradunak eta iraupe-
na zehaztu behar dituzte. 

2. Banakako aldi baterako kasuentzako, Giza Baliabideetako Arduradunak
prozedurari hasiera eman behar dio eta Zuzeneko agintaritzak bukatu
behar du, izapide gehiago gabe.

3. LAP aurrera eramateko Arduradunaren betebeharra da Harrerako presta-
kuntza ekintzak erregistratzea eta  horiek banakako espedienteentzako
Giza Baliabideetako Arduradunari eta LAP Ordezkariari helaraztea.
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4. Aldi baterako langileen Harrerako prestakuntzaren iraupena urtebete-
koa da.

Lanpostua aldatzen bada edo teknologia edo ekipamendu berriak sartzen
badira: Lanpostuz aldatu behar den, edo lanean teknologia edo ekipamen-
du berriak erabili behar dituen langileak lanean hasi aurretik, sarrera bate-
ko izaera berdintsua duen orientazioa jasoko du Zuzeneko Agintariaren
eskutik, baina oso era errazean eta informazioa/prestakuntza lanpostu
berriaren edo laneko arloaren edo teknologia edo ekipamenduaren gai
espezifikoetara mugatuz.

Eman beharreko gai zerrendaren barruan, gutxienez, honakoak sartu
behar dira:

• Lanpostuan eta inguruan dauden istripua izateko arriskuak zein diren
jakitea.

• Lanpostuan eta inguruan dauden osasunaren aukako arriskuak zein
diren jakitea.

• Kasu batean edo bestean gomendatutako prebentzio neurriak.

• Lanpostuan eta inguruan beharrezkoa den edota gomendatutako BBEn
erabilera.

Arloko Arduradunek Zuzeneko Agintariei euren lana ondo egiteko beha-
rrezkoak diren prestakuntza eta informazio euskarriak eman behar dizkie-
te, horien artean laneko Prozedurak eta Jarraibideak egon behar dira.

Harreraren jarraipena egitea: Orientazioa bukatzean Harreraren presta-
kuntza/informazioaren eta langilearen geroko ikaskuntzaren jarraipena
egin behar da. Jarraipen hori Arloko Arduradunak egin behar du, kasuen
arabera, Zuzeneko Agintariekin elkarkidetzarekin. 

Aipatutako dokumentu hori, hasierako orientazioan bezala eta behin
jarraipena bukatuta, LAP aurrera eramateko Arduradunari eta Giza
Baliabideetako Arduradunari eman behar zaio, espediente pertsonalen
artxiboan sartzeko.

HELBURUEN JARRAIPENA EGITEA

Prozeduran, LAP Zuzendariak, enpresan LAP aurrera eramateko
Arduradunarekin batera, Prestakuntzako Urteko Programan, LAPi dagokion atalean,
ezarritako helburuak betetzearen jarraipena egin behar duela kontuan izan behar
da. Helburu horiek Prebentzioko Urteko Programan ere badaude. Era berean, enpre-
san ematen diren Prebentzioarekin lotura duten prestakuntza ikastaro, mintegi, jar-
dunaldi eta ekitaldien jarraipena egin behar du.

Jarraipen horren ondorioz, LAP Zuzendariak beharrezko informazioa eman
behar du, Zuzendaritzak, Arloko Arduradunek, Zuzeneko Agintariek eta Prebentzio
Ordezkariek aurrez ikusitako prestakuntza helburuen betetze maila ezagutu eta
euren garapena bultzatu dezaten.
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Prestakuntza plan guztia eta urteko programa artxibatu behar dira, eta bertan
honakoa jasoko da: langileak, data, iraupena, ordutegia, edukia eta emandako pres-
takuntzaren emaitzak.

Kontu-ikuskaritzako prozesuan prestakuntza programa nola burutu den ebalua-
tu behar da, bertan ezarritako helburuak benetan egindakoarekin alderatuz.

PROZEDURAREN ONDORIOZ SORTZEN DEN DOKUMENTAZIOA

Prestakuntzaren erregistroa: Hierarkia mailako eta lanpostu bakoitzerako,
prestakuntza proiektu bat ezarri behar da eta bertan honakoa azaldu behar da:
kontratatu aurretik eskatu den prestakuntza (prestakuntza akademikoa), lana
segurtasunez garatzeko eskatu den prestakuntza (LAP Legearen 19. artikuluan
ezarritakoaren arabera), laneko ekipamenduak, agente kimikoen erabilera eta
prebentzio neurriak barne hartuz.

Langileriak duen guztizko prestakuntzaren erregistroa eraman behar da.
Prestakuntza jarduera bakoitzerako erregistro bat egon behar da eta bertan, ikas-
taroaren izenburua, hezitzailea, entitatea, iraupena eta datak jaso behar dira.
Egindako programa, egindako ariketak eta langileriak dagokion ziurtagiria jaso
izanaren egiaztagiriak eduki behar dira.

Prestakuntzaren planifikazioaren erregistroa: Urtero, enpresak Langileen
Urteko Prestakuntza Plana egin behar du, eta horretarako prebentzio ordezkarien
kontsulta eta parte-hartzea kontuan izan behar du.

Ikastaroak planifikatzea: Langileei eman beharreko ikastaroak Arlo, lanpostu
eta jardueren arabera finkatu behar dira. Egiteko epea finkatu behar da.
Erregistroan datu horiek jaso behar dira. 

Prestakuntza planifikatzeko inprimakian, prozeduraren kodea; ezartzeko
urtea; Laneko arloa; Arduraduna; data; berrikuspenaren data. Zutabeetan: ikas-
taroen izenburuak, egutegia hilabeteetan adierazteko.

Ikastaroari buruzko datuak: Ikastaro bakoitzeko, irakaslearen edo irakasleen
datuak, ikastaroaren datak, egindako programa eta agertu diren ikasleen zerren-
da eduki behar dira.

Diploma: Honakoak adierazi behar dira: Ikastaroaren izenburua, zein erakun-
dek ematen duen, agertu diren ikasleen izena, irakaslearen izena, ikastaroaren
data, ordu kopurua, programaren erreferentzia, sinadura eta diplomaren data.
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ESKURATZEN DENA KONTROLATZEA

Kontuan izaten ez den arrisku iturri bat enpresak egiten dituen eskuratzeena
da, bai laneko ekipamenduak erosi direlako, bai instalazioen muntaketa dela-eta,
eta baita lantokien zabaltze edota aldaketak direla eta ere.

LAP Planean makineria eta ekipamendu berriak erosteko, proiektu berriak
diseinatzeko eta instalazio berriak martxan jartzeko, aldatutako instalazioak edo
denbora luzez geldituta egon diren instalazio zaharrak martxan jartzeko eta pro-
duktu arriskutsuak erosteko metodologia definitzen duen prozedura bat diseinatu
behar da.

Prozedura garatzeko jarduera guztiak makinak erosi, proiektu eta instalazio
berriak diseinatu, dauden instalazioak aldatu, edo denbora luzez geldituta egon
diren instalazioak martxan jarri, eta lehengai, substantzi edo prestakin arrisku-
tsuak (egoera solidoan, likidoan edota gas-egoeran dauden produktu kimikoak)
erosi aurretik aplikatu behar dira.

PROZEDURAREN BEHARRAREN JATORRIA

LAP Legearen 16.2.a artikuluan, enpresaburuak langileen segurtasuna eta
osasuna babesteko  arriskuen hasierako ebaluazioa egiteko duen betebeharra
adierazi ostean, laneko ekipamenduak, substantzia edo prestakin kimikoak, eta
lantokien egokitzapena aukeratzean ebaluazio bera egin behar dela ezartzen da.

Enpresaburuak planifikazioan dauden prebentzio neurriak era eraginkorrean
burutu direla ziurtatu behar du, eta horretarako neurrien etengabeko jarraipena
egitea ezinbestekoa da.

Enpresaburuak, aldizkako kontrolen ondorioz, prebentzio jarduerak behar
diren babes helburuei egokitzen ez direla atzematen duenean aldatu behar ditu.

Horretaz gainera, LAP Legearen 41. artikuluan honakoa ezartzen da: makine-
ria, ekipamendu eta laneko tresnen ekoizleek, inportatzaileek eta hornitzaileek
horiek langilearentzako arrisku iturri bat ez direla ziurtatu behar dute, betiere
gomendatutako eran eta baldintzetan instalatu, erabili eta duten helburuentzako
erabiltzen direnean.

Lanean erabiltzen diren produktu eta substantzia kimikoen ekoizle, inporta-
tzaile eta hornitzaileek horrela ontziratu eta etiketatu behar dituzte: segurtasune-
ko baldintzetan kontserbatzea eta manipulatzea posible izan behar da, edukia eta
euren biltegiratzeak edo erabilerak sortu ditzaketen langileen segurtasunerako eta
osasunerako arriskuak argi identifikatu behar dira.

Aurreko bi paragrafoetan aipatutako pertsonek langileei erabilera zuzena adie-
razten duen informazioa eman behar diete. Era berean, hartu beharreko preben-
tzio neurri gehigarriak eta horien ohizko erabilerak, manipulazioak edo erabilera
txarrak sor ditzakeen arriskuen berri eman behar diete.

Bestalde, laneko ekipamenduak aukeratzeko, 1215/1997 EDrekin bat etorriz,
enpresaburuak kontuan izan behar du honako hau:

a) a) Garatu beharreko lanaren berariazko baldintza eta ezaugarriak.
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b) Lantokian langileen segurtasunerako eta osasunerako dauden arriskuak,
batez ere, lanpostuetan, eta baita ekipamendu horien erabilera dela eta,
sartu edo handitu daitezkeen arriskuak ere.

c) Beharrezko balitz, langile urrituek erabiltzeko ekipamenduen beharrezko
egokitzapenak egin behar dira.

Lanpostuen segurtasun minimoen xedapenei buruzko 486/1997 EDren I
Eranskinean ere kontsulta egin behar da.

OHSAS 18001 zehaztapen teknikoak enpresak kontrol neurriak aplikatzea
eskatzen dituzten identifikatutako arriskuekin lotura duten eragiketak edo jardue-
rak identifikatu behar dituela ezartzen du. Horrek dokumentatutako prozedurak
ezartzea eta mantentzea eskatzen du, politikatik edo LAP helburuetatik desbide-
ratzea egin dezaketen egoeren gabezia ezabatzeko.

Normalki arriskuak sortzen dituzten eremuen artean, kontuan izan behar da
ondasun eta zerbitzuen eskuratzea edo transferentzia eta barne baliabideen era-
bilera. Horiek hurrengo kontzeptuak barne hartzen dituzte: substantzia kimikoen,
materialen eta substantzia arriskutsuen erosketa edo transferentzia; erosteko
orduan makineria, ekipamendua, materialak edo substantzia kimikoak behar
bezala erabiltzeko dokumentazioa izatea; eta ekipamendu eta instalazio berrien-
tzako LAP neurrien diseinua onestea.

LANEk ematen dituen Zuzentarauek LAP Plana egiteko prozedurak ezarri eta
mantendu behar direla zehazten dute, jarraian aipatzen dena bermatzeko:

• Erosketara eta finantza-errentamenduari dagozkien zehaztapenetan iden-
tifikatzea, ebaluatzea eta sartzea. Xedapen horiek enpresak segurtasun
eta osasun baldintzak betetzeari buruzkoak dira.

• Ondasunak eta zerbitzuak eskuratu aurretik LAP arloan, bai legezko bal-
dintza eta baita enpresak berak dituen betekizunak identifikatzea ere. 

• Xedapenak hartzea, aipatutako ondasunak eta zerbitzuak erabili aurretik
baldintza horiek betetzeko.

PROZEDURA GARATZEA

Prozedura honen diseinuak enpresak egiten dituen erosketa guztiak kontuan
hartu behar ditu. Bereziki, agente kimiko arriskutsuak erostea, makineria eskura-
tzea eta lantokien egokitzapena eduki behar da kontuan.

SUBSTANTZIA ETA PRESTAKIN ARRISKUTSUAK EROSTEA

Prozeduran kontuan izan behar da, produktu berri bat eskuratzea beharrezkoa
denean, Enpresan ezarritako ohizko prozedurari jarraikiz eskatzaileak Erosketako
Arduradunari jakinarazi behar diola eta, arduradun horrek aurrerago adierazten
diren kudeaketa egiteko denbora izan dezan, nahiko denborarekin egin behar da.

Batez ere, enpresan substantzia edo prestakin arriskutsuen sailkapena ezagu-
na izan behar da. Hurrengo substantziak eta prestakinak “arriskutsuak” kontside-
ratzen dira:
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Lehergarriak; Erregarriak; Oso sukoiak; Sukoi errazak; Sukoiak; Oso toxi-
koak; Toxikoak; Kaltegarriak; Korrosiboak; Erresumingarriak;
Sentsibilizatzaileak; Kartzinogenikoak; Mutagenikoak; Ugalketarako
Toxikoak; Ingurumenerako Arriskutsuak.

Erabakiak hartu ahal izateko, substantzia edota prestakin arriskutsu bakoitzari
buruzko informazioa eduki behar da. Prozeduran datu zerrenda bat kontuan izan
behar da eta hori hornitzaileari eskatu behar zaio. Informazio hori produktuaren
ezaugarri batzuei eta bere erabilerarekin lotura duten beste alderdi batzuei buruz-
koa da. Eta araudiak merkaturatzearen arduradunari hala izan dadin eskatzen dio.
Informazio hori ekoizlearen “ Segurtasuneko fitxa” dokumentuan biltzen da.

Oharra: Segurtasuneko fitxak hurrengo idazpuruak izan behar ditu. Substantziaren eta merka-
turatzearen arduradunaren identifikazioa; Osagaien konposaketa/informazioa; Arriskuen
Identifikazioa; Lehen sorospenak; Suteen aukako neurriak; Isurketa akzidentala egonez gero
hartu beharreko neurriak; Manipulazioa eta biltegiratzea; Banako eraginpe/babes kontrolak;
Ezaugarri fisiko/kimikoak, Egonkortasuna eta erreaktibotasuna; Toxikologia informazioa;
Ekologia informazioa; Ezabatzeari buruzko oharrak; Garraioari buruzko informazioa; Arauzko
informazioa; eta Bestelako informazioa.

Erosketako Arduradunak eta Arloko Arduradunak enpresan LAP aurrera era-
mateko Arduradunari informazio horren berri emango diote. Informazioarekin
“Produktuaren Arriskuen Fitxa” egin behar da, lanpostuetan erabiltzeko, ezarrita-
ko formatua erabiliz.

Prozedurak aldez aurretik ikusi behar du ez dela produktu arriskutsu berririk
erosiko, gaizki ontziratua eta etiketatua badago eta ez baldin baditu  araudiaren
baldintzak betetzen. Era berean dagokion “ Produktuaren Arriskuen Fitxa” egiteko
aipatu den informazioa aurretik eman ez bada, ez da erosiko. Fitxa hori beharrez-
koa da berezko langileriak edo kontratutako langileek produktua behar bezala
manipulatzen eta produktuei zuzendutako tokietan eta baldintza seguruetan bilte-
giratzen dutela bermatzeko.

Urtero, eta Urteko Prebentzio Planean, egin edo berrikusi behar diren
“Produktuaren Arriskuen Fitxen” kopurua eta horiek egitearen arduraduna zein
den adierazten dituzten helburuak ezarri behar dira.

Azkenik, prozedurak langileei eman beharreko prestakuntza edo informazioa
barne hartu behar du. Horrela bada, produktu bat arriskutsu bezala katalogatua
dagoela jakiten den momentutik, prestakuntzarik jaso ez duen berezko langile bat
edo kontratatutako langile bat ezingo du hura manipulatu. Horretarako langileak
manipulatu behar den produktuaren arriskuen eta prebentzioen gaineko presta-
kuntza jaso behar du, betiere, enpresan LAP aurrera eramateko Arduradunak
gainbegiratu behar du. Horretarako, Arriskuen Fitxa erabiliko da. Hori oraindik
egin ez bada, LAP aurrera eramateko Arduradunak dagokion Eremuko
Arduradunari ekoizleak edo hornitzaileak bidalitako  produktuaren Segurtasun
Fitxa eman behar dio.

Enpresaren prebentzio erakundearen, laneko segurtasun eremuen, higiene
industriako eta osasun zaintzaren langileen betekizuna da, sail eskatzaileei eta
erosketakoei aholkatzea, produktu arriskutsuak merkatuan dauden beste produk-
tu ez hain arriskutsuekin ordezkatu ditzaten, baldin eta ezaugarriak berdintsuak
badira eta zeregin bera bete badezakete. 
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MAKINERIA EROSTEA

Makinak eskuratzen direnean bi kasu hartzen dira aintzat: 1995eko urtarrila-
ren 1a baino beranduago fabrikatu direnak, EE ziurtagiria izan behar dutenak;
eta beste aldetik, ziurtagiri hori ez duten enpresan dauden edo eskuratzen
direnak, data hori baino lehenago fabrikatu direlako, eta horientzat (eta edo-
zein data duen laneko ekipamenduarentzat) lege-erreferentzia nagusia
1215/1997 EDko xedapenak dira.

a) 1995eko urtarrilaren 1a baino beranduago fabrikatutako makinak eskuratzea.
Ekoizleak edo hornitzaileak EE zeinuarekin zertifikatu behar dituen makinak

edo ekipamenduak erostea arautzen duen prozedurak hurrengo alderdiak izan
behar ditu aintzat; erosketaren barne onespena; behin-behineko baldintza agiria;
hornitzaileekiko harremana; enpresan inplikaturiko edota interesatutako sailen
artean informazioa banatzea; behin betiko baldintza agiria ezartzea; martxan jarri
aurretik egin beharreko ikuskapena; eraikuntzako espediente teknikoan sartu dela
ziurtatzea eta ondoriozko arriskuak zein diren jakitea; makina instalatzea; insta-
latu ondoren probak egitea; jarraibide liburuaren gehigarri diren erabilera arauak
egitea, erabiltzaileen prestakuntza (mantentze-lanetako langileak barne); eta
behin betiko makina abiaraztea.

b) 1995eko urtarrilaren 1a baino lehen fabrikatutako makinak.
1995eko urtarrilaren 1a baino lehen fabrikatutako makinen, bai aurretik

enpresan daudenen edo berriki eskuratu direnen prozedurak hurrengo jarduerak
egitea eskatzen du:

• Ekipamendu eta instalazioen inbentarioa.

• Arriskuak zein diren jakitea eta horiek ebaluatzea.

• Onespen-plana.

Ekipamendu eta Instalazioen inbentarioa: Enpresan LAP aurrera eramate-
ko Arduradunak enpresan dauden ekipamendu eta instalazioen inbentario
bat egin behar du, Mantentze-lanetako Arduradunaren eta Arloko
Arduradunen elkarkidetzarekin.

Inbentarioak hurrengo ezaugarriak izango ditu:

• Ekipamendu, makina edo instalazioa (mota, marka eta modeloa)

• Zein eremutan kokatuta dagoen.

• Egiten duen lan mota (nagusia, bat baino gehiago egonez gero)

• Eskuratze-urtea (ezaguna ez bada, enpresan gutxi gorabehera noiztik
dagoen adierazi)

• Arrisku mekanikoak, elektrikoak eta besteak.
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...Arriskuak zein diren jakitea eta horien ebaluazioa egitea: Inbentarioa
egin eta gero, enpresan LAP aurrera eramateko Arduradunak, Mantentze-
lanetako Arduradunaren eta ekipamendua kokatuta dagoen Arloko
Arduradunen elkarkidetzarekin, ekipamendu bakoitzaren arriskuak zein
diren jakin behar dute, eta horri egiteko horretarako prestatutako galde-
ra-sortak bete behar dituzte. 

...Urrats hori egin ostean, aurkitutako arriskuentzako, “Arriskuen
Ebaluazioa” prozedurarekin bat etorriz, arriskua izan ez dadin ezabatzeko
edo kontrolatzeko neurri posibleak aztertzen hasi behar da. 

...Arriskua ezabatzea lortzen ez bada, dagozkion arriskuen ebaluazioa egi-
ten hasi behar dira, “Arriskuen Ebaluazioa” prozeduran ezarritako irizpide-
en arabera. Laneko ekipamendu bakoitzerako emaitzak “Balorazio Orrian”
jaso behar dira, eta bertan aurkitutako arrisku bakoitzerako prebentzio
neurri egokiak ere proposatu behar dira.

...Onespen-plana: Ondoren, LAP Zuzendariari “Onespen-plan” bat propo-
satu behar zaio eta horretan arriskuaren balorazioaren arabera, hartu
behar diren prebentzio neurriak, epea eta burutzeko edota kontrolatzeko
arduradunak ezarri behar dira.

...Enpresan LAP aurrera eramateko Arduradunaren betekizuna da
Onespen-plana gauzatzea eta planaren garapena kontrolatzea. LAP
Zuzendariari emaitzen berri eman behar dio, Sistemaren Berrikuspenaren
prozeduran ezarritako maiztasunez. Bertan agertzen diren neurri guztiak
betetzen ez badira, Onespen-plana eguneratu behar da.

...Ekipamendu batek aurrez ikusitako arriskuen identifikazioa gainditu
duenean eta oker guztiak zuzendu direnean, identifikazio hori gutxienez
urtean behin errepikatu behar da, galdera-sorta berdinak erabiliz.
Identifikazio berri hori “Lan baldintzen kontrola” prozeduran adierazi den
Ikuspenen Urteko Planean jaso behar da.

...Era horretan, funtzionamenduen baldintzen gaineko kontrola eta ekipa-
mendu eta instalazioen erabilera eguneratua egongo da. Horrela, irregu-
lartasunak sortzen direnean horiek zuzentzeko beharrezkoak diren neu-
rriak hartu behar dira.

LANTOKIAK EGOKITZEA

Lantokietan edo dauden egokitzapenetan eragina duten proiektu berriei dagokie.

Kasu honetan, prozedurak lantokien hedapen edo aldaketen aurretik eginda-
ko proiektuen kontrola egin behar dela kontsideratu behar du. Horrekin jarraiki,
lantokiek bete behar dituzten gutxieneko segurtasun eta osasun xedapen bezala
ezarritako alderdiak kontuan hartzen dituzten azterketen zerrenda egon behar da
(486/1997 ED):
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Egitura-segurtasuna; laneko arloak eta eremu arriskutsuak, lurzoruak; irekie-
rak eta malda eta barandak; trenkadak, leihoak eta baoak ; zirkulazio bideak;
ateak eta ate handiak, arrapalak, eskailera finkoak eta zerbitzukoak; eskailera fin-
koak, irteteko bideak eta irteerak, suteen aurkako babeserako baldintzak; insta-
lazio elektrikoa; pertsona urrituentzako egokitzapenak.

PROZEDURAREN ONDORIOZ SORTZEN DEN DOKUMENTAZIOA

Segurtasun datuen fitxako datuak: Substantzia berrien jakinarazpenari eta
substantzia arriskutsuen sailkapenari, ontziratzeari, etiketatzeari buruzko
363/1995 Errege Dekretuaren 23. artikuluaren arabera, urtarrilaren 24ko 99/2003
ED aldatu duen Dekretuaren arabera, datu fitxan, nahitaez, jarraian aipatzen diren
izenburuak izan behar dira:

a) Substantziaren eta sozietate edo enpresaren identifikazioa.

b) Osagaien konposaketa/informazioa.

c) Arriskuak zein diren.

d) Lehen sorospenak.

e) Suteen aurkako neurriak.

f) Isurketa akzidentalaren kasuan hartu beharreko neurriak.

g) Manipulazioa eta biltegiratzea.

h) Banakako eraginpe/ babes kontrolak.

i) Ezaugarri fisiko eta kimikoak.

j) Egonkortasuna eta erreaktibotasuna.

k) Informazio toxikologikoa.

l) Informazioa ekologikoa.

m)Ezabatzeari buruzko oharrak.

n) Garraioari buruzko informazioa.

o) Arauzko informazioa.

p) Bestelako informazioa.

Produktuaren arriskuen fitxaren eredua: Idazpuruan: produktuaren arriskuen
fitxaren ereduak duen izenburua; prozeduraren kodea; berrikuspen zenbakia;
berrikuspen data; produktuaren izena; produktuaren kodea; ingurugiro-kontzen-
trazio jasangarria; lerroetan; piktogramen bidez deskribatutako arriskuak, babe-
serako baliabideak eta istripua egonez gero egin beharrekoa.

Laneko ekipamenduetan dauden arriskuen inbentarioa: Makinen kasurako,
makinen arriskuen ebaluazioari buruzko UNE 1050 araua aintzat hartu daiteke.
Industria Segurtasuneko arauzko eremuaren Instalazio eta Tresnen kasuan, arris-
kuen edota segurtasun neurrien inbentarioa aplikatu daitezkeen Araudi eta
OTOtatik abiatuz egin daiteke.

Makinen baldintzen agiriaren eredua: Prozeduraren kodea; berrikuspen zen-
bakia, berrikuspen data, ereduaren izenburua; Arloa; Arloko arduraduna; maki-
nak bete behar ditu baldintzak; EE onespen deklarazioa; erabilera-eskuliburua; EE
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zeinua makinan bistan egotea; harrera probak; bete beharreko dokumentazioa;
Arloko arduraduna; Erosketako Arduraduna eta enpresan LAP aurrera eramateko
Arduraduna.

Ezabatu ez diren arriskuen ebaluazioaren erregistroak jasotzen dituen doku-
mentua: “Arriskuen Ebaluazioa” prozeduran adierazitakoa da.

1995eko urtarrilaren 1a baino lehenago fabrikatutako makinak: Ekipamendu,
makina edo instalazio bakoitzaren historialarekin batera, lehenengo arriskuen
identifikazioaren eta hurrengoen galdera-sortak gordeko dira. Horrela horien
segurtasunaren garapena dokumentatua egon behar da eta, atxikita, arriskuen
balorazioa egon behar da.

Artxibo horiek Mantentze-Lanetako Arduradunak gorde behar ditu. Era bere-
an, arriskuen identifikaziotik eta baloraziotik (beti eguneratua) atera den
Onespen-plana LAP aurrera eramateko Arduradunaren esku gelditu behar da, eta
horrek kontrolatu beharreko prebentzio neurrien zati bezala gehitu behar du.
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ABLEKO LANGILEAK

Ikerketen arabera, iraupen zehatzeko lan harremaneko edo aldi baterako
laneko enpresatako (ABLE) langileek, lanbide gaixotasunak izateko gainerako lan-
gileek baino istripuak eta aukera gehiago dituztela ondorioztatzen da eta arrisku
gehigarri horiek, enpresan integratzeko modu jakin batzuekin harremana dutela.
Arrisku horiek lana hasten den momentuan hasitako informazio eta prestakuntza
egokiarekin murriztu daitezke.

Langileek lanpostuetan beren segurtasunaren eta osasunaren babes eraginko-
rra izateko duten eskubidea, lan kontratuaren iraupena edozein dela ere, ABLE
arloko langileak kontuan hartzen duen prozedura bat diseinatzea beharrezkoa dela
agerian jartzen du.

Aipatutako prozedurak gutxienez hurrengoa kontsideratu beharko du:

• Bere eskuetan langileak jarri behar dituen ABLEri enpresa erabiltzaileak
arriskuen eta bete beharreko prebentzio neurrien gaineko informazioa
emateko modua.

• ABLEk lana era egoki eta seguruan egiteko, aipatutako langileei beharrez-
ko informazioa eta prestakuntza eman diela bermatzeko kontrola.

• Aipatutako langileek lana beharrezko segurtasun baldintzetan egiten dute-
la ziurtatzeko kontrola.

PROZEDURAREN BEHARRAREN JATORRIA

LAP Legearen 28. artikuluaren arabera, enpresa erabiltzaileak beharrezko pre-
bentzio neurriak hartu behar ditu, ABLEko langileek bere jarduerarekin hasi aurre-
tik izan behar dituzten arriskuei buruzko informazioa jaso dezaten bermatzeko,
batez ere lanbide prestakuntza edo gaitasun jakin batzuen beharrei dagokiena,
azterketa mediko bereziak egoteari, edo dagokion lanpostuaren arrisku espezifi-
koen berri emateari, hala nola horien aurkako babes eta prebentzio neurriei dago-
kiena ere.

ABLEk euren lanpostuen ezaugarrietara egokitutako eta nahikoa den presta-
kuntza eskaini behar die langile horiei, bere lanbide prestakuntza eta esperientzia
eta izan daitezkeen arriskuak kontuan hartuz. Era horretan, arauari dagokionez,
osasuna zaintzea errazagoa izango da.

PROZEDURA GARATZEA

Diseinatu beharreko prozedurak “ ABLEko langileen laneko segurtasun eta osa-
sunaren gutxieneko xedapenei” buruzko 216/199 EDn ezarritakoa kontuan hartu
beharko du. Bertan LAPen esparruan ABLEko langileek enpresa erabiltzailearen lan-
gileek dituzten baldintza dituztela bermatzeko jarraitu beharreko sistematika
gehiago zehazten da.

Prozedurak aipatutako arauan adierazten diren uneak kontuan izan behar ditu.
Hona hemen une horiek:
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• Langileak lagatzeko kontratua egin aurretik.

• Kontratua egiteko orduan.

• Langilean lanean hasi aurretik, enpresa erabiltzaileak dituen betekizunak.

Prozedurak, une oro, ABLEri eta enpresa erabiltzaileari zer eskatzen zaion
kontuan izan behar du, eta ezarritako ekintza guztiak aurrera eraman daitezen,
sistematizatu behar ditu.

LANGILEAK LAGATZEKO KONTRATUA EGIN AURRETIK

Langileak lagatzeko kontratua egin aurretik, enpresa erabiltzaileak aldi bate-
rako laneko enpresari (ABLE) lanpostuaren eta garatu beharreko jardueren ezau-
garrien, horien arrisku profesionalen eta eskatutako gaitasunen eta lanbide pres-
takuntzaren berri eman behar dio. Informazio hori, beti langileak lagatzeko kon-
tratuan jaso behar da.

Helburu horretarako, langileak lagatzeko kontratua egin aurretik, Enpresa era-
biltzaileko prebentzio erakundeak lanpostuko laneko arriskuen ebaluazioa berriku-
si behar du eta postuak izan ditzakeen mugak aztertu behar ditu, arrisku berezia
duten jardueren zerrendan egon daitekeelako, eta horietan debekatuta baitago
ABLErekin langileak lagatzeko kontratuak egitea. Aipatutako xedapenaren 8. arti-
kuluan debekatutako jardueren zerrenda adierazten da.

KONTRATUA EGITEKO ORDUAN

ABLEk enpresa erabiltzailearen eskutik jasotako informazio guztia
langileei jakinarazi behar die. Informazio hori iraupen zehatzeko lanen
kontratuan edo bere kasuan zerbitzu-aginduan jaso behar da.

ABLEk langilea enpresa erabiltzailean hasi aurretik, langileak egin
behar duen lanerako beharrezkoa den prebentzio arloko prestakuntza teo-
riko zein praktikoa duela ziurtatzea.

Lagatako langileek euren osasunaren aldizkako arauzko zaintzearen
eskubidea dute, ABLEren kontu.

ABLEk enpresa erabiltzaileari dokumentuekin laga duten langilea
arriskuen eta prebentzio neurrien gaineko informazioa jaso duela, beha-
rrezko prestakuntza espezifikoa duela eta egin behar duen lanarekin bate-
ragarria den osasun egoera duela egiaztatu behar dio.
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LANGILEAK LANEAN HASI AURRETIK ENPRESA ERABILTZAILEAK DITUEN 
BETEKIZUNAK

Enpresa erabiltzaileak beharrezko informazioa lortu behar du ABLEtik lagata-
ko langilea hurrengo baldintzak betetzen dituela bermatzeko:

• Bere osasun-egoeraren azterketa mediko egoki baten ondoren gai kontsi-
deratu dute.

• Egin behar dituen lanak egiteko eskatutako prestakuntza eta gaitasunak
ditu eta nahiko prestakuntza jaso du, LAP Legean ezarritakoan eta horiek
garatzeko xedapenetan. 

• Lanpostuaren, garatu beharreko lanen, eskatutako prestakuntzaren eta
gaitasunen eta arriskuen ebaluazioaren emaitzen berezko ezaugarrien
berri izan du.

Enpresa erabiltzaileak bere eskuetan dagoen langileari bere segurtasunerako
eta osasunerako dauden arriskuen berri eman behar dio, bai enpresan era oroko-
rrean daudenenak eta baita bere lanpostuaren eta garatu beharreko lanenak ere.
Era berean prebentzio eta babes neurriei eta jarduerei buruzko informazioa eman
behar dio, batez ere gerta daitezkeen larrialdi egoeretan hartu beharrekoetaz. 

Enpresa erabiltzaileak prebentzioko Ordezkariei, edota horiek ez badaude,
langileen legezko ordezkariei ABLE batek lagatzen dituen langile guztien berri
eman behar die, hurrengo alderdiei dagokienez:

• Garatu behar den lanpostua.

• Arriskuak eta prebentzio neurriak

• Langileak jasotako informazioa eta prestakuntza.

Enpresa erabiltzaileak informazio hori bere prebentzio erakundeari ere
eman behar dio.

Langilea Enpresa erabiltzaileko prebentzioko Ordezkariengana jo dezake
LAPi buruzko araudian aitortutako eskubideak erabiliz.

PROZEDURAREN ONDORIOZ SORTZEN DEN DOKUMENTAZIOA

Azken finean, edozein ABLEko langileak, enpresa erabiltzailean dauden tarte-
an, horrek garatzen duen prebentzio jardueren programaren barruan egon behar
dira, eta langileak egon direla eta parte hartu dutela  jasota egon behar da LAP
Plana osatzen duten Prozeduratan ezarritako erregistroetan.

Horrela bada, ABLE bateko langilea parte-hartzailea izan den jardueren erre-
gistroak eduki behar dira, honakoena, hain zuzen ere:

Langilea lagatzeko kontratua

Langileen zerrenda, bere datu pertsonal eta sozialekin.

ABLEko dokumentu-kreditazioa. Bertan langile guztiek enpresa erabiltzaileak
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emandako arriskuen gaineko informazioa jaso dutela adierazi behar da.

Arrisku orokor eta espezifikoen gaineko informazioa, horien balorazioa eta
prebentzio neurriak, ABLEri emanda.

Segurtasuneko ikuskapenak, ABLEko eragileak zeuden eremuei eta ABLEko
langileei egindako Lan Behaketak.

ABLEko langileek parte hartu duten prestakuntza ikastaroei edo jardunaldiei
buruzko informazioa.

Parte hartu duten larrialdi-simulazioen gaineko txostenak. 

Horiengan eragina izan duten gertakarien ikerkuntzari buruzko informazioa.

Erregistro horiek guztiak prebentzio jarduera bakoitzaren artxiboetan bildu
behar dira, eta enpresan LAP aurrera eramateko Arduradunak gorde behar ditu.
Era berean, erraz azaldu behar dira: Prozeduraren izenburua, prozeduraren
kodea; data; Arloko Arduraduna; enpresan LAP aurrera eramateko Arduraduna;
kontratuaren Arduraduna; berrikuspen zenbakia, berrikuspen data eta horiei
dagozkien datak eta sinadurak.
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ENPRESAKO JARDUERAK KOORDINATZEA

Denok dakigu enpresatan gero eta gehiago hedatzen ari dela gero eta langile
propio gutxiago edukitzea. Zenbait kasutan, enpresek azken produktua osatzen
duten erdi-bideko produktuak fabrikatzeari uzten diote eta horiek kanpoko enpre-
sei eskatzen dizkiete. Beste kasutan, kanpoko enpresaburuei eskatzen dizkiete
enpresan bertan egin behar diren lanak edo zerbitzuak. Horretaz gainera, enpre-
sek kontratu mugagabea duten langile kopurua murrizten dute, ABLEko langileak
kontratatuz.

LAP Planean kanpoko enpresei kontratatutako eta enpresan bertan egin behar
diren lanak egiteko era hobeto kontrolatu ahal izateko, jarduteko metodologia
zehazten duen prozedura diseinatu behar da. Hori eginez, Laneko jarraibideak eta
Arauak betetzen direla eta langile eta instalazio propioen eta kontratatutako lan-
gileen segurtasuna bermatuko ditugu.

Prozedura kanpoko kontratekin zerikusia duten Laneko Eremuetan aplikatu
behar da, bai kontratatzeko orduan, bai garatzen dituzten lanetan (kontratatuta-
ko enpresaren zein kontratatzen duen enpresaren jarduerak direla ere).

LAP era egokian kudeatzeko, prebentzioa ez da enpresako langile propioen-
tzat soilik izan behar. Kontratatutako lanak edo zerbitzuak egiten dituzten kanpo-
ko langileek, enpresako jarduera berekoak diren ala ez alde batera utzita, edo ins-
talazioetara bisitaldia egiten dutenek bertako langileek duten segurtasun berme
bera izan behar dute.

PROZEDURA HORI BEHARREZKOA IZATEAREN JATORRIA

LAP Legearen 24. artikuluak enpresek “enpresen jarduerak koordinatzeko”
gaietan dituzten betebeharrak ezartzen ditu era orokorrean. Artikulu hori, geroa-
go, 171/2004 EDren bitartez garatu zuten.

ED horren 3. artikuluak enpresen jarduerak koordinatzeak jarraian aipatzen
direnak bermatu behar direla dio:

• LAP Legearen 15. artikuluan ezarritako “Prebentzio jardueraren printzi-
pioak” era koherente eta arduratsuan aplikatzea.

• Lantokian elkartzen diren enpresek laneko metodoak era egokian aplika-
tzea.

• Lantokian garatzen diren jarduerak elkartzen ote diren kontrolatzea, bere-
ziki, langileen segurtasun eta osasunean eragina izan dezaketen arrisku
larriak edo oso larriak eragin ditzaketenean edo lantokian bere artean
bateragarriak ez diren jarduerak garatzen direnean.

• Elkartzen diren enpresetako langileengan eragina izan dezaketen lantoki-
ko arriskuak eta horiek prebenitzeko neurriak egokiak izatea.

Horregatik guztiagatik, leku berean enpresa desberdinetako langileak elkar-
tzen direnean, egoera horri aurre egiteko berariazko prozedura egon behar da,
araudian garatzen diren hiru hipotesiak aintzat hartuz: enpresaburu desberdinen
langileak elkartzea, elkartzen diren lekuak titularrik ez duenean; langileak elkar-
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tzen diren lekuko edo lantokiko enpresaburu titularra badagoenean eta, enpresa-
buru titularraren jardueraren beraren lanak edo zerbitzuak egiten direnean eta
pertsona hori bera, gainera, enpresaburu nagusia denean.

OHSAS 18001 espezifikazio teknikoan enpresak kontrolatzeko neurriak behar
dituzten arrisku ezagunekin zerikusia duten zeregin edo jarduerak zein diren adie-
razi behar duela ezartzen da. Enpresak jarduera horiek planifikatu behar ditu,
mantentze-lana barne, hornitzaileekin eta kontratistekin harremanetan egoteko
prozedura eta baldintzak ezarriz eta mantenduz, baldintza espezifiko batzuk
jarraituz egiten direla bermatzeko.

Laneko arriskuak prebenitzeko kudeaketa sistemei buruzko LANEren zuzenta-
rauetan, enpresako LAP arauak betetzen direla (edo behintzat, enpresan lanean
ari diren kontratista eta langileentzat horren baliokidea aplikatzen direla) berma-
tzeko xedapenak hartu eta mantendu behar direla adierazten dute.

Enpresan lanean ari diren kontratistei buruzko xedapenek honakoa egin behar
dute:

• Kontratistak ebaluatzeko eta hautatzeko prozedurak barneratzea.

• Enpresan behar den mailen artean eta kontratisten artean lana hasi aurre-
tik harremanak izateko eta koordinatzeko bitartekoak ezartzea. Bitarteko
horietan arriskuak jakinarazteko eta horiek prebenitzeko eta kontrolatze-
ko hartzen diren neurriei buruzko xedapenak sartu behar dira.

• Kontratistaren langileek enpresarentzako egiten duten jardueran izan di-
tzaketen eta lanarekin zerikusia duten lesio, gaixotasun, gaitz eta ezbeha-
rrak jakinarazteari buruzko xedapenak sartzea.

• Lantokian segurtasun eta osasunerako arriskuei buruzko kontzientziazioa
sustatzea eta kontratistari edo bere langileei gaitasuna ematea lana hasi
aurretik edo lana egin ostean, kasu bakoitzean behar denaren arabera.

• Kontratistak lantokian egiten dituen LAP jardueren eraginkortasuna aldiz-
ka berrikustea.

• Kontratistak/ek LAPi dagozkion prozedurak eta xedapenak betetzen
ditu(zt)ela bermatzea.

PROZEDURA GARATZEA

LAP Legearen 24. artikuluak ezartzen duena betetzeko helburuz eta 171/2004
EDn garatutako arauaren garapena betetzeko helburuz, “enpresa jarduerak koor-
dinatzeko” prozedurak jarraian aipatzen diren alderdiak kontuan izan behar ditu:

• Titularrik ez duen lantoki batean elkartzen diren enpresaburuek lantokian
egiten diren jardueren eta langileengan eragina izan dezaketen berariaz-
ko arriskuei buruzko informazioa egin eta banatu behar dute elkarren arte-
an, bereziki langileak elkartzeagatik larritu edo aldatu daitezkeen arriskuei
buruzkoa.

• Laneko istripuren bat gertatzen bada, elkarri informazioa eman behar
diote.

• Larrialdiren bat gertatzen bada, elkarri informazioa eman behar diote.

203

II. ATALA – LAP PLANAREN ESKULIBURURAKO PROZEDURAK: Enpresa jarduerak koordinatzea.

     



• Informazio hori arriskuak ebaluatzeko orduan eta prebentzio jarduera pla-
nifikatzeko orduan barneratzea. Bereziki, jarduerak elkartzearen ondorioz
larriago bihurtu daitezkeen arriskuak dira barneratu behar direnak.

• Enpresaburu bakoitzak bere langileei enpresen jarduerak elkartzearen
ondoriozko arriskuei buruzko informazioa helarazi behar die.

• Enpresaburu titularraren kasuan, elkartzen diren enpresatako langileen-
gan eragina izan dezaketen eta lantokian dauden arriskuak prebenitzeko
jarraibideak eta larrialdi bat gertatzen denean aplikatu behar diren neu-
rriei buruzko jarraibideak egin eta helarazi behar dira.

• Elkartzen diren enpresaburuek, enpresaburu titularrak emandako informa-
zioa arriskuen ebaluazioan eta prebentzio jardueren planifikazioan barne-
ratzeaz gainera, enpresaburu titularraren jarraibideak bete behar dituzte.

• Elkartzen diren enpresaburuek bere langileei enpresaburu titularrak eman-
dako informazio eta jarraibideak jakinarazi behar dizkiete.

• Enpresaburu nagusiarekin elkartzen direnean, enpresaburu nagusiak kon-
tratistei eta azpikontratistei kontratatutako lan eta zerbitzuetarako
jarraian aipatzen direnak egin dituztela idatziz ziurtatu ditzaten eskatu
behar die:

- Arriskuak ebaluatzea eta prebentzio jarduerak planifikatzea.

- Lantokian lanean arituko diren langileei dagokienez, informazio eta
prestakuntza beharrekin betetzea.

- Enpresaburu nagusiaren lantokian elkartu diren kontratista eta azpi-
kontratistek koordinatzeko beharrezkoak diren bitartekoak ezartzea.

Enpresa jarduerak koordinatzeko prozedurak, beraz, jarduera horiek guztiak
era sistematiko eta egokian egin daitezen eta aurrera eraman direla egiaztatzea
posible izan dadin lortu behar du.

Prozeduran, honako alderdiak izan behar dira aintzat:

KONTSULTA EGITEKO ETA PARTE HARTZEKO ESKUBIDEA

Prozeduran, lehenik eta behin, langileei kontsulta egiteko eta langileen parte
hartzeko eskubidea kontuan izan behar da. Beraz, 171/2004 EDren 15. artikuluan
ezartzen denaren arabera, lanak edo zerbitzuak egiteko kontratua egiten denean
eman behar den lehen urratsa Prebentzio Ordezkariak jakinaren gainean jartzea da.

Horretaz gainera, LAP Legearen 33. artikuluaren arabera, ordezkatutako lan-
gileei (langileen segurtasun eta osasunean eragina badu) kontsulta egin behar
zaie enpresak elkartzen direnean lana antolatzeko erari buruz. Horretaz gainera,
aintzat izan behar dira LAP Legearen 36. artikuluak Prebentzio ordezkariei ema-
ten dizkien gaitasunak.

Era berean, Prebentzio ordezkariek beren lana egin ahal izan dezaten, pre-
bentzio jarduerak koordinatzeko ardura duten pertsonak zein diren jakin behar
dute. Hori dela eta, kontratuan koordinazio lanak egingo dituzten pertsona eta
enpresak zein diren zehaztu behar da eta baita lan bakoitzean berezkoak izango
diren prebentzio baliabideak zein diren ere.
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KOORDINATZEKO BITARTEKOAK ZEIN DIREN ZEHAZTEA

Horretaz gainera, jarraian aipatuko diren alderdien arabera, erabili behar diren
koordinatzeko bitartekoak zein diren zehaztu behar da:

• Lan edo zerbitzu mota.

• Horien hedadura.

• Lantokian elkartuko diren enpresa kopurua.

• Kontratatutako eta elkartuko diren enpresek garatu behar dituzten jardue-
ren arriskugarritasuna.

LANGILEAK ZENBAT DENBORAN ZEHAR EGONGO DIREN ELKARREKIN

Lan eta zerbitzuen kontratuan, kontratatutako lan eta zerbitzu horiek noiz hasi
eta noiz amaituko diren zehaztu behar da. Datak zehazteari esker, elkartzen diren
enpresaburuek informazioa eta jarraibideak jasotzeko denbora izango dute eta
beren langileei partekatutako informazioa, enpresaburu titularrak bidalitako infor-
mazioa eta haien enpresaburuaren jarraibideak helarazteko denbora izango dute.

KONTRATATZEN DUEN ENPRESAK ENPRESA JARDUERAK ELKARTZEN DIRENEAN
DUEN ZEREGINA

Enpresa jarduerak koordinatzeko orduan argi izan behar da kontratatzen duen
enpresak zein zeregin duen, hau da, argi izan behar da enpresaburua “titularra”
edo “nagusia” den.

ENPRESAK ZEIN LEKUTAN ELKARTUKO DIREN 

Enpresaburu titularra dagoenean, enpresetako langileak kontratatzen duen
enpresaren zein sail eta/edo lanpostuetan elkartuko diren zehaztu behar da.

Enpresaburu nagusia dagoenean, kontratatutako enpresako langileek zein
lanpostu eta/edo jarduera garatuko dituzten zehaztu behar da.

INFORMAZIOA EGITEA ETA INFORMAZIOAREN EDUKIA

Hainbat enpresatako langileak elkartuko dituen jarduerari ekin aurretik, den-
bora nahikoarekin, eman behar den informazioa egin behar da.

Informazio horrek honako edukiak izan behar ditu:

• Elkartzen diren enpresetako langileengan eragina izan dezaketen eta lan-
tokian propioak diren arriskuak.

• Arrisku horiek prebenitzeko dauden neurriak.

• Aplikatu behar diren larrialdietarako neurriak.
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Kontuan izan behar dugu informazioak akatsik egonez gero, aurkitu ez diren
arriskuak edo behar adina murrizten eta/edo kontrolatzen ez diren arriskuak
egongo direla.

Enpresaburu titularrak, bere lantokian elkartuko diren enpresaburuek titula-
rrak emandako informazioa arriskuen ebaluazioan sartu duten ala ez jakin behar
du (eta kontratuan hala eskatu dezakeela ulertzen dugu) eta informazio horrekin
batera, enpresaburu titularraren lantokian lana egiteagatik langileak zein arrisku
gehigarriren eraginpean izango diren ere sartu behar dituzte.

ENPRESABURU TITULARRAREN JARRAIBIDEAK

Enpresaburu titularra dagoenean, elkartzen diren enpresetako langileengan
eragina izan ditzaketen eta lantokian dauden arriskuak prebenitzeko jarraibideak
eta larrialdietan aplikatu behar diren neurriak egin behar ditu eta gainerako
enpresaburuei eman.

ENPRESABURU NAGUSIAK ZAINTZEA

Kontratatzen duen enpresa enpresaburu nagusia denean, bere lanpostuan
garatzen diren eta bere jarduerari dagozkion lan eta zerbitzuak egingo dituzten
enpresa kontratista eta azpikontratistek LAP araudia betetzen dutela zaintzeko
bitartekoak ezarri behar ditu. 

DOKUMENTUZ JASOTZEA

Enpresaburu nagusia dagoenean, enpresa kontratistei eta azpikontratistei
arriskuak ebaluatzeko eta prebentzio jarduera planifikatzeko kontratatu dituzten
zerbitzuak egin dituztela eta, lantokian lanean arituko diren langileei dagokienez,
informazio eta prestakuntza gaietan dituzten beharrak bete dituztela idatziz era-
kutsi diezaioten eskatzeko erabili behar diren ereduak prestatu behar ditu.

Kasu horretan, funtsezkoa da enpresaburu nagusiak kontratistek emandako
informazioa arriskuen ebaluazioan sartu dutela ziur jakitea.

ENPRESA KONTRATISTA ETA AZPIKONTRATISTEK ERABILI BEHAR DITUZTEN
KOORDINAZIO BITARTEKOAK ZEIN DIREN ZEHAZTEA

Koordinazioaren helburuak lortzeko, lantoki berean elkartzen diren enpresa
kontratista eta azpikontratistek izan behar dituzten koordinazio bitartekoak kon-
tratu bidez ezarri behar dira.

Hori egin ostean, enpresaburu nagusiak bere lantokian elkartzen diren enpre-
sa kontratista eta azpikontratistek beren artean koordinatzeko beharrezkoak diren
bitartekoak ezarri dituztela egiaztatu behar du.

Kasu bakoitzean, 171/2004 EDren 13. artikuluan onartzen direnen artean,
koordinazio bitartekoak eta horien aplikazioa ezarri behar da.

Pertsonak zein izango diren zehaztu ostean eta informazioa eta jarraibideak
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egin ostean, elkartzen den enpresaburu bakoitzak jarraibide horiek bere langileei
zein datatan emango dizkien zehaztu behar da eta hori dokumentuz jaso behar da.

ENPRESAK ELKARTZEAREN ONDORIOZ SORTZEN DEN 
DOKUMENTAZIOA

Zerbitzuak alokatzeko kontratuaren aurkibidea: Zerbitzuak alokatzeko kontra-
tuaren idazpuruan honakoak adierazi behar dira: Laneko Arloa, Arloko arduradu-
na, Kontratuaren data; Berrikuspen zk. eta data. Edukian honako atalak egon
behar dira: helburua; iraupena; giza baliabideak eta baliabide materialak; segur-
tasun ekipamendua eta jantziak; energia hornidurari eta hondakinak kentzeari
dagokionez, elkarlanerako hitzarmenak; kontratatzen duen enpresaren eta kon-
tratatutako enpresaren ordezkariaren arteko elkarlana; debekuak; enpresa eta
aseguru ardura; baimenak eta datuen konfidentzialtasuna; Langileen Estatutuko
42. artikuluko ziurtagiria; eskubideei uko egitea; eztabaida; eta kontratuan dau-
den aldaketak.

Elkarri aurkeztu beharreko informazioa: Dokumentuaren idazpuruan honako-
ak adierazi behar dira: prozeduraren kodea, data, egoera (elkarlan hutsa, enpre-
saburu titularra, enpresaburu nagusia), LAP Zuzendaria (dagokionean), laneko
arloa, arloko arduraduna (dagokionean), enpresan LAP aurrera eramateko ardu-
raduna, enpresa jarduerak koordinatzeko arduraduna, data, berrikuspen zk.,
berrikuspenaren data. Dokumentuaren aurkibidean, bestalde, honakoak adierazi
behar dira: egin behar diren jarduerak; enpresaburua (enpresa eta egin behar
diren lanak zein diren adierazi); gainerako langileentzat dauden arriskuen zerren-
da; larritu daitezkeen egoerak.

Enpresa jarduerak elkartzearen ondorioz sortzen diren arriskuei buruzko infor-
mazioa langileei helarazteko dokumentua: Idazpuruan honakoak adierazi behar
dira: prozeduraren kodea, data, egoera (elkarlan hutsa, enpresaburu titularra,
enpresaburu nagusia), LAP Zuzendaria (dagokionean), laneko arloa (dagokione-
an), arloko arduraduna, enpresan LAP aurrera eramateko arduraduna, enpresa
jarduerak koordinatzeko arduraduna. Dokumentuaren aurkibidean, bestalde,
honakoak adierazi behar dira: Arriskuen ebaluazioaren informazioa, enpresa jar-
duerak koordinatzearen ondoriozkoak barne.

Laneko istripua jakinarazteko dokumentua: Idazpuruan honakoak adierazi
behar dira: prozeduraren kodea, data, egoera (elkarlan hutsa, enpresaburu titu-
larra, enpresaburu nagusia), LAP Zuzendaria (dagokionean), laneko arloa (dago-
kionean), arloko arduraduna, enpresan LAP aurrera eramateko arduraduna,
enpresa jarduerak koordinatzeko arduraduna. Jakinarazpena bera: langilearen
datuak, enpresaren datuak, istripuaren datuak, istripuaren deskribapena, gerta-
tutako arriskua, hartu behar diren prebentzio neurriak.
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Enpresaburu titularraren laneko jarraibideak: Idazpuruan honakoak adierazi
behar dira: prozeduraren kodea, data, egoera (elkarlan hutsa, enpresaburu titu-
larra, enpresaburu nagusia), LAP Zuzendaria (dagokionean), laneko arloa (dago-
kionean), arloko arduraduna, enpresan LAP aurrera eramateko arduraduna,
enpresa jarduerak koordinatzeko arduraduna. Edukia, enpresa jarduerak elkartu-
ko dituen lanpostu edo Arloko arrisku eta prebentzio neurriak dira; eta larrialdie-
tarako neurriak.

Enpresaburu nagusia dagoenean behar den dokumentazioa: Kontratista eta
azpikontratistek arriskuen ebaluazioa, prebentzioaren planifikazioa eta langileen
prestakuntza eta informazio beharrekin bete dutenaren egiaztapena. Dokumentu
horretan langileei emandako informazioa eta prestakuntza zehaztu behar dira.
Enpresa kontratista eta azpikontratistek koordinatzeko beharrezkoak diren bitar-
tekoak ezarri dituztenaren egiaztapena.
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GERTAKARIAK IKERTZEA

Laneko istripuak, lanbide gaixotasunak eta gertakariak ikertzeak erreakziozko
kontrolaren artean dagoen jardueratako bat da eta beti izan da LAP kudeaketaren
zati bat. Horretaz gainera, enpresa kudeatzeko eremuan edozein eremutako (kasu
honetan, LAP Plana) kudeaketaren gainean erreakziozko kontrol hori egiteko era-
biltzen den kontzeptu bat azaltzen da, adostasun eza ikertzea, hain zuzen ere.

Atal honetan, laneko istripuak ikertzeari dagokionez, LAP Plana diseinatzen
duen pertsonari OSALANek argitaratutako “Laneko istripuak ikertzeko eskulibu-
rua”n proposatutako irizpide, aldagai, txostenaren eredua eta kodeen taulak era-
bili ditzan gomendatzen diogu.

LAP Planean, garrantzirik handiena duen prozeduratako bat gertakariak iker-
tzea da.

Beraz, prozedura hori diseinatzeko zenbait jarraibide eman behar ditugu,
enpresak laneko istripuak, lanbide gaixotasunak, gertakariak eta adostasun eza
jakinarazteko eta ikertzeko egokiak diren eta dokumentuz jasota dauden proze-
durak edukitzeko, eta prebentzio neurriak hartzeko aukera izan dezan. Horretaz
gainera, prozedura horren bitartez adostasun ezak eragiten dituzten arrazoi
potentzialak aurkitzeko, aztertzeko eta ezabatzeko eta zuzentzeko ekintzekin has-
teko aukera izan behar dugu.

Diseinatutako prozeduran, ekiteko eremuari dagokionez, enpresa guztia izan
behar da aintzat: langileak, aldi baterako langileak, kontratisten langileak, bisita-
riak eta laneko eremuan egon daitekeen beste edozein pertsona.

Gertakari motei dagokienez, pertsonengan lesioak eta lanbide gaixotasunak
eragiten dituzten istripuak izan behar dira aintzat. Pertsonei kalteak eragiten diz-
kieten eta errepikakorrak diren ezbeharrak ere aintzat izan behar dira. Azkenik,
LAP Planaren berrikuspenean (kontu-ikuskaritzetan, Zuzendaritzaren berrikuspe-
nean edo LAP Planeko edozein jardueratan) aurkitutako adostasun ezak  hartu
behar dira kontuan.

Prebentzio neurriei dagokienez, prozeduran neurriak zehaztea, planifikatzea,
hartzea eta neurrien jarraipena egitea izan behar da kontuan.

Azkenik, etengabeko hobekuntza, enpresaren Prebentzio politikaren barne
izan behar da eta horri esker hartutako zuzentzeko neurrien eta prebentzio neu-
rrien eraginkortasuna neurtu ahal izango dugu. Horri dagokionez, “Prebentzio
neurriak” prozedura jarraitu behar dugu.

Laburbilduz, LAP Planean gertakariak (laneko istripuak, lanbide gaixotasunak,
ezbeharrak eta adostasun ezak) ikertzeko prozedura garatu behar dugu eta ber-
tan honakoen ereduak diseinatu behar ditugu: ikertzeko txostenak, arriskuak zein
diren jakiteko, arriskuak ebaluatzeko eta kontrolatzeko eguneratutako txostenak,
adostasun ezen txostenak eta erregistroak, eta hartutako prebentzio neurrien eta
zuzentzeko neurrien eraginkortasuna neurtzeko adierazleak.
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PROZEDURA HORREN BEHARRAREN JATORRIA

LAP Legearen 16.3. artikuluan langileen osasuna kaltetzen denean edo, 22.
artikuluan aurreikusten den osasuna zaintzen denean, prebentzio neurriak nahi-
koa ez direla ikusten dugunean, enpresaburuak ikerketa egin behar du, gertakari
horien arrazoia zein den jakin ahal izateko.

OHSAS 18001 jarraibidearen arabera, enpresak jarraian aipatzen diren gaie-
tarako ardura eta eskumena zehazteko prozedurak ezarri eta mantendu behar
ditu: istripuei, ezbeharrei eta adostasun ezari aurre egitea eta horiek ikertzea;
istripu, ezbehar edo adostasun ezak sor ditzaketen ondorioak baretzeko ekimenak
egitea; zuzentze- eta prebentzio-neurriei ekitea eta horiek amaitzea; hartutako
neurri horien eraginkortasuna egiaztatzea.

Laneko arriskuen prebentzioa kudeatzeko LANEren zuzentarauei dagokienez,
erreakziozko gainbegiratzearen baitan honakoak izan behar dira: lanarekin zeriku-
sia duten lesio, gaixotasun, kalteak (gaixotasuna dela-eta lanera ez joatea sarritan
gertatzen denean, hori zaintzea barne) eta ezbeharrak zein diren jakitea, jakinaraz-
tea eta ikertzea; bestelako galerak, esaterako, jabetza kaltetzea; segurtasun eta
osasuneko jardueratan dauden gabeziak eta LAP kudeatzeko sisteman dauden bes-
telako akatsak, eta langileen osasuna birgaitzeko eta berreskuratzeko programak.

PROZEDURA GARATZEA

Gertakariak ikertzeko prozedura diseinatzeko orduan, beharrezkoa da LAP
Planeko, Larrialdietarako Planeko, arriskuen identifikazio txosteneko, arriskuen
ebaluazio eta kontroleko, laneko istripuen, lanbide gaixotasunen eta gertatutako
ezbeharren, istripuen berri emateko txostenetako eta mantentze-lanetako txoste-
netako prozedurak erreferentziatzat hartzea. Horretaz gainera, Prebentzio Planeko
kontu-ikuskaritzen txostenak, adostasun ezen txostenak eta Zuzendaritzaren LAP
Planaren berrikuspenaren txostenak ere erabili behar dira erreferentzia gisa, ber-
tan LAP Planaren diseinuan edo aplikazioan dauden akatsak aurkitu ahal izango
ditugu eta.

Prozedura diseinatzeko orduan, honako jarduerak izan behar dira aintzat:

• Gertakarien berri ematea.

• Gertakariak ikertzeko metodo egokiak.

• Laneko istripuak, ezbeharrak, lanbide gaixotasunak eta adostasun ezak
ikertzeko txostenen ereduak.

• Laneko istripuen, lanbide gaixotasunen, ezbeharren eta adostasun ezen
erregistroa.

• Laneko istripuak, lanbide gaixotasunak eta ezbeharrak ikertzearen ondo-
riozko prebentzio neurriak. Esaterako, prebentzio jarduerei dagokienez,
honakoak ditugu: arriskuen identifikazioa aldatzea, arriskuak ebaluatzea,
arriskuak kontrolatzea, prebentzio neurriak hartzea, prebentzio neurrien
jarraipena egitea.

• LAP Planari dagokionez, adostasun ezak aztertzearen ondoriozko
Zuzentzeko Jarduerak. Esaterako: prozedura berriak aplikatzea, indarrean
dauden prozedurak aldatzea, Planeko jarduerak kontrolatzea.
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GERTAKARIEN BERRI EMATEA

Ikertzeko prozesuko lehen jarduera laneko istripu, lanbide gaixotasun, ezbe-
har edo adostasun ezaren berri ematea da.

Enpresa, jarduera eta hierarkia maila guztietan aipatutako edozein egoeraren
berri emateko beharra ezarri behar da. Horretarako, iker daitekeen egoeraren
berri emateko eredua erabili behar da eta eredu horretan honakoak adierazi behar
direla aurreikusi behar da:

• Gertakari mota: laneko istripua, lanbide gaixotasuna, ezbeharra, adosta-
sun eza.

• Gertakariaren data.

• Lekua: Arloa, saila, lanpostua.

• Parte hartu duen laneko baldintza: laneko ekipamendua, produktua, eta
abar.

• Gertakariaren deskribapen laburra.

• Berri ematen duen pertsona. Kasuen arabera, gerta liteke berri ematen
duen pertsona zein izan den ez adieraztea.

Orokorrean, ez da zertan jakinarazpena idatziz egin behar, betiere, aipatuta-
ko edozein egoera ikertuko dela bermatzen bada. Arazoa honakoa da: idatziz jaki-
narazten ez badira, ezin da benetan kontrolatu ikertu behar diren egoera guztiak
ikertu diren ala ez.

Horrekin zerikusia duen beste gaia, berri eman duen pertsona da. Lanerako
ezintasuna eragiten duen lesioa sortu duten laneko istripuen kasuan, laneko ere-
muetan gertatzen direnez, ohikoena lesionatutako Langilearen Agintariak berri
ematea da. Laneko Arloko Arduradunari, Prebentzio Ordezkariei, LAP aurrera era-
mateko Arduradunari eta Osasuna Zaintzeko ardura duen Medikuari eman behar
zaie gertakariaren berri.

Baja eragiten ez duen lesioa sortzen duten istripuen kasuan, berri emailea
arretarako zerbitzu medikoa izan daiteke: laneko istripuen eta lanbide gaixotasu-
nen Mutualitatearen anbulatorioa edo Enpresako Zerbitzu Medikoa. Dena dela,
berezko zein kanpoko Asistentzia Medikua izango da.

Lanbide gaixotasunak, bestalde, Osasuna Zaintzen denean diagnostikatu ohi
dira. Beraz, enpresan LAP aurrera eramateko ardura duen mediku Arduraduna da
Arloko Arduradunari berri eman behar dion pertsona.

LAP Planeko adostasun ezak, bestalde, adostasun ezen txostenaren bidez jaki-
narazi behar dira eta informazio hori LAP Zuzendariaren bitartez helduko zaio
Zuzendaritzari. Gerta liteke adostasun ezak Zuzendaritzaren berrikuspenean aur-
kitzea.

GERTAKARIAK IKERTZEA

Prozedura honen funtsezko atala da hau. Gertakariaren ikerketa pertsona des-
berdinek egin behar dute, gertakariaren arabera. Horretaz gainera, laneko
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istripua, ezbeharra, lanbide gaixotasuna eta adostasun eza denaren arabera,
metodo desberdina erabili behar da.

Laneko istripua edo ezbeharra ikertzea
Laneko Istripua edo Ezbeharra gertatzen denean, Zuzeneko Agintariak ekin

behar dio ikerketari. Hori egin ahal izateko, ikerketa txostenaren ereduko zenbait
atal bete behar ditu: zein istripu izan den eta istripuaren deskribapena hain zuzen
ere. Prozedura diseinatzen duen pertsonak Osalanek argitaratutako Eskuliburuan
argitaratutako txostenaren Eredua erabili dezake behar diren datuen eredua
ezartzeko.

Atal horrek, behar den unean, Arloko Arduradunaren eta enpresan LAP aurre-
ra eramateko arduradunaren oniritzia izan behar du eta ekimen bakoitzaren datak
idatziz jaso behar dira.

Zuzeneko Agintariak, Arloko Arduradunarekin eta enpresan LAP aurrera era-
mateko arduradunarekin batera, istripua aztertu behar du. Istripua edo ezbeharra
ikertzeko orduan honakoak izan behar dituzte aintzat: laneko baldintzek istripuan
izan duten eragina, arriskua eta arriskua nola eragin den aztertzea, arrazoiak hiru
mailatan zehaztea (berehalako arrazoiak, oinarrizko arrazoiak eta LAP Planeko
jardueren akatsak). Aipatutako langileek, elkarrekin, ondorioak idatzi ditzakete
eta prebentzio neurriak eta zuzentzeko ekimenak proposatu ditzakete.

Azkenik, ondorioen behin betiko bertsioa idaztea eta LAP Planeko prebentzio
neurri eta zuzentzeko ekimenei buruzko erabakiak hartzea “Prebentzio Neurriak”
prozeduran adierazitako Batzorde Teknikoaren ardura da, betiere langileen ordez-
kariei kontsulta eginez.

Geroago, hartuko diren Prebentzio Neurriak planifikatu behar dira, horiek
aurrera eramateko arduraduna, epea eta erabili daitekeen aurrekontua zein diren
adieraziz. Arloko Arduradunak jarraipena egin behar du, enpresan LAP Plana
aurrera eramateko arduradunarekin batera, eta LAP Zuzendariari kontu eman
behar dio.

Lanbide gaixotasuna ikertzea
Lanbide Gaixotasuna, hasieratik, osasuna zaintzeko ardura duen pertsonak

ikertu behar du, kasuaren arabera, laneko segurtasun, industriako higiene edo
ergonomiako espezialistarekin elkarlanean arituz.

Lanbide gaixotasuna ikertzearekin batera, laneko baldintzak aztertu behar
dira, langilearen gaixotasuna benetan enpresan egiten duen lanaren ondoriozko
lanbide gaixotasuna ote den jakin ahal izateko.

Lanbide gaixotasunaren ikerketa txostenean, langilearen Zuzeneko Agintariak
edo Arloko Arduradunak betetzen dituen identifikazio datuez gainera, langilearen
gaixotasunarekin zerikusia izan ditzaketen laneko baldintza guztiak adierazi behar
dira, arriskuen hedadura zein den zehazteko eta horiek diagnostikatutako gaixo-
tasunarekin duten harremana ikusi ahal izateko.

Lanbide gaixotasuna ikertzeko ingurunean ere neurketak egin behar dira eta
hori dagokion espezialistak egin behar duen lana da: industria higienista edo ergo-
nomoak, kasuaren arabera.

   



Osasuna Zaintzeko Ardura duen Medikuak, espezialista teknikoarekin batera,
lanbide gaixotasuna eragin duten arrazoiak zein diren zehaztu behar du eta ego-
kiak diren ondorioak atera behar ditu. Elkarrekin prebentzio neurriak eta zuzen-
tzeko ekimenak proposatuko dituzte eta proposamena Prebentzio Neurriak eta
Zuzentzeko Ekimenak prozeduran aipatutako Batzorde Teknikoak aztertu eta
onartu behar du, langileei kontsulta eginez.

Erabakia hartu ostean, prebentzio neurriak eta zuzentzeko ekimenak
“Prebentzio Neurriak” eta “Prebentzio Neurriek eta Zuzentzeko Ekimenen
Jarraipena” izeneko prozeduratan sartu behar dira.

Dokumentu horretan, prebentzio neurriak eta zuzentzeko ekimenak hartzeko
arduradunak zein diren adierazi behar da, eta baita horiek aurrera eramateko
epea eta aurrekontuan adierazten den diru-hornidura ere.

Adostasun eza aztertzea
LAP Zuzendariak, bertako zein kanpoko kontu-ikuskaritzaren batean edo

Zuzendaritzak egindako Planaren berrikuspenean aurkitutako adostasun ezaren
baten berri izan bezain pronto, adostasun ezaren arrazoiak aztertu behar ditu eta
etorkizunean antzeko adostasun ezak gerta ez daitezen zuzendu behar den
Planeko akatsa aztertzeari ekin behar dio.

Zuzentzeko txostenaren ardura LAP Zuzendariak du, nahiz eta etorkizunean
adostasun eza hori berriro ere gerta ez dadin zuzentzeko ekimen(ak) zehazteko
orduan Batzorde Teknikoaren laguntza izan. Batzorde Teknikoa da, hain zuzen ere,
zuzentzeko ekimenak hautatzeko orduan parte hartu behar duena, horiek aurrera
eramateko epea eta behar den aurrekontua ezarri behar dituena, betiere langile-
ei kontsulta eginez.

ALDI BATERAKO LANERAKO ENPRESEN BITARTEZ ETA AZPIKONTRATAZIOETAN
KONTRATATUTAKO LANGILEEKIN JARDUTEA

Prozeduran ABLEk lagatako langileen istripuak ere aintzat izan behar dira.

Ikertzeko prozesua enpresako langile propioentzat erabili behar den bera da.
Hala ere, ABLEko titularra da ikerketa txostena betetzeko ardura duena.

Praktikotasuna dela eta, kasu horietan, Enpresa erabiltzailearen eta ABLEren
sinadura dituen txosten bakarra egin behar da eta txosten horretan bertan adie-
razi behar dira enpresa bakoitzak hartu behar dituen prebentzio neurriak, bakoi-
tzean (antzeko istripu eta/edo lanbide gaixotasuna berriro gerta ez dadin ekidite-
ko) hobetu edo zuzendu behar denaren arabera.

Kontraten kasuan, txostena kontratako Arduradunak eta dagokion Arloko
arduradunak egin beharko dute, elkarrekin.

IKERKETEN TXOSTENAK

Istripu/Ezbeharren Ikerketa Txostenen Eredua
Istripu/Ezbeharren Ikerketa Txostenen Ereduan honako atalak adierazi behar

dira:
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• Deskribatzeko datuak:
- Lesioa jasan duen pertsonaren datuak (izen-abizenak, sexua, jaiotze-

data, enpresan noiz sartu zen, kontratu mota, Gizarte Segurantzako
Erregimena, Enpresaren Erregimena, ABLEren Erregimena,
Kontrataren Erregimena).

- Istripuaren datuak (data, leku mota, lan mota, jarduera fisiko espezi-
fikoa, jarduera fisiko espezifikoaren agente materiala, desbiderapena,
desbiderapenaren agente materiala, modua-kontaktua edo lesioa nola
gertatu den eta modua-kontaktua edo lesioa gertatzeko eraren agen-
te materiala). Istripuaren deskribapena.

- Ondorioak (pertsonen gaineko kalteak: lesio mota eta lesionatutako
gorputz-atala. Kalte materialak, dagokionean).

• Istripua aztertzea:
- Arrazoiak aztertzea (berehalakoak eta oinarrizkoak, LAP Planeko

akatsak).

- Gertakaria aztertzea: arriskua aurretik aurkitu ote zen, aurkitutako
faktore eragilea, ebaluatutako arriskua, zehaztutako prebentzio neurri-
rik ote zegoen, neurriak hartu ote ziren).

- Arriskua ebaluatzeko beharraren inguruko erabakia.

- Istripuaren kostua.

• Ondorioak eta Prebentzio Neurriak:
- Istripuari buruzko ondorioak.

- Prebentzio neurriak, arduradunak eta datak adieraziz.

• Txostenaren arduradunak:
- Ikerketa egiten duten pertsonak.

Ondorioei buruzko datuak Zerbitzu Medikoak eta/edo LAP Plana aurrera era-
mateko Arduradunak bete behar dituzte, kostuak ebaluatzeko orduan, beharrez-
ko ulertzen duten elkarlana eskatuz.

Arriskuen ebaluazioa aldatzeko beharra ote dagoen erabakitzea LAP aurrera
eramateko Arduradunari dagokio.

Arrazoiei eta prebentzio neurriei buruzko datuak Arloko Arduradunak bete
behar ditu, enpresan LAP aurrera eramateko Arduradunaren eta Batzorde
Teknikoaren adostasuna eta oniritzia izan ostean eta langileei kontsulta eginez.

Prebentzio neurrien Arduradunak eta neurriak aurrera eramateko datak ezar-
tzea Batzorde Teknikoaren zeregina da, “Prebentzio Neurriak” prozeduran esaten
dena aintzat izanda.

Txostenean kodetuta azaltzen diren ataletan erabiltzen diren kodeak Osalanek
argitaratutako “Laneko istripuak ikertzeko Eskuliburua”ren Eranskinetan adieraz-
ten direnak izan daitezen gomendatzen dugu.

   



Lanbide gaixotasunen ikerketa txostenaren eredua:
Lanbide gaixotasunen ikerketa txostenaren ereduan honako atalak adieraz

behar dira:

• Deskribatzeko datuak:
- Gaixorik dagoen langilearen datuak (izen-abizenak, sexua, NAN edo

pasaporte zk., herritartasuna, jaiotze-data, enpresan noiz sartu zen,
kontratu mota, Gizarte Segurantzako Erregimena, Gizarte
Segurantzako kide-zenbakia, lanbidea, aplikatu daitekeen hitzarmena,
helbidea, herria, LH/probintzia eta posta kodea).

Lanbide gaixotasunari buruzko datuak (diagnosia, lanbide gaixotasun
mota, lauki ofizialaren arabera LG eragin duen agentea, kaltetutako
gorputz-atala, LG noiz diagnostikatu zen, bajaren data, kide zk.).

LG eragin duten agenteen eraginpean izateari buruzko datuak (LG era-
gin duten lanen deskribapena, egun dagoen enpresan LG eragin duten
lanak zenbat denboran zehar egin dituen, aurreko enpresan LG eragin
duten lanak zenbat denboran zehar egin dituen, aurreko enpresako IFK).

• Lanbide gaixotasuna aztertzea:
- Arrazoiak aztertzea (berehalakoak eta oinarrizkoak, planeko akatsak).

- Gertakaria ebaluatzea: arriskua aurretik aurkitu ote zen, laneko bal-
dintza aurretik aurkitu ote zen, arriskua aurretik ebaluatu ote zen,
arriskuaren aldizkako kontrolak egiten ote ziren, prebentzio neurri
jakin batzuk ote zeuden, neurri horiek hartu ote ziren.

- Arriskua ebaluatzeko edo berriro ebaluatzeko beharrari buruzko erabakia.

• Osasuna zaintzea:
- Lehen azterketaren data.

- Osasuna zaintzeko jarraitutako protokoloa.

- Protokoloa kasu horretarako ezarrita zegoen ala ez.

- Ezarrita bazegoen, gaixotasuna diagnostikatzeko egokia zen ala ez.

- Lanbide gaixotasunaren jarraipena (osasuna zaintzeko jarraitu behar
den protokoloa, azterketen datak, eta abar).

LANEKO ISTRIPUEN ETA LANBIDE GAIXOTASUNEN ESTATISTIKA

Enpresan LAP aurrera eramateko Arduradunak istripu-tasaren jarraipena egin
behar du eta horretarako jarraian azaltzen direnak bezalako indizeak aldizka kal-
kulatu behar ditu:

Lesioa eragin duten istripuen eta lanbide gaixotasunen kasuan:
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Kalkulua hilero, urtean pilatuta edo urtetik urtera egin daiteke. Urtetik urtera-
ko indizeek aurreko urtean zegokion hilabetetik hasi eta uneko urte eta hilabete-
ra arte gertatu diren ezbeharren kalkulua dira.

Lortzen diren ondorio eta emaitzak Zuzendaritzari aldizka eman behar zaizkio,
egokiak direla ulertzen duen ekimenak egin ahal izateko.

Segurtasun eta Osasuneko Batzordeari kalkulatzen diren istripuen estatistiken
berri eman behar zaio aldizka, Batzordeak bilerak egiten dituen bakoitzean, hain
zuzen ere.

Era berean, enpresako Arlo eta Zerbitzuei aldizka eman behar zaie istripuen
estatistikei buruzko informazioa, langile guztiei bilera edo iragarki panelen bitar-
tez helarazteko.

GERTAKARIEN URTEKO AZTERKETA

Urtea amaitu ostean, LAP Zuzendariak, enpresan LAP aurrera eramateko
arduradunarekin eta osasuna zaintzeko ardura duen Medikuarekin batera,
amaitutako urtean gertatutako istripu eta ezbeharren eta lanbide gaixota-
sunen txostena egin behar du. Bakoitzak jarraian aipatzen den eran egin
beharko du lan hori:

a) Zerbitzu Medikoak istripuak izan dituzten langileen lesioak non izan diren
eta horien jatorria adierazi behar du. Lanbide gaixotasunen kasuan, ego-
era kontrolatuta dagoela egiaztatzeko, egoera ebaluatu behar du.

b) LAP aurrera eramateko Arduradunak oinarrizko arrazoi, Planeko akats,
istripu eta ezbeharretan errepikatzen diren arrazoien berri eman behar du,
hartutako neurrien eraginkortasuna neurtuz.

Azterlan horien ondorioz, aurkitutako akats posibleak zuzentzeko helburua
izango duten neurri berriak planteatuko dira (prestakuntza, Arauak berrikustea,
mentalizatzea, Ingeniaritza edo Erosketak zuzentzea, Mantentze-lanetako progra-
mak moldatzea, eta abar).
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• MAIZTASUN OROKORRAREN INDIZEA =

• MAIZTASUN INDIZEA, BAJAREKIN =

• LARRITASUN INDIZEA =

• GERTAKARIEN INDIZEA =

Baja istripu kop./LG

Lan egindako ordu kop.
x 10

6

Galdutako Lanegunak

Lan egindako ordu kop.
x 10

3

Baja istripu kop./ LG (Bajarekin + Baja gabe)     

Lan egindako ordu kop.
x 10

6

Baja istripu kopurua

Batez besteko langile kop.
x 10

3

     



PREBENTZIO NEURRIEN JARRAIPENA

Istripuak/ezbeharrak, edo LAP Planeko bestelako jarduerak, ikertzearen ondo-
rioz eratorritako prebentzio neurriak Arloko Arduradunak proposatuko ditu,eta
horiek onartzeko Batzorde Teknikoaren (prebentzio neurriei buruzko erabakiak
hartzeko ardura du) oniritzia beharrezkoa da, langileei kontsulta eginez. Aztertzen
ari diren neurriak aurrera eramateari buruzko erabakia, horien gainean erabakiak
hartzeko mailaz kanpo daudenean, dagokion hierarkiako mailari jakinarazi behar
zaizkio, behar bezala aintzat izan ditzaten.

Ekimenak aurrera eramateko ardura Arloko Arduradunena da eta horiek
enpresako sailek ematen dieten babesa eta informazioa izango dute lagungarri.
Ekimena aurrera eramaten duen pertsona bere arloan ez dagoenean, arlo horre-
tako arduradunekin harremanetan jarri behar da eta elkarrekin planifikatuko
dituzte horiek aurrera eramateko gutxi gorabeherako datak.

Hilero, Arloko Arduradun bakoitzak LAP aurrera eramateko Arduradunari
behar bezala eguneratutako prebentzio neurrien jarraipenaren Txostenaren ale
bat eman behar dio.

Enpresan LAP aurrera eramateko Arduradunak, iristen diren txostenen arabe-
ra, prebentzio neurrien, zuzentzeko ekimenen eta horien egoeraren zerrenda oro-
korra ezarri behar du, LAP Zuzendariari eta Segurtasun eta Osasuneko
Batzordeari horren berri emateko. Dokumentu hori Enpresa osoko prebentzio neu-
rrien eta zuzentzeko ekimenen jarraipenaren Txosten Orokorra izango da, eta LAP
Planaren eraginkortasuna neurtzeko eta Etengabeko Hobekuntzaren prozesua
martxan jartzeko dokumentu gakoa da.

Enpresan LAP aurrera eramateko Arduradunak, hilero, arlo bakoitzeko jarrai-
penaren Txostena eguneratu behar du eta Txostena Arlo horri dagokion Artxiboan
gorde behar da.

PROZEDURAREN ONDORIOZ SORTZEN DEN DOKUMENTAZIOA

Laneko istripuaren berri emateko eredua: Bertan, idazpuru gisa honakoak
adierazi behar dira: prozeduraren izenburua eta kodea, data, berrikuspenaren zk.
eta data, Arloa, Zuzeneko Agintaria, LAP aurrera eramateko Arduraduna. Honako
atalak izan behar ditu: istripua izan duen pertsonaren datuak, istripuaren datuak,
deskribapen laburra, hala nola: lekua, eragiketa, ekipamenduak eta materialak.

Lanbide gaixotasunaren berri emateko eredua: Bertan, idazpuru gisa honako-
ak adierazi behar dira: prozeduraren izenburua eta kodea, data, berrikuspenaren
zk. eta data, Arloa, Zuzeneko Agintaria, LAP aurrera eramateko Arduraduna,
enpresako prebentzio antolamenduaren Medikua. Honako atalak izan behar ditu:
gaixorik dagoen pertsonaren datuak, lanbide gaixotasunaren datuak, laneko bal-
dintzen deskribapen laburra, hala nola: lekua, eragiketa, substantziak, ekipamen-
duak eta abar.

Ezbeharraren berri emateko eredua: Bertan, idazpuru gisa honakoak adierazi
behar dira: prozeduraren izenburua eta kodea, data, berrikuspenaren zk. eta
data, Arloa, Zuzeneko Agintaria, LAP aurrera eramateko Arduraduna. Honako ata-
lak izan behar ditu, besteren artean: lekua, eragiketa, ekipamenduak eta mate-
rialak.
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Adostasun ezaren berri emateko eredua: Bertan, idazpuru gisa honakoak
adierazi behar dira: prozeduraren izenburua eta kodea, data, berrikuspenaren zk.
eta data, Arloa, Zuzeneko Agintaria, LAP aurrera eramateko Arduraduna. Honako
atalak izan behar ditu: jarduera, adostasun ezan parte hartzen duen prozedura.

Laneko istripua eta ezbeharraren ikerketa txostenaren eredua: Bertan, idaz-
puru gisa honakoak adierazi behar dira: prozeduraren izenburua eta kodea, data,
berrikuspenaren zk. eta data, Arloa, Zuzeneko Agintaria, LAP aurrera eramateko
Arduraduna. Honako atalak izan behar ditu: Istripua izan duen langilearen datuak,
istripuaren lekuari buruzko datuak, istripuaren datuak, ikerketako datuak, istri-
puaren deskribapenari buruzko datuak, istripuarekin zerikusia zuten laneko bal-
dintzen azterketa, istripuaren arrazoien azterketa, ondorioak, prebentzio neurriak.
(Ikus OSALANek argitaratutako “Laneko istripuak ikertzeko Eskuliburuan” propo-
satutako ikerketa txostena).

Lanbide gaixotasunaren ikerketa txostenaren eredua: Bertan, idazpuru gisa
honakoak adierazi behar dira: prozeduraren izenburua eta kodea, data, berrikus-
penaren zk. eta data, Arloa, Zuzeneko Agintaria, LAP aurrera eramateko
Arduraduna, enpresako prebentzio antolamenduaren Medikua. Honako atalak izan
behar ditu: Gaixorik dagoen pertsonaren datuak, lanbide gaixotasunaren datuak.

Prebentzio Neurri eta Zuzentzeko Ekimenen Txostenaren Ereduak: prebentzio
neurrien planifikazioa eta jarraipena: Idazpuruan honakoak adierazi behar dira:
prozeduraren kodea; Laneko Arloa; Laneko Arloko Arduraduna; LAP aurrera era-
mateko Arduraduna; erregistroa noiz hasi zen, erregistroaren berrikuspenaren
data, erregistroa noiz amaitu zen. Zutabeetan: Prebentzio Neurriaren erregistro
zk.; Prebentzio Neurri/Jarduera; prebentzio neurria hartzearen Arduraduna; eki-
menaren egoera (onartu da edo aztertzen ari dira); aurrera eramateko aurreiku-
sitako data, aurrera eramateko data; eta oharrak.

Prebentzio neurriak aurrera eramateari eta horien eraginkortasunari buruzko
Txostena: Idazpuruan honakoak adierazi behar dira: prozeduraren kodea; Laneko
Arloa; Laneko Arloko Arduraduna; LAP aurrera eramateko Arduraduna; erregistroa
noiz hasi zen, erregistroaren berrikuspenaren data, erregistroa noiz amaitu zen.
Zutabeetan: erregistro zk.; Neurri/Jarduera; aurrera eramatearen arduraduna;
noiz egin den; arriskua ebaluatzea, neurririk gabe; arriskua ebaluatzea, neurria-
rekin; eraginkortasun maila.
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LARRIALDIETARAKO PLANA; LEHEN SOROSPENAK; ARRISKU
LARRIA ETA BEREHALAKO ARRISKUA DUTEN EGOERAK

LAP Planean larrialdiekin zerikusia duten ekimenak sistematizatzea
ahalbidetzen duen prozedura diseinatu behar da. Larrialditik gertu dagoen ego-
era (larrialdi izatera heltzen ez den egoera) LAP Legean “Arrisku larri edo bere-
halako arriskua duen egoera” gisa aipatzen da. Horretaz gainera, prozedura
honetan edo bestelako prozeduraren batean, egoera hain berezi horien aurrean
jarduteko era sistematizatu behar da.

Arrisku larria eta berehalako arriskua duten egoerak
LAP Planean, langileei kontsulta egin ostean, arrisku larria edo berehalako

arriskua dagoenean jarduteko prozedura egon behar da, LAP Legearen 21. artiku-
luak ezartzen duena betetzeko.

Prozedura horretan arriskuaren eraginpean dauden langile guztiei arriskuaren
eta, babesari dagokionez, hartutako edo hartu behar diren neurrien berri ahalik
eta lasterren emateko era arautu behar da.

Horretaz gainera, neurri horiek nola hartu behar diren eta langileek bere jar-
duera bertan behera uzteko eta, beharrezkoa balitz, lantokia berehala uzteko
beharrezkoak diren jarraibideak eman behar dira. Horretarako aintzat izan behar
da, arriskuak dirauen artean, langileei ezin zaiela lanean jarrai dezaten eskatu.

Azkenik, langilea bere segurtasunerako, lankideen segurtasunerako edo
enpresatik kanpokoentzat arrisku larria eta berehalako arriskua duen egoeran
badago, eta hierarkian bere gainetik dagoen pertsonarekin harremanetan jartzea
ezinezkoa bada, langilearen ezagutza eta haren eskura dauden baliabide tekniko-
ak aintzat izanda, langileak arrisku horren ondorioak ekiditeko eta arriskuaren
berri emateko baldintzatan egon dadin behar dena ezarri behar da.

Dena dela, atal horrek larrialdietarako planarekin zerikusia izan behar du, ber-
tan, larrialdi posibleak zein diren jakitetik abiatuta, arrisku larri eta berehalako
arriskua duten egoera posibleak zein diren aurreikusi baitaitezke. 

Arrisku larria eta berehalako arriskua duten egoerak arautzen dituen prozedu-
ra egoera horren eraginpean diren enpresako langile guztiei aplikatu behar zaie,
horiek hierarkian duten maila eta laneko egoera (iraunkorra, aldi baterakoa, azpi-
kontratatua…) alde batera utziz.

Larrialdietarako Plana edo neurriak
Hainbat larrialdi gerta daitezke eta horien aurrean jarduteko era funtsezkoa

da ondorioak ahalik eta gehien murriztu nahi baditugu.

LAP Planean barneko faktoreengatik zein kanpokoengatik gerta daitezkeen
hainbat larrialdi kontuan hartzen dituen prozedura diseinatu behar da.

Adibide gisa, honakoak aipa ditzakegu: substantzia arriskutsuen jarioa edo
isurketa, suteak edo leherketak, uholdeak edo lurrikarak bezalako natura-gerta-
kariak, atentatuak eta abar.

Esaterako, suteen kasuan, hiru jarduera aipagarri daude: suteen aurkako
borroka, langileak enpresatik ateratzea eta lehen sorospenak. Gainerako egoera-
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tan, gaietan eta ingurumenean izango diren ondorioak arintzeko aurreikusitako
mekanismoak martxan jarri behar dira eta, suteetan egiten den bezalaxe, langi-
leak enpresatik atera behar dira eta zaurituei lehen sorospenak eman.

Prozedurak honakoa ahalbidetu behar du:

• Larrialdietarako Plana garatzeko, ezartzeko eta mantentzeko gidak ezartzea.

• Larrialdien ardura duten langileek behar duten prestakuntza zein den
zehaztea.

• Larrialdietan erabili behar diren ekipamenduak kontrolatzeko prozedurak
ezartzea.

• Langileak trebatuta egotea larrialdietan era seguruan aritu daitezen.

• Larrialdiak pertsonen osasunaren gain eragiten duen arriskuen aurrean
babestea, lehen sorospenak aplikatuz.

Diseinatutako prozedurari esker, larrialdi egoerak zein diren jakiteko planifika-
zioaren bitartez, errazago izan behar da potentzialki larriak diren arriskuak eta
enpresak larrialdien aurrean erantzuteko dituen beharrak ebaluatzea, larrialdi
posibleei aurre egiteko moduak eta diseinatzen diren planak ahalik eta eraginko-
rren izan daitezen lortzea.

Larrialdi Planari buruzko Prozedurak enpresan dauden pertsona guztiengan du
eragina, enpresako langile propioengan zein kontratengan, bisitariengan, eta aba-
rrengan, eta baita enpresako instalazioetan ere.

PROZEDURA HORREN BEHARRAREN JATORRIA

ARRISKU LARRIA ETA BEREHALAKO ARRISKUA DUTEN EGOEREI DAGOKIENEZ

Langileek lanean segurtasuna eta osasunari dagokionez babes eraginkorra
izateko eskubidearen zati diren eskubideen artean, LAP Legeak 14.1. artikuluan
jarduera arrisku larria edo berehalako arriskua dagoenean bertan behera uztea
dago. Eskubide horri lotuta eta babesteko beharrarekin betetzeko, enpresaburuak
arrisku larria eta berehalako arriskua dagoenean jarduteko era arautu behar du.

LAP Legearen 21. artikuluan enpresaburuak arrisku larria eta berehalako
arriskua dagoenean nola jardun behar duen arautzen da. Zentzu horretan, enpre-
saburuak arrisku larria eta berehalako arriskua dagoenean lehenbailehen jarri
behar ditu arrisku horren eraginpean dauden langileak eta babesteko hartutako
edo hartu behar diren neurrien berri eman behar die.

Horretaz gainera, enpresaburuak langileentzako neurriak hartu behar ditu eta
beharrezkoak diren jarraibideak eman behar ditu arrisku larria eta berehalako
arriskua dagoenean jarduera bertan behera utzi ahal izan dezaten eta lanpostutik
atera ahal izan daitezen. Gainera, langileei ezin zaie eskatu berriro ere lanera
itzultzea arriskuak jarraitzen duen artean. Bere segurtasunaren aurkako arrisku
larria eta berehalako arriskua dagoenean, langileak hierarkian gainetik duten
pertsonarekin harremanetan jarri ahal izan daitezen beharrezkoak diren baliabi-
deak jarri behar ditu.
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LARRIALDIETARAKO PLAN ETA NEURRIEI DAGOKIENEZ

LAP Legearen 20. artikuluaren arabera, enpresaburuak (enpresaren tamaina
eta jarduera eta enpresatik kanpoko pertsonak egon daitezkeela aintzat izanda)
larrialdi posibleak aztertu behar ditu eta lehen sorospenei, larrialdietarako lagun-
tza medikoari, salbamenduari eta suteen aurkako borrokari dagokionez, beharrez-
koak diren neurriak hartu behar ditu.

OHSAS 18001 jarraibide teknikoaren arabera, enpresak ezbehar eta larrialdi
potentzialak (eta horiei aurre egiteko gaitasuna) zein diren jakiteko eta ezbehar
eta larrialdi horiekin zerikusia izan dezaketen lanbide gaixotasun eta lesioak pre-
benitzeko eta arintzeko, dokumentuz jasotako planak eta prozedurak ezarri eta
mantendu behar ditu.

Larrialdien aurreko aurreikuspen eta erantzunerako planak eta prozedurak
berrikusi behar dira, ezbeharrak edo larrialdiak gertatu ostean, bereziki.

Aldizka larrialdietarako ekipamenduak erabiltzeko moduan daudela egiazta-
tzeko eta langileek larrialdietan behar den azkartasunez jarduteko gaitasuna tre-
batuta izan dezaten mantentzeko egiaztapenak eta simulazioak egin behar dira.

Azkenik, LANEk LAP Planari buruz dituen Zuzentarauen arabera, larrialdiak
prebenitzeko, prestatzeko eta horiei erantzuteko behar bezain beste xedapen eza-
rri eta mantendu behar dira. Xedapen horiek gerta daitezkeen istripu eta larrial-
diak zein diren zehaztu behar dute. Enpresaren tamainaren eta jardueren izaera-
ren araberakoak izan behar dira.

Jarduera horiek jarraian aipatzen dena egin behar dute:

• Lantokian larrialdi egoeran dauden pertsona orori beharrezkoak diren
informazio, barne komunikaziorako bitarteko eta koordinazioa eskaintzen
zaizkiola bermatzea.

• Larrialdietan, interesa duten agintari eskudunei, auzokoei eta parte-hartze
zerbitzuei informazioa ematea.

• Lantokian dauden pertsona guztiei lehen sorospen eta laguntza medikoko
zerbitzuak, suteak itzaltzeko zerbitzuak eta pertsonak lantokitik ateratze-
ko zerbitzuak eskaintzea.

• Enpresako kide guztiei, maila guztietan, beharrezkoa den informazioa eta
prestakuntza ematea, larrialdiak ekiditeko aldizkako ariketak, prestakun-
tza eta egoera horien aurrean erantzuteko metodoak barne.

PROZEDURA GARATZEA

ARRISKU LARRIA ETA BEREHALAKO ARRISKUA DUTEN EGOERAK

“Arrisku Larria eta Berehalako Arriskua” duen egoera bat gertatzen denean,
bere osasunaren gaineko kalteak ekiditeko helburuz, egoera horren eraginpean
dauden langile guztiek azkar eta era arduratsuan jardun behar dute, hierarkian
edozein maila dutela ere, edo bere lan-harremana edozein dela ere.

LAP Planean diseinatzen den prozedurak honakoak izan behar ditu kontuan:
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• Enpresaburuak nola jardun behar duen.

• Arriskuaren eraginpean dagoen langileak nola jardun behar duen, langile
isolatua eta kontratako langilea barne.

• Langileen ordezkariek nola jardun behar duten.

• Kanpoko langileak daudenean nola jardun behar den.

• Laneko Agintaritzak nola jardun behar duen.

Enpresaburuak nola jardun behar duen
Babesteko beharrarekin betetzeko helburuz, enpresaburuak, lanarekin zeriku-

sia duten alderdi guztietan, bere menpe dauden langile guztien segurtasuna eta
osasuna bermatu behar du.

Langileak Arrisku Larria eta Berehalako Arriskua duen egoera baten aurrean
daudenean edo egon daitezkeenean, enpresaburuak jarraian aipatzen direnak
egin behar ditu ezinbestean:

1. 1. Arrisku baten eraginpean dauden langileei lehenbailehen arrisku horren
berri ematea, eta baita prebentzioari dagokionez hartutako edo hartu
behar diren neurrien berri ere.

2. Arrisku larria, berehalako arriskua eta ekidin ezin daitekeen arriskua dago-
enean, langileek bere jarduera bertan behera utzi eta, beharrezkoa balitz,
lantokitik irteteko aukera izan dezaten beharrezkoak diren neurriak hart-
zea eta beharrezkoak diren jarraibideak ematea.

3. “Arrisku Larria eta Berehalako Arriskua” duen egoeran dagoen langileak,
hierarkian bere gainetik dagoen pertsonarekin harremanetan jarri ezin
duenean, arrisku hori eragiteak dituen ondorioak ekiditeko beharrezkoak
diren neurriak hartzeko aukera izan dezan beharrezkoa den hori izatea.

Enpresaburuak egoera horien aurrean langileen segurtasuna eta osasunarekin
zerikusia duten neurriak ordaindu behar ditu eta ezin die aurreko ataletan aipatuta-
ko neurriekin zerikusia duen inolako kalterik eragin, ez langileei ez haien ordezka-
riei, asmo txarrez aritu direnean edo arduragabekeria larria egin dutenean izan ezik.

Enpresaburuak ekintza iraunkorra garatu behar du dagoen babes maila hobet-
zeko eta zuzentzeko neurriak hartzeko beharrezkoa den guztia egin behar du,
Arrisku Larria eta Berehalako Arriskua eragiten duten egoerak ekiditeko helburuz.

Langileak nola jardun behar duen
Langileak, bere ustez langileen segurtasun eta osasunarentzat arriskutsua

den egoera bat dagoenean, berehala jarri behar ditu jakinaren gainean hierarkian
gainetik duen pertsona eta Prebentzio arduradunak edo langileen ordezkariak.

Aldiberean, arrisku larria, berehalako arriskua edo ekidin ezin daitekeen arris-
kua baldin badago eta, beharrezkoa balitz, langileek lana bertan behera utzi deza-
kete eta lantokitik berehala irten daitezke. Zentzu horren, teknikoki posible den
guztietan, lanaren zati bat gelditu behar da, hau da, aipatutako arriskua suposa-
tzen duten elementu edo tresnak soilik gelditzea eta ez instalazio guztia.
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Hipotesi hori gertatuko balitz, langileei ezin zaie eskatu arriskuak dirauen
artean bere jarduerarekin jarraitu dezaten, arauz zehaztutako salbuespena,
segurtasun arrazoiak direla eta, behar bezala justifikatuta dagoenean izan ezik.

Isolatutako langilearen kasua: Langilearentzat berarentzat, gainerako lan-
gileentzat edo enpresatik kanpoko pertsonentzat arrisku larria edo bere-
halako arriskua duen egoera baten aurrean, langilea hierarkian bere gai-
netik dagoen pertsonarekin harremanetan jarri ezin denean, dituen eza-
gutza eta baliabide teknikoen arabera, arrisku horren ondorioak ekiditeko
beharrezkoak diren neurriak hartu behar ditu.

Kontratako langilearen kasua: Langilea kontrata batetakoa denean, enpre-
sako LAP arduraduna edo, ez badago, hierarkian gainetik duen pertsona
jakinaren gainean jarri behar du.

Kasu guztietan, arrisku larria eta berehalako arriskua duen egoera aurkitzen
duen langileak eta hierarkian bere gainetik dagoen pertsonak hogeita lau orduko
epean egoerari buruzko Txostena bete behar dute (Ikerketaren akta, txosten tek-
nikoa, eta abar).

Ondorioz, Arrisku Larria eta Berehalako Arriskua dagokion dokumentuan
behar bezala egiaztatuta egon behar da, hau da, laneko baldintzen eta istripua
izateko arriskuaren artean arrazoien harremana edo lotura egon behar da.
Txosten hori LAP Zuzendariari eman behar zaio, geroago Zuzendaritzarekin bate-
ra azter dezan; azterketa hori “Gertakariak ikertzea” prozeduraren arabera egin
behar da.

Langileen Ordezkariek nola jardun behar duten
Langilea, bere lana dela eta, arrisku larri edo berehalako arrisku baten eragin-

pean badago, eta enpresaburuak langileen segurtasuna eta osasuna bermatzeko
neurriak hartu ez baditu, edo neurriak hartzea ahalbidetzen ez badu, langileen
legezko ordezkariek (kideen gehiengoaren adostasunarekin) arrisku horien era-
ginpean dauden langileek lana bertan behera utz dezaten hitzartu dezakete.
Enpresari eta Laneko Agintaritzari hitzarmen horren berri eman behar zaie eta
horiek, 24 orduko epean, hitzartutakoa bertan behera utzi edo berretsi behar
dute.

Segurtasun eta Osasuneko Batzordeak, langileen ordezkaritza organoa behar
den azkartasunez biltzea ezinezkoa denean, kideen gehiengoaren adostasunare-
kin aurreko paragrafoan aipatutako hitzarmena egin dezake.

Lantokiko langileen legezko ordezkariek gaian aplikatu daitekeen legeria kon-
tuan ez izateagatik arriskua izateko aukera handia eta larria dela ikusten dutene-
an, enpresaburuari, idatziz eskatu behar diote arrisku egoera hori ezabatzeko
beharrezkoak diren neurriak har ditzan; enpresaburuak eskakizunari jaramonik
egiten ez badio, agintari eskudunei zuzendu behar dira ordezkariak.

Langileen ordezkariek ezin dute inolako kalterik izan aurreko paragrafoetan
aipatutako neurriak direla eta, asmo txarrez aritu direnean edo arduragabekeria
larria egin dutenean izan ezik.
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Enpresatik kanpoko jendea duten enpresen kasuan nola jardun behar den
Izua zabal dadin ekidin behar da eta horretarako langileen prestakuntzari

aparteko garrantzia eman behar zaio.

Laneko Agintaritzak nola jardun behar duen
Dagokion ikuskapena egin ostean, pertsonentzako arrisku larria eta berehala-

ko arriskua suposatzen duten akatsak edo hutsuneak aurkitzen badira,
Administrazio eskudunak jarduera aldi baterako, guztiz edo zati batean, gelditzea
hitzartu dezake. Horretarako, arduradunei akatsak zuzendu ditzaten edo horien
funtzionamendua arauen arabera moldatu dezaten eskatuko die, legea ez bete-
tzeagatik ezarri daitezkeen isunak eta laneko legerian aurreikusten diren neurriak
kaltetu gabe.

Lana gelditzen bada, arriskua desagertu ostean berriro ekin behar dute jar-
duerarekin, hau da, istripua izateko arriskua eragiten duten akatsak edo hutsune-
ak zuzentzeko interesa duenak hori egin dela ziurtatzen duen arte langileak ezin
dira hasi lanean.

LARRIALDIETARAKO PLANA EDO NEURRIAK

Prozeduran aintzat izan behar dira arriskuak zein diren eta arriskuen ebalua-
zioa eta kontrola, gerta daitezkeen larrialdiak zein diren jakiteko iturria baitira.

Horretaz gainera, larrialdiei aurre egiteko dauden ekipamenduak, aplikatu dai-
tezkeen legezko xedapenak, enpresan istripu, ezbehar eta larrialdi mota horrekin
duten esperientzia eta enpresak antzeko ezaugarrien aurrean dituen esperientzia
eta ohitura onak aintzat izan behar dira.

Larrialdiekin zerikusia duten beste bi jarduera daude: langileak enpresatik
ateratzea eta edozein larrialdi gertatzen denean aplikatu behar diren lehen soros-
penak.

Prozedurari esker, posible izan behar da enpresan larrialdietarako planak egi-
tea, larrialdietarako egokia den ekipamendua zein den jakitea eta langileen esku-
ra jartzea eta, aldizka egiten diren simulazioen bitartez, horiek erantzuteko duten
gaitasuna probatzea. Larrialdien simulazioen emaitzak erregistratu behar dira eta
beharrezkoak diren aldaketak egiteko ebaluatu behar dira.

Prozesuan hiru alderdi izan behar dira aintzat:

• Larrialdietarako plana bera.

• Larrialdietarako plana ezartzea: izendapenak, prestakuntza, praktika eta
simulazioak eta larrialdietarako ekipamenduen mantentze-lanak.

• Lehen sorospenak.
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Larrialdietarako Plana

Edukia:

Larrialdietarako Planean honakoak sartu behar dira:

• Enpresaren eta inguruaren deskribapena.

• Dauden baliabideak.

• Beharrezkoa den dokumentazioa.

• Larrialdiak eta larrialdiak eragin ditzaketen arriskuak zein diren.
Esaterako, material arriskutsuak zein diren eta non dauden eta beharrez-
koak diren larrialdietarako ekintzak zein diren zehaztea.

• Larrialdia antolatzea. Enpresako langileek dituzten zeregin eta ardurak.

Enpresaren eta inguruaren deskribapena: Enpresa eta ingurua labur-labur
deskribatu behar dira. Enpresaren kokapen fisikoaren, jardueren eta ins-
talazioen ikuspegi orokorra eskaini behar du.

Jarraian aipatzen diren puntuak izan ditzake: identifikazio fisikoa; sar-
bideak; eraikinak eta kokalekua; jarduera; industria prozesuak; ekipa-
menduak eta instalazioak; enpresako langileak; organigrama; ingurua.

Dauden baliabideak: Enpresak larrialdi bati aurre egiteko dituen giza balia-
bideak eta baliabide materialak dira.

Baliabide materialei dagokienez, dauden arriskuen eta aurreikusitako
larrialdien arabera, larrialdietarako ekipamenduari dagokionez dauden
beharrak zehaztu behar dira. Ekipamendu mota, kopurua eta abar legeriak
edo horretarako eskumena duten langileen diseinuak zehaztuko dute.
Ekipamendua aurretik ezarritako aldietan probatu behar da, behar den
bezala dabilela egiaztatu ahal izateko.

Larrialdietarako ekipamenduaren artean, aipatzekoak dira honakoak:
Arriskuak aurkitzeko sistemak eta alarmak; Larrialdietarako argiteriaren
kokapena, mota eta potentzia; Langileak ateratzeko ateak eta ibilbideak;
Langileen salbamendurako babestutako lekuak; Laneko ekipamenduen
eta/edo instalazioen zati kritikoak, hala nola, blokeatzeko balbulak, eten-
gailuak eta fusibleak; Suteen aurkako babeserako ekipamenduak; Lehen
sorospenetarako ekipamenduak (larrialdietan begiak garbitzekoa… barne);
Komunikaziorako ekipamenduak (megafonia, telefonoak, irratiak, pertso-
nak bilatzeko gailuak), eta abar.

Giza baliabideei dagokienez, larrialdietarako ekipamenduak enpresako
instalazioen eremuan, larrialdietan jarduteko trebakuntza berezia duten
enpresako pertsonen multzoa dira.

Beharrezkoa den dokumentazioa: Enpresa osatzen duten elementuak non
kokatzen diren ezagutu ahal izateko, eguneratutako planoak izan behar dira
enpresan. Enpresaren, inguruaren eta sarbideen kokalekuaren plano topo-
grafikoari, instalazioen (suteen aurkako babeserako lokalak, instalazioak,
ekipamenduak eta baliabideak) planoari buruz ari gara, hain zuzen ere. 
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Larrialdiak zein diren zehaztea: Enpresa gehienetan aintzat izan behar
diren oinarrizko larrialdiak honakoak dira: sutea, laneko istripua edo bere-
halako gaixotasun larria. Dena dela, komeni da honakoak gogoan izatea:
produktu toxiko edo arriskutsuen jarioak edo isurketak eragindako egoera
posibleak eta uholdeak, lurrikarak, atentatuak eta beste hainbat kanpoko
agenteek eragin ditzaketen egoerak.

Larrialdi potentzialak zein izan daitezkeen jakiteko eta horien inbenta-
rioa egiteko, jarraian aipatzen diren puntuak izan behar ditugu aintzat:
non gertatzen diren; kokalekua; arrisku maila; aurreikusi daitezkeen
ondorioak.

Larrialdia antolatzea: Larrialdien antolamendua enpresaren organigraman
oinarritzen da. Larrialdien antolamenduan agertu ohi diren irudiak hona-
koak dira: larrialdietarako burua; parte-hartzearen burua; kontroleko
gunea; lehen parte-hartzerako ekipamendua; bigarren parte-hartzerako
ekipamendua; alarma eta langileak enpresatik ateratzeko ekipamendua;
lehen sorospenetarako ekipamendua; eta laguntzarako ekipamenduak.

Laburbilduz, atal horretan garatu behar diren jarduerak jarraian aipatzen
direnak dira: larrialdiaren antolamendua diseinatzea; hierarkia maila
bakoitzari zereginak eta ardurak esleitzea; eta larrialdien antolamendura-
ko irudi bakoitzarentzat parte-hartzearen fitxak idaztea.

Larrialdietarako plana ezartzea
Larrialdietarako Plana (LP) mantentzeko eta hobetzeko jarduerak ere aintzat

izan behar dira.

LP ezartzen badugu, solairuan dauden pertsona guztiek (enpresako langileek,
kontratetako langileek, bisitariek eta abarrek) larrialdi bat gertatzen bada, nola
jardun jakingo dute eta, horretaz gainera, era azkarrenean eta eraginkorrenean
jarduteko trebatuta egongo dira.

Horrek zera esan nahi du: Larrialdietan jarduteko sistemaren araberako kul-
tura enpresan, jarduteko prozeduratan eta kudeaketa sisteman integratzea; LPk
ezarritako jarraibideen arabera jardutea; Langileei informazioa eta trebakuntza
ematea; LPren eraginkortasuna ebaluatzeko sistema ezartzea eta LP berrikusten
eta eguneratzen dela bermatzea.

Plana ezartzeko estrategiak

Arriskuen ebaluazioaren ondorioz zehaztutako zuzentzeko neurriak
eta/edo prebentzio neurriak ezartzea.

Enpresaren maila guztietan (besteren artean, eta Planean parte hartzen
duten kanpoko laguntza zerbitzuetaz gainera: SOS Deiak 112,
Suhiltzaileak,eta abar, kontratak eta sarritan bisitaldiak egiten dituzten
langileak barne) LPri buruzko informazio orokorra ematea eta LP hedatzea.

LPn aurreikusitako zeregin espezifikoetan parte hartzen duten langile
guztiei prestakuntza ematea.

LPko trebakuntza eta simulazioak.
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Mantentzeko eta hobetzeko estrategiak

LP bizirik dagoen dokumentua da eta, ondorioz, beharrezkoa bada, egu-
neratuta dagoela bermatzeko berrikusi behar da ezinbestez, honako ego-
erei dagokienez behintzat: 

• Instalazio berriak jartzen badira edo daudenak aldatzen badira,
orain arte kontuan hartzen ziren larrialdiak ez diren egoera berriak
eragiteko gaitasuna baldin badute edo arrisku berriak sortzen baldin
badituzte.

• Antolamenduan ezarritako prebentzio eta babeserako baliabideen
kopuruari eta kalitateari dagokionez edo, orokorrean, LP egituratzen
duten atalen batean aldaketak eragiten dituen edozein alderdiri dago-
kionez, Larrialdien Antolamenduan aldaketak eragin ditzaketen aldake-
tak egiten badira.

• Arauen baldintza berriek hala eskatzen badute.

• Aldizkako simulazioen emaitzek hori adierazten badute.

• Aurretik aipatutako hipotesirik gertatzen ez bada, gutxienez (eta orien-
tazio gisa) hiru urtean behin berrikusi behar da LP.

Prestakuntza

Enpresako langile guztiek Larrialdietarako Planean ezarritako irizpide eta
arauen arabera egokia den prestakuntza orokorra jaso behar dute.

Planean zeregin espezifikoren bat duten pertsonek bere zeregin eta
arduren araberako prestakuntza espezifikoa jaso behar dute.

Prestakuntza mota bat zein bestea Prestakuntzarako Urteko Programan
zehaztu behar dira, helburu eraginkor gisa.

Simulazioak egitea

Prozedura simulazioen programan ezarri behar da. Egokia eta praktikoa
denean, kanpoko larrialdietarako zerbitzuek simulazioetan parte har deza-
ten sustatu behar da.

Babeserako eta larrialdietarako ekipamenduen mantentze-lanak

Gutxienez, 1492/1993 EDk ezartzen dituen funtzionamenduaren egiaz-
tapenak egin behar dira, beharrezko direnean, larrialdietarako ekipamen-
du guztiak erabiltzeko prest daudela bermatzeko.

Lehen sorospenak
Prozeduran aintzat izan behar da istripua edo larrialdia gertatzen denean, jar-

duteko era, zaurituaren egoera larriagotu ez dadin, ahalik eta azkarren eta eragin-
korren izateko antolatu behar dela; horretarako zauritua ahalik eta egoerarik one-
nean egon behar da eskumena duen osasuneko langileek zaintzen duten arte. Hori
guztia soroslearen bizitza arriskuan jarri gabe eta jarraian aipatzen den hurrenke-
ran egin behar da: Babestea, Berri ematea, Laguntza ematea (AZP sistema).
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1. Babestea

Lasaitasunez, azkartasunez eta nork bere burua kontrolatuz jardun
behar da, zaurituari konfiantza helarazteko.

Egoeraren azterketa azkarra egin behar da lekuaren eraketa azkarra egi-
nez, jarraian aipatzen diren helburuak betetzeko:

Baldin badaude, arriskuaren iturriak ezabatzeko (istripua izan duen
pertsonaren gaineko kaltea etetea eta laguntza ematen duen pertsona
babestea).

Zaurituak aurkitzea eta horien egoeraren ebaluazioa egitea (jarduteko
lehentasuna ezarriz).

Eremua seinaleztatzea, bertan dauden pertsonak babesteko, enbarazu
ez egiteko eta laguntza errazago irits dadin ahalbidetzeko.

2. Berri ematea

Europan, larrialdietarako zerbitzu publikoek telefono zenbaki bakarra
dute: 112.

Nola berri eman?:

• Nor zaren

• Zer gertatu den

• Non gertatu den, bilaketa errazteko xehetasunak emanez

• Zauritu kopurua eta horien itxurazko egoera adieraziz.

3. Laguntza ematea

Bakoitzaren gaitasun eta ezagutzaren arabera, laguntzarako zerbitzu
eskudunak iristen diren arte.

PROZEDURAREN ONDORIOZ SORTZEN DEN DOKUMENTAZIOA

* Arrisku larria eta berehalako arriskua duten egoeren kasuan:

Arrisku larria eta berehalako arriskua duen egoeraren txostena:

Idazpuruan: Txostenaren izenburua; kodea; Arloko arduraduna; data; berri-
kuspenaren data; kaltetutako langileen datuak; ordua; lekua; arrisku larria eta
berehalako arriskua duen egoeraren deskribapen xehatua; arrisku larria eta bere-
halako arriskua duen egoerarekin zerikusia duen agente eragilea; eragin posiblea
izan duten alderdi pertsonalak; egoera ekiditeko egin zitekeena; lekukoak.

Arrisku larria eta berehalako arriskua duen egoeraren jakinarazpena.

*Larrialdietarako Plan edo neurri eta lehen sorospenen kasuan:

Kanpoko telefono zenbakien zerrenda.

Barneko telefono zenbakien zerrenda.

Zuzendarien eta teknikarien telefono zenbaki pertsonalen zerrenda.
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Parte hartu duten taldeetako kideen zerrenda.

Sorosleen zerrenda.

Suteen aurkako babes ekipamenduen zerrenda.

Suteen aurkako babes ekipamenduen mantentze-lanen inprimakinak.

Larrialdietarako Plana.

Larrialdietarako Planaren simulazioen erregistroa.

Egindako lehen sorospenen erregistroa.
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Ikerketa

Ohiko egoera

• Langileek 
prestakuntza eta
trebakuntza dute
• Ekipamenduak
ondo mantenduta

Larrialdia

• Kontrolatzea
• Jakinaraztea
• Sorospen pos.

Arrisku Larria 
eta Berehalako
Arriskua

• Jakinaraztea
• Neurriak (lana uztea)
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GERTAKARIA

Lekukoak

Arriskuaren iturria(k) aztertzea

Zauritua(k) ebaluatzea (aurkitzea)

Sendaketa nahikoa da Sendaketa ez da nahikoa

SOS DEIAKi deitu

Eremua seinaleztatzea

Larrialdi Burua jakinaren gainean jartzea

Lehen sorospen taldearen Arduraduna jakinaren gainean jartzea

Gertakariaren ikerketan/jakinarazpenean parte hartzea

SOROSPEN KATEA

Gertakaria aztertzea (1. ebaluazioa)

Gertakaria aztertzea (2. ebaluazioa)

     



LANEKO BALDINTZAK KONTROLATZEA

LAP Planean, orokorrean, bi kontrol mota izan behar dira aintzat: kontrol akti-
boa eta erreakziozko kontrola.

Kontrol aktiboa laneko baldintzak enpresako LAP Planeko jardueren arabera-
koak direla egiaztatzea da. Kontrol aktibo horietako bat Laneko Baldintzen
Kontrolaren maiztasuna eta eraginkortasunari buruzkoa da.

Erreakziozko kontrola LAP Planeko akatsa ikertzean, aztertzean eta erregis-
tratzean egiten dena da. Kontrol horretan laneko istripuak, ezbeharrak, lanbide
gaixotasunak edo jabetzak izandako kalteak sartzen dira, besteren artean.

Bi kontrol mota horiek egiteari esker lortzen diren datuak LAP Planeko helbu-
ruak lortzen ari ote garen jakiteko iturria da. LAP Planean laneko baldintzen kon-
trola sistematizatzeko prozedura egon behar da. Atal honetan prozedura hori egi-
teko jarraibideak emango ditugu.

“Laneko Baldintzak Kontrolatzeko” prozedura horretan kontrol aktiboa baino
ez dugu izango aintzat, LAP Planaren erreakziozko kontrolarekin zerikusia duten
prozesuak gertakariak ikertzeko, osasuna zaintzeko eta larrialdietarako planen
prozedurentzat utziz.

LAP Planean arriskuak zein diren jakitean eta arriskuak ebaluatzean lortutako
emaitzetan eta aplikatu daitekeen legeria eta araudian oinarritutako ikerketa pro-
gramak prestatu behar dira. Programatutako kontrol horiek enpresan egin behar
den prebentzio jardueraren urteko programen zati bat izan behar dira eta, ondo-
rioz, jatorria prebentzio neurrien planifikazioan izan behar dute.

Prebentzioa enpresako jarduera eta hierarkia maila guztietan, LAPen ohizko
kontrolaren prozesuan, lantokietan eta jardueratan integratzeko helburuz, kasu
bakoitzean hori egiteko ardura duten pertsonek egin behar dute. Era berean, kon-
trol eta ikuskapen sistematikoetan laguntzeko egiaztatzeko zerrendak erabili
behar dira.

Prozesu hori LAP Planarentzat atzeraelikadura da, Arriskuak zein diren jakinez
eta Arriskuak Ebaluatuz kontrolatu behar diren laneko baldintzak, arduradunak
eta maiztasuna zehazten baitira. Baina kontroleko jarduera horiei esker, arriskuak
ebaluatzeko prozesuarekin hasteko beharra erakusten duten bestelako alderdi
arriskutsuak aurkitu daitezke, arriskuak identifikatuz, arriskuak ebaluatuz eta
Prebentzio Neurriak zehaztuz; horiek Laneko Baldintzak Kontrolatzeko jardueran
barneratu behar dira, dagozkien arriskuak ebaluatu ostean, arriskuak identifika-
tuz zein prebentzio neurriak zehaztuz.
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PROZEDURAREN BEHARRAREN JATORRIA

LAP Legearen 16.2.a. artikuluan, arriskuen ebaluazioaren emaitzak beharrez-
koa dela esaten duenean, enpresaburuak arriskutsuak izan daitezkeen egoerak
aurkitzeko laneko baldintzak eta langileen jarduna aldizka kontrolatu behar ditue-
la ezartzen da.

Horretaz gainera, 16.2.b. artikuluan aurreikusitako ebaluazioaren emaitzek
egoera arriskutsuak azaleratzen badituzte, enpresaburuak arrisku horiek ezabatze-
ko edo murrizteko eta kontrolatzeko beharrezkoak diren prebentzio jarduerak
aurrera eraman behar dituela ezartzen da.

PZAren 3. artikuluan, kontroleko prebentzio neurriei dagokienez, jarraian
aipatzen direnak zehazten dira: baldintzak, antolamendua eta laneko metodoak eta
langileen osasuna aldizka kontrolatzea.

Bestalde, OHSAS 18001 jarraibidearen arabera, LAP Planaren eraginkortasunak
LAPen kudeaketaren eraginkortasuna neurtzeko eta kontrolatzeko prozedurak eza-
rri behar dira. Prozedura horiek honakoak ekarri behar dituzte: beharren arabera
aproposak diren neurri kualitatibo eta kuantitatiboak; Prebentzio Planaren helbu-
ruak zein mailatan betetzen diren kontrolatzea; Funtzionamenduaren neurri akti-
boak LAP kudeatzeko programarekin, eragiteko irizpideekin, legeriaren eskakizune-
kin eta aplikatu daitezkeen araudiekin betetzen dela kontrolatzeko;
Funtzionamenduaren erreakziozko neurriak istripuak, gaixotasunak, ezbeharrak (ia
istripuak direnak barne) eta LAP ondo funtzionatzen ez duela erakusten duten bes-
telako ebidentzia historikoak kontrolatzeko; eta ondoren datozen zuzentzeko eki-
menen eta prebentzio ekimenen azterketa errazteko beharrezkoak diren datuak
eta kontrol eta neurketen emaitzen erregistroa.

Kontrol aktiboan laneko baldintzen kontrolarekin (segurtasun baldintzak kon-
trolatzeko lanpostuetako ikuskapen sistematikoak aintzat du), lanpostuetako higie-
ne eta ergonomia baldintzen kontrolarekin—kimika, biologia zein fisika agenteekin
(esaterako zarata, konposatu organiko lurrunkorrak, mikroorganismo patogenoak)
zerikusia duten ingurumeneko laginketaren bitarteko kontrolarekin— eta horiek
ezarritako mugako balioekin alderatzearekin zerikusia duen guztia sartzen da.
Laneko segurtasunari, industria higiene, ergonomia eta psikosoziologiari dagokie-
nez seguruak ez diren ohiturak zein diren jakiteko, langileen jarreraren laginketa
ere egin behar da.

Arriskuen mailaren arabera, zer kontrolatu behar den ezarri behar da eta kon-
trol horien maiztasuna ezarri behar da. Ezin dugu ahaztu solairuaren, ekipamen-
duen, instalazioen edo makineriaren maiztasuna araudi espezifikoren batek zehaz-
tea gerta daitekeela.

LANEk laneko arriskuen prebentzio planei buruz dituen Zuzentarauetan arris-
kuak prebenitzeko eta kontrolatzeko prozedurak edo xedapenak hartu behar dire-
la adierazten du, eta horietan jarraian aipatzen dena egin behar da:

• Enpresan dauden arriskuei moldatzea.

• Aztertzea eta, beharrezkoa balitz, aldizka aldatzea.

• Nazio mailako legeria betetzea.

• Ohiturarik egokienak islatzea eta ezagutzarik berrienak aintzat izatea,
laneko ikuskapena, laneko segurtasun eta osasuneko zerbitzuak edo,
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beharrezkoa denaren arabera, bestelako zerbitzuak bezalako erakundeen
informazioa edo txostenak

PROZEDURA GARATZEA

Laneko Baldintzak Kontrolatzea dauden baldintzak kontrolatzea eta (aldake-
tengatik, diseinu berriarengatik edo eskurapen berriengatik) aldatu diren baldin-
tzak kontrolatzea da.

Atal honetan dauden Laneko Baldintzak Kontrolatzeari buruzko prozedura
diseinatzeko jarraibideak emango ditugu. Diseinu berriarengatik edo eskurapen
berriengatik Laneko Baldintzak Kontrolatzeari buruzko prozedura “Eskurapenen
kontrola”ri buruzko prozedura garatzen den atalean landuko da.

Prozeduran prebentzio diziplina guztiekin zerikusia duten laneko baldintzak
izan behar dira aintzat: Laneko Segurtasuna, Industria Higienea eta Ergonomia
eta Psikosoziologia.

Horretaz gainera, laneko baldintzen kontrola Enpresako Arlo eta Sail guztietan
egin behar da: Produkzioa, Mantentze-lanak, Biltegiak, Bulegoak eta Zerbitzu oro-
korrak eta horietako bakoitzean egiten den jarduera bakoitzean.

Arriskuak aurkitzearen eta arriskuak ebaluatzearen ondorioz, kontrolatu behar
diren “Laneko Baldintzak” sortzen dira. Bakoitza bere aldetik aztertzea komeni da,
beraz, prozedura diseinatzeko orduan espezialitate horien berezitasunak aintzat-
izan behar dira. Laneko Segurtasunarekin zerikusia duten baldintzen kontrolaren
sistematika ez da Industria Higienea edo Ergonomia eta Psikosoziologiaren bal-
dintzen sistematika bera.

SEGURTASUNAREKIN ZERIKUSIA DUTEN LANEKO BALDINTZAK KONTROLATZEA

Laneko Segurtasunarekin zerikusia duten Laneko Baldintzak Kontrolatzeko
Segurtasun Ikuskapenak egin behar dira.

Prozeduran aztertu behar diren segurtasunaren alderdi guztiak izan behar dira
aintzat: batzuk, industria segurtasunaren araudiaren menpe dauden ekipamendu,
tresna edo instalazioenak, besteak, LAPen eremuko laneko baldintzekin eta bes-
telakoekin zerikusia duten segurtasun baldintzekin zerikusia dutenak.

Hori dela eta, lehenik eta behin, laneko segurtasun baldintzen inbentarioa
prestatu behar da, horien konplexutasun maila bereiziz. Bigarrenik, baldintza
horien ezaugarri teknikoen arabera, ikuskapena egingo duen taldea izendatu
behar da.

Industria segurtasunaren araudiaren menpe dauden ekipamendu edo instala-
zioen kasuan, berrikuspenak edo ikuskapenak enpresako zein enpresatik kanpoko
langileek egin ditzakete, kasuaren eta araudiaren beharren arabera. Ekipamendu
eta instalazio horien berrikuspenak eta/edo ikuskapenak laneko baldintzen kon-
trolen zerrendatan sartu behar dira.

Gainerako laneko segurtasun baldintzak berrikusteko, komeni da Zuzeneko
Agintariak, enpresan LAP aurrera eramateko arduraduna eta Laneko Arloko
Arduraduna kontuan izatea.
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Horretaz gainera, lantokian onargarriak diren laneko baldintzak zein diren
zehazten dituzten irizpideak ezarri eta dokumentatu behar dira. Maiztasun jakin
batez, ikuskapena egiten duen taldeko kideek ikuskapenak egin behar dituzte iriz-
pide horiek aplikatuz. Zeregin hori errazteko, ikuskatu behar diren alderdi guztiak
eta bete behar diren baldintzak zehaztuta dituzten egiaztatzeko zerrendak pres-
tatu behar dituzte.

Bestalde, planeatu gabeko ikuskapenak egin behar dira noizean behin, bal-
dintzak egiaztatzeko. Dena dela, ikuskapen horiek egiteak ez du esan nahi ardu-
radunek jada ez dituztela ikuskapen erregularrak egin behar, edo ez dituztela
arriskuak era sistematikoan identifikatu behar.

Azkenik, egindako ikuskapen bakoitzaren erregistroa gorde behar da.
Erregistroetan dokumentuz jasotako LAP prozedurak bete diren ala ez adierazi
behar da. LAP ikuskapenen, ibilbideen, inkesten eta LAP kudeatzeko sistemaren
kontu-ikuskaritzen erregistroak aztertu behar dira, adostasun ezen eta errepika-
tzen diren arriskuen arrazoiak identifikatu ahal izateko.

Gabeziak eta seguruak ez diren egoerak daudenean, eta ikuskapenean zehar
aurkitutako kontzeptuak adostasun eza bezala jaso behar dira dokumentuetan eta
horien arriskua ebaluatu behar da eta zuzendu egin behar dira.

Jarraian aipatzen diren ikuskapen motak hartzen dira aintzat:

• Arloetako ikuskapen orokorrak.

• Ekipamendu edo instalazioen “puntu kritikoen” ikuskapenak.

• Martxan jarri aurretik, ekipamenduak berrikustea.

Laburbilduz, kasu guztietan, prozeduran jarraian aipatzen diren atalak izan
behar dira aintzat:

Zer ikuskatu behar den, nork ikuskatu behar duen, ikuskapenaren maiztasu-
na; egiaztatzeko zerrenda; ikuskapenen urteko programa; aurreko ikuskapenak
egiaztatzea; Segurtasun Txostena.

Arloko eta “puntu kritiko”en ikuskapen orokorren edukia
Ikuskapen arloak/ekipamenduen zerrendak eta horien “puntu kritikoak”/mar-

txan jarri aurretik ikuskatu behar diren ekipamenduen zerrenda: Ikuskapen oro-
korren kasuan, Laneko Arloak Ikuskapen Arlo bihurtzen dira; puntu kritikoen
kasuan, puntu kritikoak dituzten ekipamenduak Arloka antolatu behar dira eta
zerrenda batean jasota egon behar dira. Azkenik, martxan jarri aurretik, ekipa-
menduak berrikusteko erabiliko diren irizpideak zein diren zehaztu behar dira.

Ikuskapen Taldeak izendatzea: Arloen ikuskapen orokorrak, ekipamendu jaki-
nen “puntu kritikoak” edo ekipamenduak martxan jarri aurretik egin behar diren
berrikuspenak egon behar direnean ikuskapenak egingo duen taldea zehaztu
behar da. Ez du zertan kasu guztietan talde bera izan eta, beti, beharrezkoa den
prestakuntza eman behar zaie taldeko kideei. Ikuskapen Taldeko burua eta urte-
ko jardueran ikuskapena egin behar duten taldeko kideak zein izango diren urte-
ko Prebentzio Programa egiten denean zehaztu behar da.

Ikuskapen orokorren kasuan, taldea honakoek osatu dezakete: mantentze-

   



lanetako langileek, Zuzeneko Agintariak eta Prebentzio Ordezkari batek. “Puntu
kritikoen kasuan”, martxan jarri aurretik berrikusi behar diren ekipamenduen
kasuan bezalaxe, beharrezkoa izan daiteke langile espezializatuak egotea, nahiz
eta horiek enpresatik kanpokoak izan. Funtsezkoa da prozeduran alderdi hori argi
eta garbi adieraztea.

LAP Zuzendariak, Arloko Arduradunak eta enpresan LAP aurrera eramateko
arduradunak, beharrezkoa dela pentsatzen dutenean, ikuskapenean parte har
dezakete.

Ikuskapenen maiztasuna: Arlo bakoitzerako egokia den maiztasuna ezarri
behar da eta sortutako taldeek arlo guztiak urtean behin baino gehiagotan ikus-
katuko dituzte. Ikuskapenen maiztasuna esperientziaren arabera aldatu daiteke
eta, urtero, LAP Urteko Programaren baitan Ikuskapenen Urteko Programa zehaz-
tu behar da.

Ikuskapena egiten duen taldearekin harremanetan jartzeko arduraduna, ikus-
kapena egin aurretik, eta ikuskapena aurrera eramaten dela bermatzeko ardura-
duna Ikuskapen Taldeko Burua izango da; Taldeko Burua, programaren arabera
ikuskatu behar den Arloko Arduraduna da.

Egiaztatzeko zerrenda: Ikuskapenak egiteko orduan, arlo bakoitzarentzako
arriskuak barne hartzen dituzten zerrendak erabili behar dira. Zerrenda horiek
egiteko ardura kontrolatu behar den laneko baldintza bakoitzaren diseinuaren eta
araudiaren ezagutza duten langile teknikariak dira.

Puntu kritikoen kasuan, komenigarria da zerrenda egiteko proiektua egin duen
pertsonaren, instalatzailearen, fabrikatzailearen, hornitzailearen eta abarren
informazioa oinarritzat erabiltzea. Makineriaren kasuan, makinen erabilera-esku-
liburua oso informazio iturri garrantzitsua da.

Ikuskapenen Urteko Programa: Urtero, eta LAP Urteko Programaren espa-
rruan, Ikuskapenen urteko Egutegia egin behar da. Ikuskapenen Urteko Planean
urtean zehar ikuskapenak nola banatuko diren eta “puntu kritikoak” adierazi
behar dira.

Programa horretan ikuskatu behar diren arloak, arlo bakoitzeko ikuskapen tal-
deak eta horien kideak, ikuskapenaren maiztasuna eta ikuskapenen data adierazi
behar dira.

Enpresan LAP aurrera eramateko arduradunak izango du arloen eta puntu
kritikoen ikuskapenen Urteko Programa betetzen den jakiteko jarraipena egiteko
ardura. Jarduera horren txostena egin behar du eta LAP Zuzendariari igorri
behar dio.

Aurreko Ikuskapenak egiaztatzea: Ikuskapen taldeak, ikuskapenarekin hasi
aurretik, ikuskatuko duten arloan, edo aztertu behar dituzten “puntu kritiko”ei
dagokienez, egindako azken ikuskapenari buruzko informazioa aztertu behar du,
amaitutako ekimenen eta egiteke dauden ekimenen egoera egiaztatzeko.
Informazio hori Ikuskapen Orrien artxiboan egon behar da, arlo bakoitzean.

Segurtasunaren Ikuskapenaren txostena: Ikuskatutako puntuen egoera
egiaztatzeko zerrendan adierazi behar da. Hori ikuskapena behar bezala egiteko
egiaztatzeko erabilgarria izango da. Aurkitzen diren arazoak edo arriskuak Arloko
edo “puntu kritikoa”ren Ikuskapenaren Orrian idatziz jaso behar dira, kasuen
arabera.
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Ikuskapen taldeak aurkitutako arazoentzat prebentzio neurriak proposatu
behar ditu. Neurririk egokienak zein diren aukeratzea, neurri horiek aurrera era-
matea eta neurrien jarraipena egiteko arduraduna “Prebentzio Neurriak” prozedu-
ran ezartzen denaren arabera zehaztu behar ditu Batzorde Teknikoak.

Ikuskapenaren orria bete ostean, ikuskapenaren arduradunak ikuskapena
egin duten taldeko kideei hartutako erabakien berri eman behar die. Beraz, orriak
jarraituko duen bidea honakoa da: ikuskapen taldetik Arloko Arduradunera, Arloko
Arduradunetik enpresan LAP aurrera eramateko Arduradunera eta, gero, LAP
Zuzendariarengana .

Martxan jarri aurretik egin beharreko berrikuspenak (“erabili aurretik”)
“Erabili aurretik” berrikusi behar diren Ekipamenduen Zerrenda: Se elaborará un

listado con las instalaciones o equipos que deberán revisarse “antes de uso” tenien-
do en cuenta la definición establecida y el conocimiento profesional de la empresa.

“erabili aurretik berrikusi behar diren instalazio edo ekipamenduen zerrenda
egin behar da”, ezarritako definizioa eta enpresako ezagutza aintzat hartuz.

Arduradunak izendatzea: “erabili aurretik” egin behar diren berrikuspenak
horretarako egokiena den pertsonak egin behar ditu, martxan jartzea, martxan
jarri aurretik eguneroko berrikuspenak edo matxura edo istripua izan ondorengo
berrikuspenak direnaren arabera. Berrikuspenak mantentze-lanen arduradunak,
ekipamendu edo instalazioaren ardura duen enpresak eta baita ekipamendu-
-instalazioa erabiltzen duen langilea ere.

Ikuskapenen maiztasuna: Izendatutako ekipamendu edo instalazioen berri-
kuspenen maiztasuna horien kritikotasunaren, hutsa egiteko probabilitatearen eta
enpresan duen historikoaren araberakoa izan behar da.

Egiaztatzeko zerrenda: Ekipamenduak edo instalazioak “erabili aurretik” berri-
kusteko, egiaztatzeko zerrendak erabili behar dira eta horietan elementu bakoi-
tzaren egoera (ona ala txarra) zein den adierazteko aukera egon behar da.

Arazorik baldin badago, arazo hori konpondu behar da, berehala, ekipamen-
dua edo instalazioa martxan jarri aurretik, edo konponketa planteatu behar da
eta, segurtasunean arriskurik eragiten ez badu, ekipamendua edo instalazioa
martxan jarri daiteke.

“Erabili aurretik” egiten diren berrikuspenen egiaztatzeko zerrendak, lortuta-
ko esperientziaren arabera, instalazio edo ekipamendu bakoitzarentzat erarik
espezifikoenean eguneratu eta egokitu behar dira. Hori Prebentzioko Urteko
Programa egiteko orduan hartu behar den erabakia da.

Berrikuspenen Urteko Programa: Urtero, Prebentzioko Urteko Programaren
esparruan, berrikuspenen Urteko Programa egin behar da. Programa horretan
berrikusi behar diren ekipamenduak eta berrikuspenen arduradunak zein diren
adierazi behar da.

Enpresan LAP aurrera eramateko Arduradunak berrikuspenen Programa bete-
tzen dela ziurtatzeko, jarraipena egiteko ardura du. LAP Zuzendariarentzako txos-
tena egin behar du.

Berrikuspenen txostena: Egiaztapen bat egitean arazorik aurkitzen bada,
arazo hori konpondu behar da.
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INDUSTRIA HIGIENEAREKIN ZERIKUSIA DUTEN LANEKO BALDINTZAK 
KONTROLATZEA

Industria Higienea lanbide gaixotasunak edo inguruneko kutsatzaileen eragin-
pean dauden langileen osasuna kaltetu dezaketen lanpostuko arriskuak zein diren
jakiteko, baloratzeko eta kontrolatzeko teknika da. Kontrol hori osatzeko, langile-
en osasuna zaintzen da, aipatutako kutsatzaileen eraginpean izateagatik sortzen
diren arriskuak ezabatuz edo murriztuz.

Prozeduran jarraian aipatzen diren alderdiak izan behar dira aintzat:

• Lantokian dauden fisika, kimika edo biologia agenteak zein diren jakitea.

• Neurriko prozedurak.

• Baloratzeko irizpideak.

• Dauden prebentzio neurriak baloratzea.

Kutsatzaile motak
Higiene arriskuak langileak higienearekin zerikusia duten arriskuen eraginpe-

an egon daitezkeen eremu guztietan kontrolatu behar dira. Laneko ingurunean,
honako agenteak dira egon daitezkeenak eta osasuna kaltetu dezaketenak:

• Fisika agenteak (zarata, beroa, erradiazioak eta abar).

• Kimika agenteak (hautsa, kea, zuntzak, lainoak, gasak, lurrunak eta abar).

• Biologia agenteak (mikrobioak, birusak, bakterioak, mutxiak eta abar).

Prozeduran, beraz, higiene arriskuak zein diren jakin ostean, arrisku horiek
behar bezala kontrolatzen direla aurreikusi behar da. Halaber, prozeduran, arris-
kuen ebaluazioan aurkitu ez den agenteren bat aurki dezakegula kontuan izan
behar den gaia da.

Higieneari buruzko inkesta
Industria Higienearekin zerikusia duten arriskuen hedadura zehazteko erabil-

tzen den sistema da higieneari buruzko inkesta.

Higienea aztertzeari esker, lantokian dauden kutsatzaileak zein diren jakin
ahal izango dugu eta neurtu ahal izango ditugu; legerian edo izen handiko era-
kundeek (esaterako, Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalak,
LSHIN) igorritako gomendioetan ezarritako irizpideekin alderatuz, horien eragin-
pean izatea ebaluatu ahal izango dugu eta, horri esker, langileen osasuna man-
tentzeko jarraipen eta kontrol egokia ezarri ahal izango ditugu.

Higiene arriskua kontrolatzea eta murriztea
Arriskua kontrolatzeko eta murrizteko, etengabeko hobekuntzaren sistemati-

ka erabiliz gero, ezinbestekoa da prozeduran aldizkako kontrolak egin behar dire-
la aintzat izatea; prozedurak indarrean dauden araudiek baina indar handiagoz
eskatu behar ditu aldizkako kontrol horiek eta arriskuaren hedadurak lana dela-
eta haren eraginpean dauden pertsonen osasuna kaltetzen ez duela bermatu
behar da.
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Neurtzeko ekipamendua
LAP baldintzak ebaluatzeko erabiltzen den neurtzeko ekipamendua zerrenda

batean inbentariatu behar da, identifikazio bakarrarekin eta kontrolatuta egon
behar da. Ekipamenduaren zehaztasuna ezaguna izan behar da.

Hala behar denean, neurketak nola egiten diren deskribatzen duten prozedu-
rak izan behar dira. Horretaz gainera, neurtzeko erabiltzen den ekipamendua
behar bezala mantendu eta gorde behar da eta, neurketak egiteko orduan, behar
den zehaztasuna izan behar du.

Beharrezkoa denean, neurtzeko ekipamenduarentzako kalibraketa eskema
dokumentuz jaso behar da. Eskema horretan jarraian aipatzen ditugun kontzep-
tuak sartu behar dira: kalibrazioaren maiztasuna; probatzeko metodoei errefe-
rentzia, aplikatu daitekeenean; kalibratzeko erabiltzen den ekipamendua zein
den; zehaztutako neurtzeko ekipamendua kalibratuta ez dagoenean hartu behar
diren neurriak.

Kalibrazio, mantentze-jarduera guztien eta horien emaitzen erregistroak
gorde behar dira. Erregistroei esker, neurketen xehetasunak ikusi ahal izango
ditugu, ahokaduraren aurretiko eta ondorengokoak.

Osasuna zaintzea
Lanbide gaixotasunaren eraginpean dauden langileen osasuna zaindu behar da,

“Osasuna Zaintzea” prozeduran zehaztutakoaren arabera. Osasuna zaintzea jardue-
ra espezifikoa izan behar da, langileek jasan ditzaketen arriskuen araberakoa.

LANEKO BALDINTZA ERGONOMIKO ETA PSIKOSOZIALAK KONTROLATZEA

Ergonomia eta psikosoziologia, ergonomia eta psikosoziologiarekin zerikusia
duten arriskuen eraginpean dauden langileengan lanbide gaixotasuna edo osasu-
narentzako kalteak eragin ditzaketen lanpostuetako arriskuak zein diren jakiteko,
horiek baloratzeko eta kontrolatzeko diziplina da. Kontrol hori langileen osasuna
zainduz osatzen da.

Ergonomia eta psikosoziologiarekin zerikusia duten arriskuak kontrolatzearen
helburua lanpostuak, ingurunea eta antolamenduaren alderdiak pertsona bakoi-
tzaren ezaugarrien arabera moldatzea da, eraginkortasun funtzionalaren eta giza-
kien ongizatearen (osasuna, segurtasuna, ongizatea) arteko harmonia lortzeko
helburuz.

Espezialitate horietako laneko baldintzak kontrolatzeko prozeduran kontuan
izan behar da arrisku horiek zein diren eta baita, langilearen osasuna kaltetuko ez
dutela bermatuz, laneko baldintzak baloratzea ere.

Ergonomia arrisku motak
Prozeduran hainbat alderdietatik (antropometria, jarrerarekin zerikusia dute-

nak, lanpostuaren diseinua, mugimendu errepikakorrak, erabilitako tresnak, ingu-
rune fisikoa eta zama mentala) eratorritako ergonomia arrisku posibleak behar
bezala kontrolatuta daudela baloratzeko irizpideak zein diren adierazi behar dira.

Ergonomiarekin zerikusia duten baldintzak kontrolatzeko lanak behatu behar
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dira, dagokion prozeduran ezarritakoaren arabera.

Psikosoziologiarekin zerikusia duten arriskuei dagokienez, antolamenduarekin
zerikusia duten alderdiek sortutakoak hartuko ditugu aintzat, esaterako: txanda-
kako lana, isolatutako lana, gaueko lana. Enpresan dauden hierarkiaren egituran,
parte-hartzean eta agintaritza aurrera eramateko estilo edo kulturan eragin aipa-
garria dute. Azkenaldian, arrisku horiek bistakoagoak dira “mobbing”a dela eta.

Osasuna zaintzea
Eremu horretan (industria higienekoan, esaterako) osasuna zaintzea laneko

baldintzak kontrolatzeko eta arriskuen ebaluazioan aurkitu ez diren arrisku posi-
bleak aurkitzeko tresna erabilgarria da.

Osasuna zainduz, esaterako, lanpostuen antolamendu txarraren eta diseinu
txarraren edo desegokiaren jatorria diren aldaketak (ikusmena, gerrialdea…) aur-
kitu daitezke.

PREBENTZIO NEURRIEN JARRAIPENA EGITEA

Laneko Baldintzak Kontrolatzearen ondoriozko prebentzio neurriak edo LAP
Planeko bestelako jarduerak Arloko Arduradun gorenek aztertu behar diren eki-
men bezala onartu, ukatu edo aintzat izango dituzte, Zuzendaritzarekin aurretik
hitzartutako aurrekontuaren baitan autonomiaren irizpidea nagusi dela.

Dena dela, Batzorde Teknikoak “Prebentzio Neurriak” prozeduran adierazitako
prebentzio neurrien berri izan behar du, langileen ordezkariei kontsulta eginez,
horiek berretsi, aldatu edo osatu ditzan. Gauza bera egin behar da onartutako eta
planifikatutako prebentzio neurriak hartzearen planifikazioa eta jarraipena egiten
denean.

PROZEDURAREN ONDORIOZ SORTZEN DEN DOKUMENTAZIOA

Prozeduraren ondorioz, jarraian aipatzen den dokumentazioa sortu behar da:

Arloen eta ikuskapena egiteko taldeen eredua: Idazpuruan jarraian aipatzen
direnak adierazi behar dira: ereduaren izenburua, prozeduraren kodea, berrikus-
pen zk. eta data. Zutabeetan: identifikazio zk., ikuskapenaren arloak, ikuskapen
taldearen burua eta ikuskapen taldea.

Ikuskapenen urteko programaren eredua: Idazpuruan jarraian aipatzen dire-
nak adierazi behar dira: ereduaren izenburua, prozeduraren kodea, berrikuspen
zk., data, Arloko Arduraduna, LAP plana aurrera eramateko arduraduna eta LAP
Zuzendaria. Zutabeetan: Arloak, Ikuskapen Taldea: arloko identifikazio zk., ikus-
kapenaren arduraduna eta ikuskapen taldeko kideak, hamabi hilabeteak.

Ikuskapen orriaren eredua: Idazpuruan jarraian aipatzen direnak adierazi
behar dira: ikuskapen zk., ereduaren izenburua, prozeduraren kodea, berrikuspen
zk. eta data. Ikuskapen Arloa, ikuskapen taldeko burua, aurreko ikuskapenaren
egiaztapena, zk., egiaztapenaren data. Zutabeetan: identifikazio zk., aurkitutako
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arriskua, proposatutako prebentzio neurriak, aurrera eramatearen eta jarraipena
egitearen arduraduna, ekimena (onartua, ukatua, aztertzen), aurrera eramateko
aurreikusitako data, aurrera eramateko data.

Puntu kritikoen zerrendaren eredua: Idazpuruan jarraian aipatzen direnak
adierazi behar dira: ereduaren izenburua; prozeduraren kodea, berrikuspen zk.,
berrikuspenaren data, LAP aurrera eramateko Arduraduna, LAP Zuzendaria.
Zutabeetan: identifikazio zk., dagokion puntu kritikoa, zein arlotan dagoen adie-
raztea.

Puntu kritikoen ikuskapenen programaren eredua: Idazpuruan jarraian aipa-
tzen direnak adierazi behar dira: ereduaren izenburua, prozeduraren kodea, ikus-
kapen zk. eta data, enpresan LAP aurrera eramateko Arduraduna, LAP
Zuzendaria. Zutabeetan: identifikazio zk., instalazioa edo ekipamendua, ikuskape-
naren maiztasuna eta arduraduna.

Puntu kritikoak egiaztatzeko zerrendaren eredua: Idazpuruan jarraian aipa-
tzen direnak adierazi behar dira: ereduaren izenburua; instalazioa edo ekipamen-
dua; zein Arlotan dagoen; Arloko Arduraduna; prozeduraren kodea; ikuskapen
zk.; ikuskapenaren data. Zutabeetan: identifikazio zk.; ikuskatu behar den ele-
mentua, ikuskapenaren maiztasuna, ikuskapenaren arduraduna, puntu kritikoa
zein egoeratan dagoen (ondo edo gaizki).

“Erabili aurretik” berrikusi behar diren instalazio edo ekipamenduen zerrenda-
ren eredua: Idazpuruan jarraian aipatzen direnak adierazi behar dira: ereduaren
izenburua; prozeduraren kodea; ikuskapen zk., ikuskapenaren data; LAP aurrera
eramateko Arduraduna, LAP Zuzendaria. Zutabeetan: ekipamendu zk.; instalazioa
edo ekipamendua; zein Arlotan dagoen.

“Erabili aurretik” egin behar diren berrikuspen programaren eredua:
Idazpuruan jarraian aipatzen direnak adierazi behar dira: ereduaren izenburua,
prozeduraren kodea, ikuskapen zk., ikuskapenaren data, LAP aurrera eramateko
Arduraduna, LAP Zuzendaria. Zutabeetan: instalazioa edo ekipamendua, berrikus-
penaren maiztasuna, berrikuspena aurrera eramateko arduraduna.

Prebentzio neurrien jarraipenaren Txostenaren eredua: “Prebentzio Neurriak”
prozeduran adierazten den bera da. Idazpuruan jarraian aipatzen direnak adiera-
zi behar dira: ereduaren izenburua; Arloa; prozeduraren kodea, berrikuspen zk.;
berrikuspenaren data, Arloko Arduraduna; enpresan LAP aurrera eramateko
Arduraduna. Zutabeetan: prebentzio neurriaren jatorria eta arduraduna, preben-
tzio neurria, data, neurriaren egoera, aurrera eramateko data eta oharrak.

OSALAN – ENPRESAN LAP PLANA EZARTZEKO ESKULIBURUA

240

  



OSASUNA ZAINTZEA

Osasuna zaintzearen baitan, banakako zein taldeko mailan osasunarekin zeri-
kusia duten jarduerak daude. Helburua lana dela-eta arriskuen eraginpean dauden
langileen osasuna babestea da.

Osasuna Zaintzeko prebentzio jarduera arautzen duen prozeduran aintzat izan
behar da jarduera hori aurrera eramateko osasuneko langileen parte-hartzea beha-
rrezkoa dela:

• Lanbide gaixotasuna eta/edo lanarekin zerikusia duen gaixotasun bat
gauza dadin eragin dezaketen arriskuak zein diren jakiteko orduan.

• Langileak arriskuaren eraginpean zein maiztasunarekin dauden zehazteko
orduan.

• Arrisku baten eraginpean egotearen eta osasunaren gaineko kaltearen
artean dagoen harremana aztertzeko elkarlanean aritzeko orduan.

Jarduera hori aurrera eramateko ezinbestekoa da lana egitearen eta laneko
baldintzen ondorioz sortzen edo larritzen diren osasunaren gaineko eraginak zein
diren jakitea, aldez aurretik aurkitzea eta aztertzea sistematizatzea.

Bestalde, langileak zein lanbide gaixotasunaren eta/edo lanarekin zerikusia
duten arriskuen eraginpean dauden ezagutu ostean, arriskuen araberako eta lan-
gilearen ezaugarrien araberako osasun-azterketak egin behar dira.

Prozeduran aintzat izan behar da osasuneko langileek, lanpostua langileari mol-
datu ahal izateko, prebentzio neurriak proposatu behar dituztela eta hartutako
banako zein taldeko prebentzio neurrien eraginkortasuna baloratu behar dutela.

Horretaz gainera, enpresaburuaren menpe dauden langile guztien osasuna
zaindu behar da, kontratu mota eta iraupena alde batera utziz, eta lanean berez-
koak diren arriskuei mugatutako izaera izan behar du osasuna zaintzeak.

PROZEDURA HORREN BEHARRAREN JATORRIA

LAP Legeak dioenez, enpresaburuak lanaren arriskuen arabera, langileen osa-
sun egoera aldizka zaintzen dela bermatu behar du, aipatutako Legearen 22. arti-
kuluan esaten dena betez.

PZAren 37. artikuluan langileen osasuna zaintzea eta kontrolatzea, eta osasun
langileek bete behar dituzten prestakuntza baldintzak daude jasota.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoan prebentzio zerbitzuetako osasun jar-
duerak arautzen dituen 306/1999 Dekretuak, osasun jarduera aurrera eramateko
giza baliabideak eta baliabide materialak, eta osasun zerbitzu publikoa koordina-
tzeko era ezartzen ditu.
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PROZEDURA GARATZEA

Osasuna zaintzeko (OZ) prozeduran jarraian aipatzen diren alderdiak aintzat
hartu behar dira:

• Jarduera planifikatzea.

• OZk hartzen dituen bi alderdiak: banakakoa eta taldekoa.

• Osasuna era espezifikoan zaintzeko protokoloak.

• Beharrezkoak diren baliabideak.

• ABLEko langileak eta azpikontratak.

• Osasun-azterketa boluntarioki edo behartuta egitea.

• Azterketa motak.

• Emaitzak jakinaraztea.

• Bereziki sentiberak diren langileak.

• Osasun langileen bestelako jarduerak.

• Enpresaburuak OZi dagokionez dituen betebeharrak.

JARDUERA PLANIFIKATZEA 

Osasuna zaintzeko prozeduran aintzat izan behar da jarduerak arriskuen eba-
luazioaren emaitzen eta arriskuen eraginpean dauden langileen ezaugarri berezien
arabera planifikatu behar direla, zehaztutako helburuak erabiliz.

OZK BARNE HARTZEN DITUEN ALDERDIAK

OZ delakoan bi alderdi daude: banako OZ eta taldeko OZ.

Langile bakoitzaren Osasuna Banaka zaintzea
Lanaren ondoriozko kalteak aldez aurretik aurkitzea eta langile bakoitzaren

osasuna zein arrisku espezifikoren eraginpean egon daitekeen jakitea.
Horretarako tresna nagusia adierazle biologiko espezifikoak (dauden kasuetan)
dituzten azterketa mediko espezifikoak (AME) dira.

Taldearen Osasuna zaintzea
Helburua osasun arazoak eragin ditzaketen arrazoiak edo laneko baldintzak

aurkitzea eta ezabatzea da. Halaber, denboran zehar jarraipena eginez eta epide-
miologiaren irizpideak erabiliz, banako OZ era kolektiboan aztertzea, osasun ara-
zoekin zerikusia duten gertakariak deskribatzeko eta zenbatzeko, arrazoi komu-
nak aurkitzeko eta erikortasun eta hilkortasunaren maiztasuna eta joeren larrita-
suna ezagutzeko.

Azterketa Mediko Espezifikoak (AME) egin aurretik, ezinbestekoa da langile
bakoitzarengan eragiten ari diren fisika, kimika, biologia, ergonomia eta/edo psi-
kosoziologia arriskuak ezagutzea, azterketen edukia zein izango den hautatu ahal
izateko.
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OSASUNA ERA ESPEZIFIKOAN ZAINTZEKO PROTOKOLOAK

Azterketa mediko espezifikoak egin ahal izateko, Osasun eta Kontsumo
Ministerioak onartutako osasuna era espezifikoan zaintzeko onartu zituen proto-
koloak aplikatu behar dira; horietan egin behar diren proben edukiari eta maizta-
sunari buruzko jarraibide orokorrak aurkituko ditugu.

“Osasuna zaintzea” prozeduran, langileengan eragina duten arriskuei aplikatu
daitezkeen Osasuna era espezifikoan zaintzeko protokoloen eguneratutako
zerrenda egon behar da.

Egun, Osasun eta Kontsumo Ministerioak onartutako protokoloak jarraian
adierazten direnak dira:

Arnasaren bidezko anestesia agenteak; agente zitostatikoak; biologia agente-
ak; amiantoa; laneko asma; binil kloruro monomeroa; dermatosia; zamak eskuz
manipulatzea; goiko atalen bat era errepikakorrean mugitzea; hipersentiberatasu-
nagatiko pneumonitisa edo kanpotiko alergiazko albeolitisa; presioagatiko neuro-
patiak; etileno oxidoa; plagizidak; beruna; behartutako jarrerak; datuak ikusteko
pantailak; erradiazio ionizatzaileak; zarata; eta silikosia eta bestelako neumoko-
niosiak.

Arrisku jakin baten aurrean osasuna zaintzeko berariazko protokolorik ez
badago, arriskuaren araberakoak diren eta langileari ahalik eta enbarazu gutxien
sortzen dioten probak egin behar dira.

OZ aurrera eramateko bestelako tresnak osasunaren adierazleak, osasunari
buruzko inkestak, langileek osasun langileei kalteen berri ematea eta kalte jakin
batzuen diagnosia egiteko berariazko probak dira.

BEHARREZKOAK DIREN BALIABIDEAK

Bestalde, prozeduran aintzat izan behar da Osasuna Zaintzeko lana eskumen
teknikoa, prestakuntza eta ziurtatutako gaitasuna duten langileek egin behar
dutela; hau da, laneko medikuntzan espezialistak diren medikuek eta enpresako
erizaintzan diplomatutako OLT/EUDk. Langile horiek enpresako zati bat izan dai-
tezke edo Kanpoko Prebentzio Zerbitzuren batetakoak izan daitezke, horretarako
berariaz egindako instalazioetan, 306/99 EDk ezartzen duenaren arabera eta
Oinarrizko Osasun Unitatea (OOU) eratuz.

ABLEKO LANGILEAK ETA AZPIKONTRATAK

Prozeduran ABLEko langileak eta/edo azpikontratatutako enpresatako langile-
ak aintzat izan behar dira.

Horretarako, enpresako prebentzio antolamenduaren eta ABLEko eta/edo azpi-
kontratatutako enpresako prebentzio antolamenduaren arteko koordinazioa ezarri
behar da, langile horien segurtasuna eta osasuna babesten dela bermatzeko.

Enpresak ABLEri eta/edo azpikontratatutako enpresari informazioa eman
behar die, horiek informazioa langile bakoitzari helaraz diezaioten. Langilea eslei-
tu aurretik, beharrezkoak diren osasuna zaintzeko neurriak eta horiek boluntario-
ki edo behartuta bete behar direnari buruzko informazioa da enpresak eman behar
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duena (beharrezkoa den prestakuntzari, lanpostuen ezaugarriei, arriskuei eta pre-
bentzio neurriei buruzko informazioaz gainera).

AME BOLUNTARIOKI EDO BEHARTUTA EGITEA

Prozeduran aintzat izan behar da Osasuna Zaintzea langilearen eskubidea
dela, boluntarioki egin behar dela eta langileak aldez aurretik adostuta egin behar
dela. Langileari egingo zaion azterketa mediko bakoitzaren eduki espezifikoaren
berri eman behar zaio, ados dagoen ala ez esan dezan (ahal bada, adostasuna
idatziz adierazi behar da).

Dena dela, Osasuna Zaintzea boluntarioki egin behar bada ere, hiru salbues-
pen daude:

• Laneko baldintzek langileen osasunarengan duten eragina ebaluatzeko
azterketa medikoak egitea ezinbestekoa denean. Azterketak boluntarioki
egin behar izatearen printzipioa ez ezeztatzeko, azterketa medikoa bene-
tan ezinbestekoa izan behar da eta ezin da beste aukerarik izan, ez bana-
kakoa ez taldekoa, laneko baldintzen eragina ebaluatzeko.

• Langilearen osasuna langilearentzat berarentzat, gainerako langileentzat
edo gainerako pertsonentzat arrisku bat den egiaztatu behar denean.

• Arrisku espezifikoen eta arriskugarritasun berezia duten jardueren aurre-
an babesteko lege-xedapen batek hala ezartzen duenean.

Azterketa Mediko Espezifikoa behartuta egin aurretik, beharrezkoa da langile-
en ordezkariek txostena egitea.

Hala ere, prebentzio erakundeko laneko medikua da enpresari osasunarekin
zerikusia duten gaien inguruan aholkuak eman behar dizkion pertsona; horretaz
gainera, AME behartuta egin behar den hiru hipotesietatik, kasu horretan aplika-
tzen dena zein den zehaztu eta dokumentuz jaso behar du. Langileen ordezkariei
horren berri eman behar die eta ordezkariek dagokion txostena egin behar dute.

Adostasunik ez badago, langileen ordezkarien txostena ez da loteslea.

AME MOTAK

Hona hemen azterketa mediko motak:

Langileak lanean hasi ostean, osasunaren hasierako ebaluazioa.

Osasuna aldizka ebaluatzea
Arrisku jakin batzuentzako maiztasuna protokoloetan zehaztuta dago eta osa-

sunaren gainerako azterketen maiztasuna laneko medikuaren erabakia da; maiz-
tasuna arriskuen arabera eta langileek horien aurrean duten sentikortasun maila-
ren arabera ezarri behar du.
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Osasunaren azterketen maiztasunak ez du zehazten OZk KPZrekin dagoen
kontratua indarrean egoteak.

Zenbait hitzarmen kolektibotan jasotzen diren urteko azterketa mediko oroko-
rrek ez dute betetzen enpresak LAP Legean ezarritako osasuna zaintzeko duen
beharrarekin.

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorreko 196. artikuluaren arabera, lanbide
gaixotasuna izateko arriskua duten lanpostu batean arituko diren langileek lane-
rako onartuak izan aurretik, osasun azterketa egin behar dute. Langileek, onar-
tuak izan ostean, eta laneko edo osasun agintaritzak arauetan ezartzen dituen
gaixotasun bakoitzarentzat ezarritako aldizkako azterketak egin behar dituzte.
Azterketa horiek ezinbestean egin behar dituzte langileek. Erreferentziatzat,
Laneko Ministerioaren 1965eko abenduaren 15eko eta 1996ko urtarrilaren 12ko
Aginduak ditugu.

Osasunarentzat arrisku berriak dituzten zeregin espezifikoak esleitu ondoren
osasuna ebaluatzea
Osasuna dela eta, lanean aspaldian izan ez diren langileek berriro ere lanari

ekiten diotenean, langile horien osasuna ebaluatzea. Hori egin ahal izateko, pre-
bentzio erakundearen osasun langileek langileen artean dauden gaixotasunak, eta
osasuna dela eta lanera joaten ez diren langileak daudela jakin behar dute, gai-
xotasunek lanean duten jatorria non dagoen jakiteko eta langile horiek berriro ere
lanean hasten direnean babesteko ekimen egokia proposatuz.

Aldi baterako osasuna ebaluatzea
CAntzeko arriskuaren eraginpean izateagatik, langileren batek agente patoge-

noen eraginpean egoteak sor dezakeen arazoren bat duela aurkitzen denean, eta
ebaluazioa egitea beharrezkoa denean.

Lanaren osteko prozedurak
Laneko harremana amaitu osteko azterketa medikoak, lanaren ostekoak ize-

nekoak, lanaren berezko arriskuen izaerak hala eskatzen duenean egin behar dira.

Horretarako, langileari bere osasuna zaintzen jarraitu behar duela jakinarazi
behar zaio eta bere laneko historiala eta historial klinikoaren ale bat eta preben-
tzio zerbitzuko medikuak egiten duen txostena eman behar zaizkio (txostenean
diagnosia, arrazoia, lanpostuaren deskribapena, arriskuak eta hartutako preben-
tzio neurriak adierazi behar dira).

Azterketa horiek Osasuneko Zerbitzu Publikoan egin behar dira.

EMAITZEN BERRI EMATEA

Enpresaburuak eta LAPen parte hartzen duten gainerako agenteek RMEtik
eratorritako ondorioen berri izan behar dute, ondorio horiek lanpostuan aritzeko
beharrezkoak den gaitasunari eta OZren ondorioz hartu behar diren prebentzio
edo babeserako neurriei buruzkoak izan behar dira.

Osasuneko langileek ezin diote inori eman informazio mediko pertsonala lan-
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gilearen baimenik gabe; Osasun agintaritzak berriz, hori egiteko baimena du eta
Euskal Autonomia Erkidegoko osasun agintaritza Osalan Osasun Unitatea da.

OZko neurriak aurrera eramateko, langilearen intimitate- eta duintasun-esku-
bidea errespetatu behar da eta langilearen osasun egoerarekin zerikusia duen
informazio guztiaren konfidentzialtasuna errespetatu behar da.

OZrekin zerikusia duten datuak ezin dira erabili inor baztertzeko eta ezta lan-
gilea kaltetzeko ere. Osasuneko profesionalek bere jarduera etika printzipio
zorrotzen arabera garatu behar dute.

LANGILE SENTIBERAK

Enpresaburuak, ezaugarri pertsonalak edo ezaguna den egoera biologikoa
direla-eta, lanaren ondoriozko arriskuen aurrean sentiberago diren langileen
babesa bermatu behar du.

Lanpostu bakoitzeko arriskuak ebaluatu ostean, arriskuen ebaluazioa osatze-
ko eraginpean dauden langileen izenen zerrenda egin behar denean, prebentzio
zerbitzuko laneko medikuak zeregin edo lanpostu jakin batetarako langile bat sen-
tibera dela adierazten duten ezaugarri fisiko, psikologiko, egoera biologiko edo
bistako minusbaliotasunak zein diren zehaztu behar ditu.

Sentiberak diren langileen zerrenda dokumentuz jaso behar da. Balorazio hori
egitearen helburua langilea bera edo gainerako langileak arriskuan jar ditzaketen
lanpostuetarako langile sentiberak ez erabiltzea da, eta baita lana langilera mol-
datzeko ere.

Horretaz gainera, prebentzio zerbitzuko osasun langileek haurdun dauden edo
bularra ematen dauden langileengan, duela gutxi haurra izan duten langileengan
(emakumezkoak) eta adin txikikoengan eragina izan dezaketen arriskuak aztertu
eta baloratu behar dituzte eta prebentzio neurri egokiak proposatuko dituzte.

Arriskuen ebaluazioan haurdun dauden edo bularra ematen ari diren emaku-
mezkoentzat arriskuak egoteko aukera barne hartu behar da, haurdun dauden,
edoskitzen ari diren emakumezkoen edo umekien osasunarengan kalteak eragin
ditzaketen agenteak, prozedurak edo laneko baldintzak aintzat hartuz.

OSASUN LANGILEEN BESTELAKO JARDUERAK

Osasunarekin zerikusia duten bestelako ekimenak larrialdietan lehen sorospe-
nak ematea, langileei osasunarekin eta osasuna sustatzearekin lotutako gaietan
prestakuntza eta informazioa ematea dira.

Osasuneko langileek osasun publikoaren esparruan eta Laneko Osasuneko
Informazio Sistemari (SISAL) osasun agintaritzak ezartzen duen datu ekarpena
egiterako orduan, Osasun sistema publikoarekin elkarlanean aritu behar dira.
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ENPRESABURUAK OZ-EKIN LOTUTA DITUEN BETEBEHARRAK

Enpresaburuak honako betebeharrak ditu:

• Bere menpe dauden langile guztien lanaren berezko arriskuen araberako
OZ bermatzea. Horretarako, AME eskaini behar dizkie langileei eta, azter-
keta ezinbestean egin behar dela zehazten duten LAP Legearen 22. arti-
kuluko hiru hipotesietakoren bat gertatzen bada, langileak duen betebe-
harra bete dezan eskatzea.

• Azterketa medikoen, analisien, txertoen kanpainen eta OZen ondoriozko
gainerako neurrien kostua bere gain hartzea.

• Denboran zehar, bere menpe dauden langileen Osasuna Zainduko dela
bermatzea eta, esaterako, OZen ardura duen Prebentzio Zerbitzua alda
tzen denean historial klinikoak eta laneko historialak eskuz aldatuko dire-
la bermatzea.

• Osasuna jarduerak egin ahal izateko beharrezkoak diren baliabideak esku-
ratzea.

• OZen emaitzak bereizkeria egiteko ez erabiltzea eta osasuneko profesio-
nalei, bere jardunean, askatasun profesionala ematea.

PROZEDURAREN ONDORIOZ SORTZEN DEN DOKUMENTAZIOA

Langile bakoitzaren historial klinikoa eta laneko historiala: Es una documen-
tación de carácter confidencial que hay que conservar garantizando la confiden-
cialidad de los datos que contiene.

Historial klinikoan eta laneko historialean honako atalak egon behar dira:
azterketa mota eta aplikatutako berariazko protokoloak; egungo lanpostuaren
deskribapena, langilea noiztik ari den lanean, aurkitutako arriskuak eta hartutako
prebentzio neurriak; aurretik izandako lanpostuen deskribapena, lanpostuak zein
datatik zein datara artekoak izan diren; aurkitutako arriskuak eta hartutako neu-
rriak; anamnesia, miaketa klinikoa, miaketa osagarriak, biologiaren kontrola; gai-
tasunari buruzko ondorioa, data eta medikuaren sinadura.

Historialak denboraldi desberdinetan zehar zaindu behar dira, langileak zein
arrisku motaren eraginpean izan direnaren arabera, hala nola:

Erradiazio ionizatzaileak: 30 urtez (783/2001 ED, 44.2. artikulua).

Zarata: 30 urtez (1316/1989 ED, 9.4. artikulua).

Biologia-arriskua: 10 urtez, gutxienez (664/1997 ED, 9. artikulua).

Biologia-arriskuak jarraian aipatzen diren ezaugarriren bat badu: irauten duen
edo ezkutuko infekzioak, egungo metodoak erabiliz diagnostikatu ezin direnak;
inkubazio aldi luzea; errepikatzen diren faseak dituen gaixotasuna sortzen badu;
epe luzean ondorio garrantzitsuak baditu, 40 urtez (1997/664 ED, 9. artikulua).

Minbizia izateko arriskua: 40 urtez (665/1997 ED, 9:1, 2, 3, 4 artikuluak).

Kimika-arriskuak: LSHINen gidan 10 urte gomendatzen dituzte.
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Amiantoaren arriskuak: 50 urtez (1984/10/31 MA, 15.6. artikulua).

Binil kloruroaren arriskuak: 30 urtez (1986/4/9 MA, 11.5. artikulua).

Langileak AME egiteko adostasuna edo ukoa jasotzeko dokumentua.

Langileen beren lanpostuetako duten gaitasunaren ondorioen txostena.

Osasun jardueren urteko planifikazioa.

Urteko memoria, taldeko OZen Ondorioak eta hartu behar diren prebentzio
neurriak barne daudela.

Arrisku jakinen aurrean sentiberak diren langileen zerrenda.

Zenbait AME behartuta egiteko irizpideei buruzko txostena, baldin badaude.

Lanaren ondoriozko laneko istripuen, lanbide gaixotasunen eta kalteen zerren-
da: Gutxienez, egun bateko ezintasuna eragiten dutenak.

Osasuna dela-eta langileak lanera joan ez izanaren zerrenda.

Lanbide gaixotasunen ikerketa Txostenen zerrenda.

Oharra: Enpresak jarduera bertan behera uzten badu, osasun egoera kontrolatzearen ondorioz
sortzen den dokumentazioa laneko agintaritzari igorri behar zaio eta honek osasun agintaritza-
ren eskura jarri behar du. Informazio hori ez da inoiz suntsitu behar.
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KONTU IKUSKARITZAK ETA ZUZENDARITZAREN 
BERRIKUSPENA

LAP Planean, kudeaketa sistema denez, Planaren beraren eraginkortasuna eta
fidagarritasuna baloratzeko eta Plana enpresak LAP gaietan dituen Prebentzio politika,
betetzeko eta helburuak lortzeko egokia den egiaztatzeko prozedura izan behar da.

Orokorrean, bi tresna proposatzen dira horretarako: Kontu-ikuskaritzak eta
Zuzendaritzaren Berrikuspena.

Beraz, Prebentzio Politika eta helburuak betetzeko LAP kudeatzeko sistema
zein mailatan ezarri den eta sistemaren eraginkortasuna ebaluatzeko erabili behar
den sistema ezartzen duen, kontu-ikuskaritzak egiteko eta hobekuntzarako eki-
menak aurrera eraman ahal izateko prozedura diseinatu behar da.

Halaber, Zuzendaritzak LAP Plana berrikusi dezan, helburuak eta planifikazioa
betetzen direnaren kontrola, kontu-ikuskaritzen emaitzak, arriskuen ebaluazioak,
legearen berrikuntzak eta/edo aldaketak, sistemako adierazleen analisia, zuzen-
tzeko ekimenak eta prebentzio ekimenak, istripuen eta/edo gaixotasunen ikerke-
ta, langileen osasunaren zaintza, prestakuntza plana eta abar baloratzeko proze-
dura bat ezarri behar da.

KONTU IKUSKARITZAK

LAP Planeko kontu-ikuskaritzari dagokionez, prozeduran kontu-ikuskaritza
LAP Planaren eraginkortasunaren eta fidagarritasunaren ebaluazio sistematikoa,
dokumentatua, aldizkakoa, objektiboa eta askea egiteko kudeaketa tresna dela
kontuan izan behar da.

Kontu-ikuskaritza kudeaketa sistemarena eta LAPen kudeaketarena izan
behar da; hori dela eta, LAP Politika eta Prozedurak aintzat hartu behar dira eta
baita laneko baldintzak eta ohiturak ere.

Kontu-ikuskaritzari lotuta diseinatzen den prozeduran, jarraian aipatzen diren
elementuak sartu behar dira:

• Arriskuen hasierako eta aldizkako ebaluazioa nola egin den egiaztatzea, eba-
luazioaren emaitzak aztertzea eta, zalantzarik balego, horiek egiaztatzea.

• Ebaluazioaren emaitzak aintzat izanda, prebentzio jarduera mota eta jar-
dueren planifikazioa araudi orokorrean eta aplikatu daitekeen arrisku espe-
zifikoei buruzko araudian ezartzen denaren araberakoa dela egiaztatzea.

• Aurreko paragrafoan aipatutako prebentzio jarduerak egiteko beharrezko-
ak diren prozedurak eta baliabideak eta enpresaburuaren baliabideak
(berezkoak edo hitzartutakoak) egokiak diren aztertzea, horiek antolatze-
ko eta koordinatzeko era kontuan izanik.

• Aurretik esandakoari lotuta, prebentzioa enpresako kudeaketa sisteman
integratu dadin baloratzea, enpresako hierarkia maila guztietan egiten
diren jardueren multzoari dagokionez, LAP Plana ezarriz eta aplikatuz eta
Sistema enpresako jardueren fase guztietan dauden laneko arriskuak pre-
benitzeko, zein diren jakiteko, ebaluatzeko, zuzentzeko eta kontrolatzeko
eraginkorra den baloratzea.
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Kontu-ikuskaritza LAPi buruzko kontu-ikuskaritzak egiteko prestakuntza duten
langileek egin behar dute

Irizpide gisa, orientazio moduan, Osalanek argitaratutako “Kontu-ikuskaria-
rentzako Eskuliburua”n adierazten direnak erabili daitezke.

Egiten diren bileratan (hasierakoan, enpresako dokumentazioa berrikusteko
eta instalazioetan bisitaldia egiteko bileran eta azkeneko bileran, emaitzak aurkez-
teko bileran) Zuzendaria, LAP Zuzendaria, enpresan LAP aurrera eramateko ardu-
ra duen pertsona, Prebentzio Ordezkariak eta kontu-ikuskaritza egiten duen tal-
dea egon behar dira.

ZUZENDARITZAREN BERRIKUSPENA

Etengabeko hobekuntza eta enpresako edozein eremuren (eta ondorioz
LAPen) kudeaketaren eraginkortasuna lortzeko helburuz, Zuzendaritzak LAP
Planaren eraginkortasunaren jarraipena edo etengabeko kontrola egin behar du.

Prozedura, Zuzendaritzaren berrikuspenari dagokionez, enpresako
Zuzendaritzaren LAP Planaren berrikuspenari aplikatzen zaio, aproposak diren
hobekuntzarako ekimenak zein diren identifikatuz, Plana oraindik ere egokia, era-
ginkorra, enpresako Politikaren araberakoa eta legezko edo aplikatu behar diren
baldintzen araberakoa dela egiaztatzeko.

Zuzendaritzaren berrikuspenean LAP Planeko politikan, helburuetan eta gaine-
rako elementuetan aldaketak egiteko behar posibleari arreta eskaini behar zaio,
betiere kontu--ikuskaritzen, aldatzen diren egoeren eta etengabeko hobekuntza-
rako konpromisoaren arabera.

Prozedura hori enpresako LAP Plan guztira hedatzen da. Berrikuspenak apar-
teko garrantzia du hurrengo ekitaldietarako helburuak/prebentzioaren urteko pla-
nifikazioa eta aurkitzen diren hobekuntzarako ekimenak zehazteko orduan.

PROZEDURAREN BEHARRAREN JATORRIA

KONTU IKUSKARITZAK

LAP Legearen 30.6. artikuluaren arabera, enpresaburuak enpresatik kanpoko
entitate espezializatuarekin prebentzio zerbitzurik hitzartu ez badu, enpresa
horren prebentzio sistema kontrolatzeko kanpoko kontu-ikuskaritza edo ebalua-
zioa egin behar da, arauak ezartzen duenaren arabera.

Guztiz zehazten ez bada ere, artikuluan prebentzio jarduerak berezko eta kan-
poko baliabideak (era mistoan) erabiliz garatzen dituzten enpresek, bere prebentzio
sistema kanpoko kontu-ikuskaritza edo ebaluazioa eginez kontrolatu behar dute.

Kasu horretan, kanpoko kontu-ikuskaritza (arauzkoa) berezko baliabideak
erabiliz egindako prebentzio jarduerei buruzkoa izan behar da eta, LAP Planaren
bitartez, prebentzioak enpresako kudeaketa sistema orokorrean duen integrazioa-
ri buruzkoa izan behar da; arreta berezia eskaini behar zaio hartutako antolamen-
durako sistema mistoak duen eraginari.
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PZAren V. artikuluan LAP Legeak ezartzen duena garatzen da. 30. artikuluan
kontu-ikuskaritzaren kontzeptua eta helburuak aipatzen ditu: Kontu-ikuskaritza
kudeatzeko tresna da eta kontu-ikuskariak enpresaren jarduera islatzen duten sis-
temako dokumentuak ebaluatu behar ditu, jarduera horiek aurrera eramanez apli-
katu daitezkeen arauen baldintzak bermatu ote daitezkeen egiaztatuz.

Bestalde, OHSAS 18001 zehaztapen teknikoan enpresak kontu-ikuskaritzen
eta prozeduren programa bat ezarri eta mantendu behar duela adierazten dute;
era horretan enpresak laneko arriskuen prebentzioaren kudeaketa sistemaren
aldizkako kontu-ikuskaritzak egin ahal izango ditu.

Kontu-ikuskaritzen programa erakundearen jardueren arriskuen ebaluazioa-
ren emaitzetan eta aurretik egindako kontu-ikuskaritzen emaitzetan oinarritu
behar da. Kontu-ikuskaritzaren prozeduren bitartez, kontu-ikuskaritzak aurrera
eramateko eta emaitzen berri emateko hedadura, maiztasuna, metodologia eta
eskumenak, erantzukizunak eta baldintzak estali behar dira.

Posible denean, kontu-ikuskaritzak kanpoko langileek egin behar dituzte,
aztertzen ari den jardueraren gain erantzukizun zuzenik ez duten langileek, hain
zuzen ere.

Azkenik, LAP Planei buruzko LANEren Zuzentarauetan, LAP Plana eta bere ele-
mentuak praktikan jarri direla eta langileen segurtasuna eta osasuna babesteko
eta ezbeharrak prebenitzeko egokiak eta eraginkorrak direla bermatzeko aldizka-
ko kontu-ikuskaritzei buruzko xedapenak hartu behar direla diote.

Kontu-ikuskaritzaren prozeduraren baitan kontu-ikuskariaren eskumenaren
eremuaren, kontu-ikuskaritzaren helmenaren, horien aldizkakotasunaren, meto-
dologiaren eta txostenak aurkeztearen definizioa egon behar da.

ZUZENDARITZAREN BERRIKUSPENA

LAP Legearen 14.2. artikuluan, enpresaburuak prebentzio jardueraren etenga-
beko jarraipena egin behar duela ezartzen da, ekidin ezin diren arriskuak eta
dagoen babes maila zein diren jakiteko, ebaluatzeko eta kontrolatzeko jarduerak
etengabean hobetu ahal izateko. Langileen segurtasuna eta osasuna babesteko
lana egiteko orduan eragina izan dezaketen egoerak aldatzen direnean beharrez-
koak diren neurriak moldatzeko beharrezkoa den guztia ipini behar du enpresabu-
ruak.

Era berean, Lege beraren 16. artikuluan LAP enpresako kudeaketa sistema oro-
korrean integratu behar dela adierazten da, jardueren multzoan zein enpresako hie-
rarkia maila guztietan, horretarako enpresan LAP Plana ezarriz eta aplikatuz.

Enpresaburuak planifikazioan adierazten diren prebentzio jarduerak era ego-
kian egiten direla egiaztatu behar du eta horretarako jarduera horien etengabeko
jarraipena egin behar du. Enpresaburuak, aldizkako kontrolen ondorioz, jarduerak
beharrezkoak diren babeserako helburuak egokiak ez direla ikusten duenean, jar-
duera horiek aldatu behar dira.

OHSAS 18001 zehaztapenean erakundeko goi mailako zuzendaritzak, zehaz-
ten den epeetan, LAP kudeatzeko sistema oraindik ere egokia eta eraginkorra dela
bermatzeko, sistema berrikusi behar duela adierazten dute. Zuzendaritzaren
berrikuspen prozesuan ebaluazioa egiteko beharrezkoa den informazio guztia bil-
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tzen dela bermatu behar da. Berrikuspen hori dokumentuz jaso behar da.

Zuzendaritzaren berrikuspenean, kontu-ikuskaritzen emaitzak, aldatzen diren
egoerak eta etengabeko hobekuntza konpromisoa direla-eta, LAP kudeatzeko sis-
temaren politikan, helburuetan eta bestelako elementuetan aldaketak egiteko
behar posiblea aintzat izan behar da.

LAP Planari buruzko LANEren zuzentarauen arabera, aldizka, Zuzendaritzak
LAP Planaren estrategia globala ebaluatzera zuzenduta dauden azterketak egin
behar dira, jarraian aipatzen diren helburuak betetzeko:

• Aurreikusitako helburuak betetzen ote diren egiaztatzeko.

• Prebentzio planak enpresaren eta alderdi interesatuen behar orokorrak
asetzeko duen gaitasuna ebaluatzeko.

• LAP Planean (politikan eta helburuetan ere) aldaketak egiteko beharra
ebaluatzeko.

• Edozein hutsune (antolamendu egitura barne) betetzeko beharrezkoak
diren neurriak zein diren jakiteko.

• Arrazoizko planifikazioa eta etengabeko hobekuntza lortzeko eta aurrera-
pausoak ebaluatzeko lehentasunei buruzko informazioa emateko.

PROZEDURA GARATZEA

LAP PLANEKO KONTU IKUSKARITZAK

Kontu-ikuskaritzen prozeduran, kontu-ikuskaritza osatzen duten faseak ain-
tzat hartu aurretik, hainbat alderdi izan behar dira kontuan: egin behar den kontu-
ikuskaritza mota (barnekoa edo kanpokoa), kontu-ikuskaritzen urteko programa
eta kontu-ikuskaritza egingo duten langileak zein diren zehaztea.

Kontu-ikuskaritzaren prozesuak berak prozedura (OSALANek argitaratutako
“LAP Kontu-ikuskariarentzako Eskuliburua”n azaltzen den bezala) kontuan izan
behar du, eta hori jarraian adierazten diren faseetan laburbildu daitezke:

• Hastea: jarduera horrek honako galderari erantzuten dio: Nola hasiko naiz
prozesuarekin?

• Prestatzea: honako galderari lotuta dago: Zer baliabide erabili behar ditut?

• Aurrera eramatea: honako galderari erantzuten dio: Nola egin behar dut?

• Txostena egitea: honako galderari lotuta dago: Non islatuko ditut
emaitzak?

• Kontu-ikuskaritza amaitzea: honako galderari erantzuten dio: Nola amai-
tuko dut prozesua?

• Hutsuneak baldin badaude, zuzentzeko neurrien jarraipena egiteko fasea
geratzen da.

Kontu-ikuskaritza mota zehaztea (barnekoa/kanpokoa)
Kontu-ikuskaritza egin aurretik, Zuzendaritzak, LAP Zuzendariaren aholkue-
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kin, barneko edo kanpoko kontu-ikuskaritza egingo ote den erabaki behar du, eta
baita kontu-ikuskaritzaren helburua, hedadura (LAP Planeko zein elementuren
kontu-ikuskaritza egin behar den, eta abar) eta epea ere.

Kanpoko kontu-ikuskaritzak (arauzkoak): Kanpoko kontu-ikuskaritzen
kasuan, LAP Zuzendaria LAPi buruzko kontu-ikuskaritzak egiteko baimena
duten pertsonekin edo entitateekin harremanetan jarri behar da. Kontu
ikuskaritzaren maiztasuna dagokion araudian adierazten da (egun, 5 urte-
an behin egin behar da).

Arauzkoak ez diren barneko eta/edo kanpoko kontu-ikuskaritzak:
Barneko kontu-ikuskaritzen kasuan, prozeduran kanpoko kontu-ikuskari-
tzan aintzat hartzen diren fase berak izan behar dira, desberdintasun
bakarra kontu-ikuskaritza egiten duen taldearen kideak izango dira.

Kontu-ikuskaritzen urteko programa
Urtero, indarrean dagoen legeria betetzeko, eta Prebentziorako Urteko

Programa barne, LAP Zuzendariak Kontu-ikuskaritzen Urteko Programa egin behar
du; Programa hori Zuzendaritzak onartu behar du eta bertan aintzat izan behar
dira barneko zein kanpoko kontu-ikuskaritzak.

Kontu-ikuskaritza egiten duten langileak
Kanpoko kontu-ikuskaritzen kasuan, kontratatutako enpresak erabakiko du zein

langilek egingo duten kontu-ikuskaritza, nahiz eta enpresa hori enpresak kontratatu.

Barneko kontu-ikuskaritzen kasuan, LAP Zuzendariak kontu-ikuskaritza bakoi-
tzean kontu-ikuskaritza egiteko ardura izango duten pertsonak proposatuko dizkio
Zuzendaritzari. Komeni da kontu-ikuskaritzaren arduradun den burua izendatzea.

Kontu-ikuskaritza egiten duten langileek prestakuntza profesionala izan behar
dute, kontu-ikuskaritzaren xede den enpresarekin harremanetan jartzeko gaitasu-
na izan behar du, ikuskaritzaren xede den sail edo eremuan ez du inolako eran-
tzukizunik izan behar, ezta horren zereginen menpekoa izan behar eta arloko fun-
tzionamendua eta kontuz ikuskatu behar duen jarduera ezagutu behar ditu.

Kontu-ikuskaritza burua kontu-ikuskaritza egiten duen taldearen ordezkaria
izan behar da, kontu-ikuskaritzaren baldintzak ezarri behar ditu, beharrezkoa den
informazioa lortu behar du, kontu-ikuskaritza egiten duen taldea zuzendu behar
du zereginak banatuz eta kontu-ikuskaritzaren xede den enpresari adostasun ezen
berri eman behar dio.

Kontu-ikuskaritzaren garapena

Hastea: Barneko kontu-ikuskaritzen kasuan, fase hori da garrantzirik han-
diena duena eta helburua kontuz ikuskatu behar dena, kontu-ikuskaritza
egingo duen taldea, aurreikusitako datak, kontsultatu behar diren langile-
ak (LAP aurrera eramateko arduraduna, Arloko Arduradunak, Zuzeneko
Agintariak, Prebentzio Ordezkariak, besteren artean) zehaztu behar da.

Kontu-ikuskaritza prestatzea: fase horretan kontu-ikuskaritzaren plana
prestatu behar da, kontu-ikuskaritzan erabili behar den dokumentua eta
kontu-ikuskaritza egingo dela jakinarazi behar da.
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Kontu-ikuskaritzaren plana: kontu-ikuskaritza behar bezala prestatzeko,
kontu-ikuskaritza egiten duen taldeak Kontu-ikuskaritzaren Plan malgua
prestatu behar du, kontu-ikuskaritza aurrera eraman bitartean zenbait
aldaketa egitea ahalbidetuko duena, hain zuzen ere.

Planean honakoak sartu behar dira:

• Kontu-ikuskaritzaren helburuak eta hedadura.

• Helburuei eta horien hedadurari dagokienez, zuzeneko erantzukizuna
duten pertsonak zein diren zehaztea.

• Erreferentziazko dokumentuak zein diren zehaztea (LAP Plana, OHSAS
18001 zehaztapena,…)

• Kontu-ikuskaritza egiten duen taldeko kideak.

• Kontu-ikuskaritza aurrera eramateko data eta aurreikusitako epea.

• Kontuz ikuskatu behar diren Arloak eta jarduerak.

• Elkarrizketen egutegia.

• Txostenaren aurreikusitako data eta hori banatzea.

• Kontu-ikuskaritza egiten duten pertsonei sistemako elementuen
kontu-ikuskaritza esleitzea.

Laneko dokumentuak: kontu-ikuskaritza egiten duen taldeak ikerketa
errazteko eta ondorioak dokumentuz jasotzeko eta jakinarazteko beha-
rrezkoak diren dokumentuak prestatu behar ditu. Dokumentu horiek
honakoak izan daitezke:

• LAP Planeko elementu bakoitza ebaluatzeko egiaztatzeko zerrenda edo
galdeketa. Hori egiteko OSALANek argitaratutako “Kontu-ikuskaria-
rentzako Eskuliburua” erabili daiteke.

• Enpresak edo kontu-ikuskaritzaren xede den Sailak ekarri behar duen
dokumentuen zerrenda.

• Kontu-ikuskaritzaren emaitzak biltzeko inprimakia.

• Kontu-ikuskaritzaren ondorioen oinarri diren ebidentziak erregistratze-
ko inprimakiak.

Kontu-ikuskaritzaren berri ematea: Kontu-ikuskaritzen Urteko Programa
hedatzeaz gainera, LAP Zuzendariak Arloko Arduradunari edo kontuz ikus-
katu behar den jarduerako arduradunari eta Prebentzio Ordezkariei, gu-
txienez astebeteko aurrerapenarekin, kontu-ikuskaritzaren helmenaren
berri eman behar die eta baita kontu-ikuskaritza egingo duen taldeko
kideen eta Kontu-ikuskaritzaren Planaren berri ere.

Arloko Arduradunak bere kideei, Saileko Arduradunei eta Zuzeneko
Agintariei kontu-ikuskaritzaren berri eman behar die eta, ordezkaritzaren
kasuan, kontu-ikuskaritza egingo duen taldeko buruari idatziz eman behar
dio horren berri.

Kontu-ikuskaritza aurrera eramatea: Kontu-ikuskaritza aurrera eramateko
honako faseak daude: hasierako bilera, frogak biltzea eta emaitzen erregistroa.
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Hasierako Bilera Kontu-ikuskaritza egiten duen taldearen eta kontuz ikus-
katuen arteko hasierako bilera egitea, jarraian aipatzen diren helburuekin:

• Kontu-ikuskaritza egin behar duen taldea eta talde Burua aurkeztea.

• Kontu-ikuskaritzaren helburuak eta hedadura berrikustea.

• Kontu-ikuskaritzarako aurrera eramango diren metodo eta pro
zeduraren laburpena aurkeztea.

• Solaskideak ezartzea.

• Kontu-ikuskaritzako datatan kontu-ikuskaritzaren xede direnak 
libre daudela egiaztatzea.

• Nahasita dauden gaiak argitzea.

Probak biltzea: LAP Plana betetzen dela egiaztatzeko kontu-ikuskaritza-
ren xede diren jarduerak behatu behar dira. Horretarako, dokumenta-
zioa, aurkitutako probak, egindako elkarrizketak, horiek egiaztapenak,
erregistroen berrikuspena eta behaketa fisikoa berrikusi behar dira.

Egiaztatzeko zerrendan aurkitutako emaitzak idatzi behar dira, egiaz-
tatutako erregistroen erreferentzia eta zenbakia eta egindako egiazta-
penei buruzko oharrekin batera. Kontu-ikuskaritza egiten duen taldeak
komenigarria dela erabakitzen badu, dokumentuen edo erregistroen
kopiak ere gehitu behar dira.

Nahiz eta egiaztatzeko zerrendan ez azaldu, garrantzitsuak diren adostasun
ezak aurkituz gero, horien oharrak hartu behar dira eta ikertu egin behar dira.

Kontu-ikuskaritzaren emaitzen erregistroa: Kontu-ikuskaritzaren emaitza
guztiak dokumentuz jaso behar dira, adostasun ezak direnak zehaztuz.

Adostasun eza bakoitza dagokion inprimakian jaso behar da era argi
eta zehatzean, hori babesten duten probei erreferentzia eginez eta
kontu-ikuskaritzarako erabili diren dokumentuen baldintza espezifiko-
ak zein diren adieraziz.

Aurkitutako adostasun ezak dokumentatzen dituzten inprimakiak
Arloko edo kontuz ikuskatutako jardueraren Arduradunak eta kontu-
ikuskaritza egiten duen taldeko buruak sinatu behar dituzte.

Zuzentzeko neurriak
Kontuz ikuskatutako Arloko eta jarduerako Arduradun, kontu-ikuskaritza tal-

deko burua, kontu-ikuskariak, Prebentzio Ordezkariak eta LAP Zuzendaria kontu-
ikuskaritzaren garapena, aurkitutako adostasun ezak eta aurkitutako adostasun
ezak ezabatzeko proposatutako zuzentzeko neurriak aztertzeko bildu behar dira.

Azkeneko txostena
Hona hemen idatzitako txostenaren funtsezko helburuak:

• Kontu-ikuskaritzaren hedadura azaltzea.

• Zuzendaritzari bere politika zein mailatan betetzen denari eta LAP Planeko
aurrerapausoei buruzko informazioa ematea.

• Zuzendaritzari LAP Planaren eraginkortasunaren berri ematea.

• Zuzentzeko ekimenak hartzeko beharra erakustea.

Txostenaren edukia: Txostenean kontu-ikuskaritzaren edukia islatu behar
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da. Txostenean data adierazi behar da, kontu-ikuskaritza egiteko Taldeko
Buruak txostena sinatu behar du eta honako edukia izan behar du:

• Kontu-ikuskaritza mota.

• Kontu-ikuskaritzaren helburuak eta hedadura.

• Kontu-ikuskaritza egiten duen taldeko kideak, kontu-ikuskaritzaren
xedea, egutegia.

• Erreferentziazko dokumentuak zein diren.

• Adostasun ezak deskribatzea.

• Kontu-ikuskaritza egiten duen taldeak zein adostasun maila ikusi duen
eta horri buruz duen iritzia.

• Hala dagokionean, proposatutako zuzentzeko neurriak.

• Kontu-ikuskaritzaren txostena banatzeko zerrenda.

Txostena banatzea: Kontu-ikuskaritzaren azkeneko txostena behar bezala
dokumentatu behar da eta Zuzendaritzak txostena onartu behar du. LAP
Zuzendariak txostena Zuzendaritzari, Segurtasun eta Osasuneko
Batzordeari, kontuz ikuskatutako Arloko Arduradunari edo jarduerako
Arduradunari eta Prebentzio Ordezkariei banatu behar die.

Azkeneko Txostena banatzearekin amaitzen da kontu-ikuskaritza. Enpresak
kontu-ikuskaritzaren emaitzek agerian utzitako hutsuneak konpontzeko eta LAP
Arauditik betetzen ez diren puntuak konpontzeko beharrezkoak diren neurriak
hartu behar dira.

ZUZENDARITZAREN BERRIKUSPENA

Zuzendaritzaren berrikuspenari buruzko prozeduran, berrikuspena goi zuzen-
daritzak erregularki egin behar duela ezarri behar da. Berrikuspenak LAP Planaren
errendimendu globalean jarri behar du arreta eta ez xehetasun jakinetan, xehe-
tasun horiek Planeko ohiko baliabideen bitartez kudeatu behar baitira.

Prozeduran, horretaz gainera, zuzendaritzaren berrikuspenerako planifikazioa
egin behar dela kontuan izan behar da, eta planifikazioan jarraian aipatzen dire-
nak hartu behar dira aintzat: gaiak, aktoreak, parte-hartzaile bakoitzaren zeregi-
na eta lortu nahi dena.

Gaiak
Berrikuspenean jarraian aipatzen diren gaiak jorratu behar dira: egungo poli-

tika; etengabeko hobekuntzarako helburuak ezartzea edo eguneratzea; arriskuak
ebaluatzeko prozesuaren prozedura; egun dagoen arrisku maila eta dauden kon-
trolatzeko neurrien eraginkortasuna; erabilitako baliabideen alderdi egokiak; lane-
ko baldintzen kontrolaren eraginkortasuna; ezbehar-tasaren indizeak; prozedura-
tako akatsak; aldez aurretiko kontrolak egin direnetik LAP Planaren barneko eta
kanpoko kontu-ikuskaritzen emaitzak eta eraginkortasuna; larrialdietarako pres-
takuntza maila; istripuen eta ezbeharren edozein ikerketaren azkeneko emaitzak;
legerian edo teknologian aurreikusi daitezkeen aldaketen ondorioak ebaluatzea.
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Berrikuspenaren aktoreak
Zuzendaritzak, era pertsonalean eta beharrezko kontsideratzen duen maizta-

sunez, LAP Planaren funtzionamenduaren analisia egin behar du, LAP Zuzendariak
ekartzen duen dokumentazioan oinarrituz; Zuzendaritzak dokumentazio hori
Agintaritza Lerroak eskatzen duenarekin osatu dezake.

Berrikuspenaren helburua
Dagokion Urteko Programan planifikatutako helburuak zein mailatan bete

direnari eta horretarako izendatutako arduradunen parte-hartze mailari buruzko
egiaztapen dokumentatua; lortutako eraginkortasuna egiaztatzea, prebentzio eki-
menak (jarduerak eta/edo neurriak) betetzearen bitartez eta ekimena aplikatu
ostean sortu den arriskua baloratzea.

Beharrezkoak diren txostenak
Ezarritako maiztasuna errespetatuz, LAP Zuzendariak, ezarritako helburuen

Programaren arabera, Arloko Arduradunentzat egokia den informazioa bildu behar
du Zuzendaritzari aurkeztu behar zaion txostena egiteko; txosten hori
Zuzendaritzak aztertu behar du.

Informazioa, gutxienez, jarraian aipatzen dena izan behar da: egindako ikus-
kapenak; dagokionean, egindako ikuskapenak; aurkitutako arriskuen ebaluazioa;
egin diren eta egiteko dauden zuzentzeko ekimenen, prebentzio neurrien zerren-
da, eguneratuta; zuzentzeko ekimenak eta prebentzio neurriak aplikatu ostean
dauden arriskuen ebaluazioa; egindako prestakuntza jarduerak; laneko arau edo
jarraibideak, berriak edo berrikusitakoak; BBEn kontrolak; emandako informazioa
eguneratzea (eskuliburuak, laneko jarraibideak, produktuaren fitxak, eta abar).

Informazio horretaz baliatuz, LAP Zuzendariak, helburuz helburu eta Arloz
Arlo, zuzentzeko neurrien eraginkortasuna eta neurriak bete diren, Planeko proze-
duren eraginkortasuna eta Arloek hori nola hartu eta bete dituzten aztertzen
dituen txostena idatzi behar du. Txostenaren laburpena egin daiteke, enpresan
guztian zehar banatzeko.

Indizeak
Txostenean, beharrezkoak diren azalpenekin batera, Arlo bakoitzerako jarraian

aipatuko ditugun indizeak egin behar dira: istripu-tasaren indizeak (maiztasuna,
larritasuna, batez besteko bajaren iraupena, langile kopuruan duen eragina, eta
abar); istripu materialen eta ezbeharren indizeak (aurrekoen antzekoak); helburuak
betetzearen indizeak (egun arte egindakoen eta aurreikusitakoen arteko ehunekoa);
zuzentzeko ekimenak eta prebentzio neurriak betetzearen indizeak (egun arte egin-
dakoen eta aurreikusitakoen arteko ehunekoa); emaitzen eraginkortasunaren indi-
zeak (edozein motatako istripu-tasaren indizearen murrizketaren ehunekoa, amaie-
rako indizea eta hasierakoa alderatzea); egindako zuzentzeko ekimenen eta pre-
bentzio neurrien eraginkortasunaren indizeak (baloratutako hasierako arriskuen
ehunekoa eta neurri eta ekimenen ondoriozko arriskuen ehunekoa).

Era horretan, Zuzendaritzari LAP Planaren funtzionamendua bere osotasunean
aztertzeko behar adina datu ematen dizkiogu. Hau da, helburuak zein mailatan bete
diren: era zabalean, arruntean, eskasean (baliteke helburuak handizaleegiak iza-
tea); helburuak ez betetzeak Planeko Prozedurekin zerikusirik ote duen (helburuak
lortzen ez badira, beharbada prozedura ez da ezaguna edo ez da egokiena); azke-
nik, lortutako eraginkortasuna (istripu-tasa eta arrisku maila murriztea).
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Azkeneko txostena banatzea
Zuzendaritzaren berrikuspenari buruzko azkeneko txostena behar bezala jaso

behar da dokumentuz eta beharrezkoa da Zuzendaritzak onestea. LAP Zuzendariak
txostena Zuzendaritzari, Segurtasun eta Osasunerako Batzordeari, Saileko
Arduradunei, Ataleko Arduradunei eta Prebentzio Ordezkariei helarazi behar die.

BERRIKUSPENAREN ONDORIOZ SORTZEN DEN DOKUMENTAZIOA

Kontu-ikuskaritzak

Kontu-ikuskaritzaren txostena: kontu-ikuskaritza egin ostean, azkeneko txos-
tena egin behar da kontu-ikuskaritzan lortutako datuak islatzeko. Txostenaren
edukia zehatza, argia, antolatua, egiaztagarria izan behar da eta ez dira kontrae-
sanik eta txostenaren kanpoko iruzkinik edo iruzkin gehigarririk egon behar.
Txostenean aurkitutako adostasun eza guztiak egon behar dira eta baita horiek
babesten dituzten probak ere.

Kontu-ikuskaritzaren txostenaren eredua eta edukia Osalanek argitaratutako
“LAP Kontu-ikuskariarentzako Eskuliburua”n deskribatzen direnak izan daitezke.

Zuzendaritzaren berrikuspena
Prozeduran, jarduerari buruzko erregistroak gordetzeko baliagarri den eta

jarraian aipatzen den dokumentazioa aurreikusi behar da:

Berrikuspenaren aktak.

LAP politika eta helburuen berrikuspenak.

Arduradun bakoitzarentzako berariazko zuzentzeko neurriak eta horiek bete-
tzeko datak.

Hobekuntzarako berariazko ekimenak, prebentzio neurriak, esleitutako eran-
tzukizunekin eta horiek betetzeko datekin.

Zuzentzeko ekimen bakoitza berrikusteko data.

Etorkizunean egin behar diren LAP Planeko barneko kontu-ikuskaritzak plani-
fikatzeko era berezian aintzat izan behar diren arloak.
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Helburuak eta hedadura zehaztea

Kontu-ikuskaritza egin behar duen taldea eta talde burua hautatzea

LAP Planean bete behar diren dokumentuak zein diren zehaztea

Kontu-ikuskaritzari dagozkion irizpideak garatzea

LAP Planaren deskribapena irizpideen arabera egokia ote den berrikustea

Kontu-ikuskaritza plana garatzea eta kontu-ikuskariei zereginak esleitzea

Laneko dokumentuak prestatzea

Aldez aurretiko bilera egitea

Probak lortzea eta emaitzak dokumentatzea

Emaitzak berrikustea eta adostasun ezak zein diren jakitea

Irizpideei dagokionez, babesten dituzten adostasun ezak eta probak dokumentatzea

Azken bilera egitea

Kontu-ikuskaritzaren txostena prestatzea eta aurkeztea

KONTU IKUSKARITZAREN PROZESUA
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GLOSATEGIA

Jarraian, laneko arriskuen prebentzioan eta kudeaketa jardueretan (batez ere,
Ingurumenari eta Kalitateari buruzkoetan) gehien erabiltzen diren terminoen defi-
nizioak bildu ditugu.

LAP Plana diseinatzen duen pertsonak prozedura bakoitzean erabili behar
duen definizioa hautatu behar dugu hemen ematen ditugunen artean, pertsona
guztiek termino bakoitzaren bitartez gauza bera uler dezaten.

Definizioak LAP Legetik, bere arauen garapenetatik eta izen handiko araueta-
tik, hala nola, ISO-9.000 seriekoak eta OHSAS 18001 bezalako Zehaztapen
Teknikoak.

Dena dela, prozedurak diseinatzen dituen pertsonak duen funtsezko zeregina,
bertan erabiltzen den terminologia (eta zer egin behar den eta nola egin behar den
interpretatzeko beharrezkoa den terminologia) prozedura behar bezala ulertzeko
egokia den egiaztatzea da.

Orokorrean, prozeduratan bertan erabiltzen diren termino guztien definizioa
ez sartzea gomendatzen dugu, prozedurak ez baitira luzeegiak izan behar; izan
ere, prozedurak behar bezala aplikatzeko nahikoa izan behar dira (luzerari dago-
kionez) eta, bestalde, hainbat prozeduratan erabiltzen diren terminoak daude eta
ez da beharrezkoa horien definizioa behin eta berriz errepikatzea.

Horri dagokionez, gogoan izan behar dugu LAP Plan bakoitza enpresaren
tamainaren arabera diseinatu eta ezarri behar dela. Beraz, idatziz egin behar diren
prozedurak egiteko beharra sortzen doan heinean, definizioak barneratzeko beha-
rra zein den ikusiko dugu.

Definizioak hainbat idazpurutan banatuta daude: kudeaketari buruzko termi-
nologia, esparru tekniko orokorrari buruzko terminologia eta laneko arriskuen pre-
bentzioari buruzko terminologia.
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KUDEAKETARI BURUZKO TERMINOLOGIA

Adostasun eza: baldintza bat ez betetzea da. Lesioa, gaixotasuna, jabetzaren gai-
neko kalteak, laneko ingurunean edo horien konbinazioan, zuzenean ala zeharka,
kudeaketa sistemako laneko arau, ohitura, prozedura, araudi edo funtzionamen-
duan gerta daitekeen edozein desbideratze da (OHSAS 18001). (prozedura:
kontu-ikuskaritzak eta zuzendaritzaren berrikuspena).

Adostasuna: baldintza bat betetzea da.

Akatsa: aurreikusitako edo zehaztutako erabilera batekin zerikusia duen baldintza
ez betetzea da.

Antolamenduaren egitura: langileen artean erantzukizunak, agintariak eta harre-
manak banatzea da. Beste definizio posible bat ere badago: hierarkia duen siste-
ma baten baitan dauden eta agintaritza eta erantzukizunak dituzten pertsonen
multzoa da.

Barneko eragileak: Erakundearen barneko eragileak dira, laneko arriskuen pre-
bentzio politika (berriro ere antolatzea, laneko arriskuen prebentzioko kultura eta
abar) aurrera eramateko orduan duten eragina dela-eta aintzat izan behar dire-
nak (UNE 81902).

Dokumentua: esanahia duten datuak eta horien euskarria.

Egiaztatzea: froga objektiboetan oinarrituz, zehaztutako baldintzak bete direla
egiaztatzea da (UNE 81902).

Eraginkortasuna: planifikatutako jarduerak zein mailatan egiten diren eta planifi-
katutako helburuak zein mailatan lortzen diren, eta lortutako emaitzaren eta era-
bilitako baliabideen arteko harremana da.

Etengabeko hobekuntza: enpresako LAP politikaren araberako laneko arriskuak
prebenitzearen esparruan hobekuntza orokorra egon dadin Prebentzio Plana
hobetzeko prozesua da (OHSAS 18001 Prebentzio Plana LAP K.S.gatik eta enpre-
sako antolamenduagatik aldatzen bada).

Froga objektiboa: zerbait existitzen dela edo egia dela babesten duten datuak
dira.

Gaitasuna: ezagutza eta trebeziak aplikatzeko erakusten den gaitasuna da.
(Termino hori Kalitatea edo Ingurumena kudeatzeko sistematan erabiltzen den
terminoa da; ez da komeni Laneko Arriskuen Prebentzioan prestakuntzarako era-
biltzen den terminoarekin nahastea, nahiz eta kontzeptuari dagokionez, nahiko
baliokideak izan).

Goi zuzendaritza: erakunde bat mailarik gorenean zuzentzen eta kontrolatzen
duen pertsona edo pertsona taldea da.

Hasierako berrikuspena: enpresak hasierako barne ebaluaketa, laneko arriskuen
prebentzioa kudeatzeko sistema zein mailatan betetzen den zehazteko (UNE
81902). (Prebentzio eskuliburua).

I+G+B jarduerak: Ikerketa, Garapena eta Berrikuntzarekin zerikusia dutenak
dira.

Informatzeko eta jakinarazteko sistema: Informazioa erakundeko maila guztietan
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sortzeko, helarazteko eta jasotzeko era arautzen duen sistema da, arduradunak,
transmititzeko kanalak eta informazioa jasotzeko baliabideak ezarriz. (jakinaraz-
teko prozedura: kontsulta egitea eta parte-hartzea).

Kanpoko eragileak: Erakundearen kanpoko eragileak dira, laneko arriskuen pre-
bentzioan (araudietan, arauetan eta abarretan) duten eragina dela-eta aintzat
izan behar direnak (UNE 81902).

Kontu-ikuskaria: laneko arriskuen prebentzioa kudeatzeko sistemen kontu-ikus-
karitzak egiteko beharrezkoa den prestakuntza duten pertsonak edo pertsonen
taldea da (LAP.K.S.) (UNE 18902).

Kontu-ikuskaritza burua: laneko arriskuen prebentzioa kudeatzeko sistemen
kontu-ikuskaritza zuzentzeko izendatu den kontu-ikuskaria da.

Kontu-ikuskaritza egiten duen taldea: kontu-ikuskaritza egiten duen kontu-ikus-
karia edo kontu-ikuskarien multzoa da.

Kontu-ikuskaritza programako zuzendaritza: enpresaren baitan, laneko arriskuen
prebentzioa kudeatzeko sistemaren kontu-ikuskaritza programatuen multzoa egi-
teko ardura eta erantzukizuna duen entitate edo zeregina da (UNE 81902).

Kontu-ikuskaritza: kontu-ikuskaritzaren irizpideak zein mailatan betetzen diren
jakiteko kontu-ikuskaritzaren frogak lortzeko eta horiek era objektiboan ebalua-
tzeko erabiltzen den prozesu sistematiko, aske eta dokumentatua da. Kontu-ikus-
karitza, Prebentzio Zerbitzuen Araudiaren arabera, prebentzio sistemaren eragin-
kortasuna era sistematiko, dokumentatu eta objektiboan ebaluatzeko kudeaketa
tresna da.

Kontu-ikuskaritzako froga: kontu-ikuskaritzaren irizpideetarako eta egiaztatu dai-
tekeen eta beharrezkoa den erregistro, gertakarien adierazpen edo beste edozein
informazio da.

Kontu-ikuskaritzan aurkitu dena: Kontu-ikuskaritzaren irizpideak erabiliz aurkitu
diren froga ebaluatuz lortzen diren emaitzak dira. (prozedura: kontu-ikuskaritza).

Kontu-ikuskaritzaren bezeroa: kontu-ikuskaritza eskatzen duen erakunde edo
pertsona da (UNE 81902).

Kontu-ikuskaritzaren irizpideak: erreferentzia gisa erabiltzen diren politika, proze-
dura eta baldintzen multzoa da.

Kontu-ikuskaritzaren ondorioak: kontu-ikuskaritza egin ostean eta prozesuan
zehar aurkitutakoak aintzat izan ostean, kontu-ikuskaritza egin duen taldeak ema-
ten dituen emaitzak dira.

Kontu-ikuskaritzaren programa: epe jakin baterako planifikatutako eta helburu
jakina duten kontu-ikuskaritza edo kontu-ikuskaritzen multzoa da.

Kontu-ikuskaritzaren xedea/kontuz ikuskatutakoa: kontuz ikuskatzen den erakun-
dea edo erakundearen zatia da.

Kudeaketa sistema: politika eta helburuak ezartzeko elkarrekin ekiten duten ele-
mentuak dira, elkarren artean harremana dutenak eta helburu horiek lortzera
zuzenduak daudenak.
Laburbilduz, Prebentzio Planeko jarduerek eta Planaren emaitzek ezarritako xeda-
penak betetzen ote dituzten zehazteko erabiltzen den aldizkako ebaluazio siste-
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matiko, dokumentatua, objektiboa eta askea da. Horretaz gainera, xedapenak
behar bezala betetzen ote diren eta erakundeko helburuak eta politikak lortzeko
egokiak ote diren ebaluatzeko erabiltzen den sistema da.

Laneko arriskuen prebentzioak jarduteko irizpidea: enpresako kudeaketa maila
zein den jakiteko eta prebentzio politika betetzeko maila lortzeko kudeaketa adie-
razleak dira (UNE 81902).

Laneko arriskuen prebentzioko kontu-ikuskaritza: laneko arriskuen prebentzioko
kudeaketa sistemaren eraginkortasuna eta fidagarritasuna ebaluatzeko eta era-
kundeak gai horietan dituen politika eta helburuak lortzeko sistema egokia ote
den ebaluatzeko aldizkako sistema sistematiko, dokumentatua, objektiboa eta
askea da (UNE 81902).

Laneko arriskuen prebentzioko kudeaketa sistemako prozedurak: sisteman zehaz-
ten diren jarduerak deskribatzen dituzten prozedurak dira, zer egin behar den,
hori egitearen arduraduna zein den eta egindakoa jasotzeko bete behar diren
erregistroak adierazten dutenak.

LAP K. S.ko jarduerek eta sistemaren emaitzek ezarritako xedapenak betetzen ote
dituzten zehazteko erabiltzen den ebaluazio sistematikoa da. Horretaz gainera,
xedapenak behar bezala betetzen ote diren eta erakundeko helburuak eta politi-
kak lortzeko egokiak ote diren ebaluatzeko erabiltzen den sistema da (OHSAS
18001).

Ohiturak: zerbait luzean erabiltzeko eta zerbait egiteko ohitura edo estiloa da.
Egokiak diren prebentzio neurriek behar bezala funtzionatu dezaten bermatzeko,
zaintzeko, mantentzeko eta egiaztatzeko erabiltzen diren prozedurak dira.

Onestea: froga objektiboetan oinarrituz, aurreikusitako berariazko erabilera edo
aplikaziorako baldintzak bete direla egiaztatzea da.

Parte-hartzeko sistema: Laneko arriskuen prebentzioa hobetzeko eta arazoak
konpontzeko, azterketan eta erabakiak hartzeko orduan enpresan, bere ardura
arloetan, parte-hartzen dutenen parte-hartzea antolatua izan dadin arautzen duen
sistema da.

Prebentzio neurria: gerta daitekeen adostasun eza baten edo desiragarria ez den
bestelako egoera baten arrazoia ezabatzeko hartzen den neurria da. Prebentzio
ekimena zerbait ekiditeko hartzen da, zuzentzeko neurria berriz, zerbait errepika
ez dadin hartzen da. (ISO 9000:2000)

Prebentzio politika: erakunde batek laneko arriskuen prebentzioari dagokionez
dituen zuzentarau eta helburu orokorrak dira, zuzendaritzak formalki adierazten
dituen eran (UNE 81902). (Prebentzio eskuliburua)

Proiektua: hasiera eta amaiera data duten koordinatutako eta kontrolatutako jar-
dueren multzoan oinarritzen den prozesua da; jarduerak, denbora, kostu eta
baliabide mugak kontuan izanda, berariazko baldintzen araberako helburua lor-
tzeko egiten dira (ISO 9000:2000).

Prozedura: jarduera edo prozesu bat aurrera eramateko zehaztu den era da. (ISO
9000:2000).

Prozesua: elkarren artean harremana eta eragina duten jardueren multzoa da,
sarrerako elementuak emaitza bilakatzen dituena. Prozesu batean sarrera ele-
mentuak direnak, beste prozesuen emaitzak izan ohi dira. (ISO 9000:2000).
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Sistemako (planeko) hutsak: prebentzio planaren diseinua, ezarpena eta/edo
berrikuspenarekin zerikusia duen edozein huts; hutsak politikan, helburuetan,
antolamendu egiturarekin, prozeduraren batean dagoen gabeziaren bat dela-eta
edo aipatutako elementuren bat ez dagoelako gerta daitezke. Orokorrean lanean
gertatzen diren kalteak ere sistemako hutsak direla esan dezakegu. (Prozedurak:
istripuak ikertzea eta kontu-ikuskaritza).

Teknikari aditua: kontu-ikuskaritza batean, kontuz ikuskatu behar den gaiari
buruzko esperientzia edo berariazko ezagutza duen pertsona da.

Zuzendaritzaren berrikuspena: zuzendaritzak, prebentzio politikari dagokionez,
laneko arriskuen prebentzioa kudeatzeko sistemaren egoera eta egokitasuna era
formalean ebaluatzea (UNE 81902). (prozedura: kontu-ikuskaritzak eta zuzenda-
ritzaren berrikuspena).

Zuzentzeko neurria: aurkitutako adostasun eza, hutsune edo nahi ez den beste
edozein egoera eragiten duten arrazoiak ezabatzeko eta egoera horiek errepika ez
daitezen hartzen den neurria da. (UNE 18902) – (ISO 9000:2000)
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ESPARRU TEKNIKO OROKORRARI BURUZKO TERMINOLOGIA

Aldi Baterako Laneko Enpresa: enpresa honetan kontratatutako langileek beren
zerbitzuak beste enpresatako (enpresa erabiltzaileak) leku eta lanpostuetan
eskaintzen dituzte. (ABLE prozedura).

Antolamendua/erakundea: erantzukizun, agintaritza eta harreman jakin batzuk
dituzten pertsona eta instalazioen multzoa.

Barneratuta dagoen ala ez dagoen eta zeregin eta administrazio propioak dituen
korporazio, enpresa, erakunde edo elkarte publiko zein pribatua.

OHARRA. Jarduera bat baina gehiago duten erakundeetan, jarduera bakoitza era-
kunde/antolamendu bezala definitu daiteke. OHSAS 18001.

Baldintza: ezarritako behar edo itxaropena da eta orokorrean inplizitua edo ezin-
bestekoa izan ohi da (inplizitua dela esaten dugunean, erakundean, bezeroen
artean eta gainerako alderdi interesatuen artean kontsideratzen ari diren behar
edo itxaropena ohikoa dela esan nahi dugu). 

Berrikuntza: jarduera horren emaitza produktu edo prozesu berriak lortzea edo
jadanik zeudenen hobekuntza aipagarria lortzea da. Hona hemen berrikuntza jar-
duerak: teknologia materialak eta materiagabeak, industria diseinua, industria
ekipamendua eta ingeniaritza barneratzea, fabrikazioa kaleratzea, produktu eta
prozesu berrien merkaturatzea.

Berrikuspena: helburu jakin batzuk lortzeko helburuz egiten den berrikuspena
egokia eta eraginkorra dela bermatzeko jarduera da.

Diploma: Estatu mailan onartzen den diploma edo balio bera duen beste edozein
prestakuntza, normalki gutxienez hiru urteko eta dedikazio osoko ikasketa zikloa
eginez, unibertsitatean ikasi ostean lortzen dena.

Enpresa erabiltzailea: Enpresa honetako zenbait zeregin ABLE bateko edo gehia-
goko langileek egiten dituzte. (ABLE prozedura).

Erregistroa: lortutako emaitzak aurkezteko edo egindako jardueren frogak ema-
teko dokumentua da. Prebentzio sistemaren froga dira eta egindako jarduerei
buruz eta lortutako emaitzei buruzko informazioa ematen dute. (prozedura: doku-
mentazioa eta dokumentazioa kudeatzea).

Homologatutako kontratista eta azpikontratista: kontratupean, sarritan, edozein
lan mota (instalazioa, berrikuspena, mantentze-lanak, muntaketa, eta abar) egi-
tea eskatzen zaion enpresa; enpresa hori kontratatzen duen enpresak dituen iriz-
pideen arabera, homologatutako enpresa bezala katalogatuta dagoenean. (enpre-
sa jarduerak koordinatzeko prozedura).

Ikerketa: zientzia eta teknologiaren esparruan ezagutza berriak eta ezagutza han-
diagoa aurkitu nahi duen jatorrizko azterlan planifikatua.

Kontratatzen duen enpresako kontrola eta jarraipena egiteko arduraduna (barne-
ko jarraipena egiteko arduraduna): kontratatzen duen enpresak kontratatutako
lana kontrolatzeko eta lanaren jarraipena egiteko izendatzen duen pertsona; kon-
trola eta jarraipena lana aurrera eramatearekin zerikusia duten epe, kalitate eta
segurtasunaren gainean egin behar ditu. (enpresa jarduerak koordinatzeko proze-
dura).
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Kontratatzen duen enpresako segurtasun arduraduna: Enpresa kontratistako per-
tsona da, kontratatzen duen enpresan egiten diren lanak aurrera eramateko eta
segurtasunaren esparruan ordezkari lanak egingo dituena. (prozedura: enpresa
jarduerak koordinatzea) (enpresa jarduerak koordinatzeko prozedura).

Kontratatzen duena: beste enpresa bati hainbat lanen planifikazioa, diseinua
eta/edo lan horiek egitea eskatzen dion enpresa (adib.: ekipamenduen, makinen,
eraikinen, bideen eta abarren instalazioa, mantentze-lanak, konpontze-lanak,
martxan jartzea, garbiketak, berriak edo aldatutakoak direla). (enpresa jarduerak
koordinatzeko prozedura).

Lan jakin edo espezifikoetarako kontratista eta azpikontratista: Noizean behin,
kontratupean, enpresa bati edozein lan mota (instalazioa, berrikuspena, manten-
tze-lanak, muntaketa, eta abar) egitea eskatzen zaionean; eskatutako lanak bere
langile eta baliabide propioak erabiliz eta kontratatzen duen enpresak ezarritako
baldintzak errespetatuz egin behar ditu. (enpresa jarduerak koordinatzeko proze-
dura).

Langilea: epe jakin batean zehar, soldata baten truke, beste pertsona baten mese-
derako eta pertsona horren zuzendaritzapean zerbitzuak eskaintzen dituen per-
tsona. Zerbitzu hori edozein eremutan garatu daiteke, ez dute inolako garrantzi-
rik ez ordainsariak, ez jarduera lanaldi partzialekoa edo aldizkakoa den, jarduera
horiek errealak eta eraginkorrak badira.

Legezko araudia: jarduteko arau edo neurrien multzoa da, gai edo jarduera jakin
bati aplikatzen zaiona eta, Estatuaren edo EBren botere legegileak sortuta, legez
edo bestelako xedapenen bidez aginduta, ezinbestean bete behar dena. 

Teknologia garatzea: ikerketa baten emaitzak, edo beste edozein ezagutza zienti-
fiko, material edo produktu berritan, prozesu berriak, produkzio sistemak edo zer-
bitzuen eskaintza diseinatzean eta aurretik zeuden materialen, produktuen, pro-
zesu edo sistemaren funtsezko hobekuntza teknologikoan aplikatzea. Jarduera
horretan ikerketaren emaitzak plano, eskema edo diseinu batean islatu behar dira,
merkaturatu ezin daitezkeen prototipoak eta hasierako frogak egiteko proiektuak
edo proiektu pilotuak egin behar dira, betiere, industria aplikazioetan edo merka-
tuan ustiatzeko erabiltzen ez badira.

Unibertsitate hezkuntza: Estatuko hezkuntza sistemako maila, bigarren mailako
zikloaren ostean dagoena, unibertsitate publiko zein pribatuan egiten dena (UNE
81902).

Zehaztapena: produktu, prozesu edo sistema batek bete behar dituen baldintzen
multzoa eta hori egiaztatzeko orduan erabili behar diren metodoak (UNE 81902).

Zeregina: erakunde edo entitate batek, edo bertako organo edo langileek, duen
betebeharra da.
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ARRISKUEN PREBENTZIOARI BURUZKO TERMINOLOGIA

Istripua: heriotza edo lesioak, jabetzaren gaineko kalteak edo bestelako galerak
eragiten dituena (eta gertatzea nahi ez den) gertakaria da (OHSAS 18001).

Espero ez den eta gertatzea nahi ez den edozein gertakari, langileen osasuna kal-
tetzen duena edo lesioak eragiten dituena (UNE 81902).

Laneko istripua: Langileak besteren kontura egiten duen lanaren ondorioz jasaten
duen edozein lesio fisiko da. (Gizarte Segurantzako Lege Orokorreko 115. artiku-
lua) (prozedurak: istripuak ikertzea eta arriskuak ebaluatzea).

Istripu materiala: ekipamenduak, instalazioak, materialak, produktuak eta abar
kaltetzen dituen edo produkzio prozesuan galerak eragin dituen eta pertsonengan
kalterik eragin ez duen eta gertatzea nahi ez den gertakaria da. (prozedurak: istri-
puak ikertzea eta arriskuak ebaluatzea).

Jarduera fisiko espezifikoa: istripua gertatu aurreko unean egiten ari ziren jardue-
ra fisiko zehatza da. (TAS 2926/2002 Araua) (prozedura: istripuak ikertzea).

Jarduera fisiko espezifikoaren agente materiala: jarduera fisikoari lotutako
agente materiala istripua izan zuen langilea istripua gertatu zen unean era-
biltzen ari zen tresna, objektua edo agentea da (TAS 2926/2002 Araua)
(prozedura: istripuak ikertzea).

Prebentzio jarduera: Enpresaburuak enpresan laneko arriskuen prebentzioa behar
bezala kudeatzeko aurrera eraman behar dituen jarduerak dira. Prebentzio Plana
eguneratuta mantentzea, Arriskuak ebaluatzea, Prebentzio Neurrien,
Informazioaren eta Prestakuntzaren eraginkortasuna zehaztea, planifikatzea,
baloratzea eta horien jarraipena egitea eta Larrialdietarako Neurriak edo Plana eta
Osasunaren zaintza egitea eta eguneratzea. (Prebentzio Neurrien prozedura).

Kimika-agentea: Edozein elementu edo prestakin kimiko (hutsa zein nahastuta-
koa) egoera naturalean badago edo artifiziala bada ere, erabiltzen bada edo isur-
tzen bada, hondakina bada ere, laneko jarduera batean nahita ala nahi gabe egin
bada eta saldu den edo ez alde batera utzita. (laneko baldintzak kontrolatzeko
prozedura).

Kimika-agente arriskutsua: Langileen segurtasun eta osasunarentzat arriskua
eragin dezakeen kimika-agentea da (lantokiko ezaugarri fisikokimikoak, kimikoak
edo toxiologiakoak, eta produktuak erabiltzeko era edo horiek lantokian daudela-
ko). Definizio horren barruan, honakoak sartzen dira:

a. Arriskutsu bezala sailkatzeko irizpideak betetzen dituzten kimika-agente-
ak substantzia arriskutsuen substantzia berriak jakinarazteko, sailkatzeko,
ontziratzeko, etiketatzeko araudian eta prestakin arriskutsuak sailkatzeko,
ontziratzeko eta etiketatzeko araudian, agentea araudi horietan sailkatuta
dagoen ala ez alde batera utzita, ingurumenarentzako soilik arriskutsuak
diren kimika-agenteak izan ezik.

b. Inguruneko muga balioa duten kimika-agenteak (laneko baldintzak kon-
trolatzeko prozedura).
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Arriskuak aztertzea: dagoen informazioa arriskuak zein diren jakiteko eta langile-
en arriskuak aintzat izateko era sistematikoan erabiltzea (UNE 81902).

Prebentzioa ziurtatzea: prebentzioaren baldintzak betetzeko konfiantza emateko
zuzenduta dagoen prebentzioaren kudeaketaren zatia da.

Neurketa ekipamendua kalibratzea: Erreferentzia batekin alderatuta, ekipamen-
duaren neurketen emaitzak fidagarriak direla egiaztatzea. Kalibrazioa neurketaren
aurretik, neurketen bitartean eta neurketak amaitzean egin ohi da, neurtzeko eki-
pamenduaren funtzionamendua egokia dela bermatu ahal izateko.

Entitate edo baimendutako laborategi batek aldizka lekuan bertan egiten duen
kalibrazioaz gainera, neurtzeko ekipamenduaren fidagarritasuna bermatzeko agi-
ria lortzeko, tresna berrikusi eta kalibratu behar da. (laneko baldintzak kontrola-
tzeko prozedura).

Oinarrizko arrazoiak: Oinarrizko arrazoiak sintomen atzean dauden benetako arra-
zoiei lotuta daude; seguruak ez diren ekintzak eta baldintza arriskutsuak eragiten
dituzten arrazoiei; zein diren jakin ostean, kontrol esanguratsua ahalbidetzen
duten eragileei lotuta daude. Sarritan, jatorrizko arrazoi izenez ere ezagunak dira.
Bi taldek osatzen dituzte: eragile pertsonalak eta laneko eragileak. (prozedura:
istripuak ikertzea).

Berehalako arrazoiak: Istripuen “berehalako arrazoiak” kontaktua gertatu AURRE-
TIK azaltzen diren egoerak dira. Orokorrean, ikusi daitezke edo sentitu daitezke.
“Seguruak ez diren ekintzak” (edo istripua eragin ditzaketen jarrerak) eta “bal-
dintza arriskutsu”en (edo istripua eragin dezaketen baldintzak) artean bereizten
dugu. (prozedura: istripuak ikertzea).

Lantokia: Lan egiteko langileek eremu batetara joan behar direnean (eraikita
badago ala ez badago) eremu horri ematen zaion izena da. (prozedurak: enpresa
jarduerak koordinatzea eta laneko jarraibideak).

Segurtasun eta osasuneko batzordeak: kide anitzeko organo paritarioa da eta
enpresak, arriskuen prebentzioari dagokionez, egiten dituen jarduerei buruzko
kontsulta aldizka egiteko helburua du (LAPL 38. artikulua).

Laneko baldintza: langileen segurtasun eta osasunean eragin adierazgarria izan
dezakeen laneko edozein ezaugarri da. Definizio horren barruan honakoak sartzen
dira:

a. Lokalen, instalazioen, ekipamenduen, produktuen eta lantokian dauden
gainerako tresnen ezaugarri orokorrak.

b. Laneko ingurunean dauden fisika-, kimika- eta biologia-agenteen izaera
eta bakoitzaren intentsitatea, pilaketa edo egote maila.

c. Aipatutako arriskuetan eragina izan dezaketen aurretik aipatutako agente-
ak erabiltzeko prozedurak.

d. Langilearengan eragina duten arriskuen hedaduran eragina duten laneko
gainerako ezaugarri guztiak, antolamendua barne. (LAPLko 4-7 artiku-
luak).
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Laneko zama: Langileak lanaldian zehar bete behar dituen “baldintza psikiko-fisi-
koen multzoa” da. (LSHIN)

Zama fisikoa: zeregin baterako behar den energia kontsumoa da, giharren lan
estatiko eta dinamikoa dela-eta. (LSHIN)

Buruko zama: “jarrera bat gerta dadin beharrezkoa den informazioa era kontzien-
tean eta nahita kontrolatzea” da edo “langilearen gaitasun mugatuaren zati bat
da, zeregina egiteko beharrezkoa dena”. (LSHIN).

Prebentzioa kontrolatzea: prebentzioaren baldintzak betetzeko zuzenduta dagoen
prebentzioaren kudeaketaren zatia da.

Arriskuak kontrolatzea: arriskuen ebaluazioan lortutako informazioaren bidez,
arriskuak jorratzeko eta/edo murrizteko erabakiak hartzeko, zuzentzeko neurriak
(zuzentzeko ekimenak) eta prebentzio neurriak ezartzeko eta bete daitezen eta
horien eraginkortasuna aldizka ebaluatzeko prozesua da. (UNE 81902).

Aseguratu gabeko kostuak: Istripu edo ezbehar baten ondoriozko kostuak ezin
dira enpresako aseguru polizen bitartez berreskuratu. (LAPL, 4. artikulua).

Lanaren ondoriozko kalteak: lana dela eta jasaten diren gaixotasun, patologia edo
lesioak dira (LAPL, 4. artikulua).

Prebentzio ordezkaria: laneko arriskuen prebentzioan berariazko zereginak dituz-
ten langileen ordezkariak dira. Prebentzio Ordezkariak langileek ordezkariek hau-
tatzen dituzte, beraien artean (LAPL, 35. artikulua).

Desbideratzea: lana ohiko moduan aurrera eramateko orduan eragin negatiboa
duen ohiz kanpoko gertakaria da, istripua eragin duena. (2926/2002 TAS
Agindua) (prozedura: istripuak ikertzea).

Desbideratzearen agente materiala: Desbideratzeari lotutako agente
materialak lana aurrera eramateko orduan eragina izan duen gertakaria-
rekin (desbideratzearekin) zerikusia duen tresna, objektua edo agentea
deskribatzen ditu. (2926/2002 TAS Agindua) (prozedura: istripuak iker-
tzea).

Larrialdia: aurreikusi ez den egoera, pertsonen, instalazioen, prozesuen edo ingu-
runearen kalte larriak edo handiak eragin ditzakeena eta lehentasunezko parte-
hartzea eskatzen duena.

Enpresaburu nagusia: bere enpresan enpresako jarduerari dagozkion lanak edo
zerbitzuak beste enpresa batzuk kontratatzen edo azpikontratatzen dituen enpre-
saburua. (prozedurak: Enpresa jarduerak koordinatzea eta Laneko jarraibideak).

Lantokiko enpresaburu titularra: lantokia jarri dezakeen eta kudeatu dezakeen
pertsona. (prozedurak: Enpresa jarduerak koordinatzea eta Laneko jarraibideak).

Industria higieneari buruzko inkesta: kimika, biologia edo fisika agenteak egotea-
gatik sortzen den higiene arriskuaren hedadura zehazteko helburua duen preben-
tzio jarduera da. (prozedurak: arriskuak ebaluatzea eta laneko baldintzak kontro-
latzea).
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Arrisku mota hori aldizka kontrolatu ahal izateko, neurtzeko ekipamenduak erabi-
liz arrisku bakoitzaren hedadura zehazteko aldizkako inkestak egin behar dira
(higieneari buruzkoak).

Lanaren ondoriozko gaixotasuna: laneko ingurunean dauden baldintza fisiko, kimi-
ko eta/edo biologiakoak direla-eta osasuna kaltetzea edo aldatzea (UNE 81902).
(prozedura: osasuna zaintzea).

Lanbide gaixotasuna: Legea aplikatzeko eta garatzeko xedapenek onesten duten
laukian zehazten diren jardueratan, besteren kontura egindako lanaren ondorioz,
eta lauki horretan lanbide gaixotasun bakoitzarentzako adierazten diren ekintza
edo elementu edo substantzien ondorioz hartzen den gaixotasuna (Gizarte
Segurantzako Lege Orokorraren 116. artikulua).

Lanean gaixotasun hori eragin dezakeen eragileren baten eraginpean egotearen
ondoriozko, eta (gizarte segurantzaren sisteman lanbide gaixotasunen laukia
onartzen duen) maiatzaren 12ko 1995/1978 EDk onartzen duen lanbide gaixota-
sunen laukian dagoen gaixotasuna da. Abuztuaren 25eko BOE, 203 zk. (prozedu-
rak: istripuak ikertzea eta osasuna zaintzea).

Larrialdietarako taldeak:

Larrialdi burua: Larrialdien arduradun gorena, jarduera guztien koordina-
tzailea. Solairu-burua izan ohi da. (Enpresa txiki eta ertainetarako
Larrialdietarako Planaren Eskuliburua, OSALAN).

Parte-hartze burua: Larrialdi buruaren jarraibideak jarraituz, parte-hartze
eragiketak lekuan bertan zuzentzen dituen pertsona. Enpresako LAP
Arduraduna izan behar da. (Enpresa txiki eta ertainetarako
Larrialdietarako Planaren Eskuliburua, OSALAN).

Kontroleko gunea: komunikatzeko bideak eta larrialdiarekin zerikusia duen
informazioa zentralizatzen duen pertsona edo taldea. (Enpresa txiki eta
ertainetarako Larrialdietarako Planaren Eskuliburua, OSALAN).

Lehen parte-hartzearen taldea: Larrialdia ezabatzeko edo gehiago hedatu
ez dadin lehen parte-hartzea egiten duen pertsona edo taldea. (Enpresa
txiki eta ertainetarako Larrialdietarako Planaren Eskuliburua, OSALAN).

Bigarren parte-hartzearen taldea: Lehen parte-hartzearen taldea, bere
baliabideekin, larrialdia kontrolatzeko gai ez denean, enpresan presta-
kuntza berezia duten pertsona edo taldea edo enpresatik kanpoko baliabi-
deak (Suhiltzaileak, SOS Deiak). (Enpresa txiki eta ertainetarako
Larrialdietarako Planaren Eskuliburua, OSALAN).

Alarmarako eta langileak lantokitik ateratzeko taldea: enpresako sail jakin
batean langileak era antolatuan irteten direla kontrolatu behar duen per-
tsona edo taldea. (Enpresa txiki eta ertainetarako Larrialdietarako
Planaren Eskuliburua, OSALAN).

Lehen sorospenetarako taldea: istripua izan duten pertsonei lehen soros-
penak emateko ardura duen pertsona edo taldea. (Enpresa txiki eta ertai-
netarako Larrialdietarako Planaren Eskuliburua, OSALAN).

Laguntzarako taldea: larrialdian parte hartzen duten taldeei laguntza
espezializatua (mantentze-lanak, bulego teknikoa, eta abar) emateko
ardura duen pertsona edo taldea. (Enpresa txiki eta ertainetarako
Larrialdietarako Planaren Eskuliburua, OSALAN).
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Neurtzeko ekipamendua: LAP baldintzak ebaluatzeko erabiltzen dena (esaterako,
zarata edo argiztapen maila neurtzeko tresnak edo lantokiko airea hartzeko tres-
nan laginak hartzeko ekipamendua). (laneko baldintzak kontrolatzeko prozedura).

Banako babes ekipamendua: langileak lanean bere segurtasuna kaltetu dezake-
ten arriskuen aurrean babesteko eraman behar duen edo eutsi behar duen edo-
zein motatako ekipamendu edo osagarri (LAPL, 4-8 artikuluak). (prozedura: infor-
mazioa).

Laneko ekipamendua: lanean erabiltzen den edozein makina, tresna edo instala-
zio (LAPL, 4-6 artikuluak).

Aplikatutako ergonomia eta psikosoziologia: laneko arriskuen prebentzioa osatzen
duten lau diziplinetako bat da. Langileen oreka psikofisikoarentzako kaltegarriak
diren laneko inguruneen eraginpean izateagatik sortzen den estres fisiko eta psi-
kikoarekin zerikusia duten arriskuen prebentzioari buruzkoa da eta baita horiek
ezabatzeko, murrizteko eta kontrolatzeko neurri eta jarduerei buruzkoa ere.

Arriskuak ebaluatzea: arrisku bat gertatzearen maiztasuna edo probabilitatea eta
horren ondorioak zehazteko prozesua da (UNE 81902). (prozedura: arriskuak
ebaluatzea).

Laneko arriskuak ebaluatzea: ekidin ezin diren arriskuen hedadura neurtzeko hel-
burua duen prozesua da, enpresaburuak prebentzio neurriak hartzeko eta zein
neurri mota hartu behar diren erabakitzeko egoeran egon dadin beharrezkoa den
informazioa lortzen duena (PZAren 3. artikulua, urtarrilaren 17ko 39/1997 ED).

Arrisku bat larritasunaren ikuspuntutik baloratzeko, kaltea gertatzeko probabili-
tatea eta kaltearen ondorioak baloratu behar dira. (prozedura: arriskuak
ebaluatzea).

Arrisku baten hedadura neurtzeko eta arrisku hori onargarria den ala ez erabaki-
tzeko prozesu globala. OHSAS 18001.

Kimika-agente baten eraginpean izatea: lantokia kimika-agente bat dagoela esa-
ten dugunean, langileak hori arnastu, irentsi edo azalaren bidez barneratu deza-
keela esan nahi dugu (arriskuak ebaluatzeko eta laneko baldintzak kontrolatzeko
prozedurak).

Arrisku eragilea: langile bati edo langile talde bai eragiten dion Laneko Jarduera
eta Baldintzen arteko konbinazioa da. (arriskuak ebaluatzeko prozedura).

(Kontaktu-lesio motaren) era: lesioa eragin duen agente materialak zauritua nola
lesionatu duen deskribatzen duena da (lesioa fisikoa zein psikikoa izan daiteke).
Hainbat era edo kontaktu baldin badaude, erregistratu behar da (2926/2002 TAS
Agindua) (prozedura: istripuak ikertzea).

Lesioa eragiten duen agente materiala: erari (kontaktu-lesio mota) lotuta-
ko agente materialak lesioak eragin zituen objektua, tresna edo agentea
deskribatzen ditu. Lesioak hainbat agente materialek eragin badituzte,
lesio larriena eragin duen Agente materiala erregistratu behar da.
(2926/2002 TAS Agindua) (prozedura: istripuak ikertzea).
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Prestakuntza: Prebentzio Planeko prozedurak aplikatu behar dituzten edo horre-
tan parte hartu behar duten pertsonei prebentzioari buruzko ezagutza eta jarre-
rak helarazteko teknika da. Prebentzio jarduera horren bitartez, enpresako langi-
le guztiek beren zereginetan laneko arriskuen prebentzioa integratzen ikasiko
dute. (prestakuntzarako prozedura).

Arriskuak kudeatzea: arriskuak aztertzeko, baloratzeko eta ebaluatzeko kudeake-
ta politika, prozedura eta ohiturak era sistematikoan aplikatzea da (UNE 81902).

Industria Higienea: Laneko arriskuen prebentzioa osatzen duen lau diziplinetako
bat da. Kutsatzaile fisiko, kimiko eta/edo biologikoen eraginpean egotearen ondo-
riozko lanbide gaixotasunen arriskuak prebenitzeko zientzia da, eta baita horiek
ezabatzeko, murrizteko eta kontrolatzeko neurri eta jarduerena ere.

Ezbeharra: kalterik eragin ez duen, baina baldintza desberdinetan pertsonengan
edo jabetzan kalteak eta produkzio prozesuan galerak eragingo lukeen edozein
arazo. (prozedura: istripuak ikertzea).

Arriskuak zein diren jakitea: Arrisku bat dagoela onartzen duen eta horren ezau-
garriak deskribatzen dituen prozesua da (OHSAS 18001en oso antzekoa da).
Aintzat izan behar da “potentzialki arriskutsuak” diren prozesu, jarduera, eragike-
ta, ekipamendu edo produktuak horiek, prebentzio neurri espezifikorik gabe
garatzen edo erabiltzen dituzten langileen segurtasun edo osasunarengan arris-
kuak eragiten dituztenak direla. (prozedura: arriskuak ebaluatzea).

Ezbeharra: pertsonengan inolako kalterik eragiten ez duen eta jabetza, ekipamen-
du, produktu edo ingurunean kalteak eta produkzioan galerak edo legezko ardu-
ren hazkundea eragin dezakeen eta espero ez den edozein gertakari.

Istripu bat eragiten duen edo eragin dezakeen gertakaria.

Segurtasun eta osasunari buruzko txostenak: helburuei arreta berezia eskainiz,
epe jakin batean honakoak deskribatzen dituzten txostenak: laneko arriskuen pre-
bentzio politika, antolamendu jarduerak, laneko arriskuen prebentzioa kudeatze-
ko sistemaren funtzionamendu eta eraginkortasun maila eta antolamendua hobe-
tzeko ekintzen multzoa (UNE 81902).

Ikuskapena: adostasuna behatuz eta xedapenen bitartez ebaluatzea, behar dene-
an, neurketak, saioak/probak edo ereduekiko alderaketak eginez.

Segurtasuna ikuskatzea: Pertsonengan, jabetzan edo bietan kalteak eragin ditza-
keten eta seguruak ez diren baldintzak edo ekintzak aurkitzeko helburuz ekipa-
menduak, tresnak, instalazioak, materialak, Segurtasuneko Jarraibideak eta
Arauak era sistematikoan aztertzea da. (prozedura: laneko baldintzak
kontrola/tzea).

Ikuskapen motak: Ikuskapen Orokorrak, Puntu kritikoak ikuskatzea eta “erabili
aurretiko” ikuskapenak. (prozedura: laneko baldintzak kontrolatzea).

• Ikuskapen orokorra: hainbat instalazio, lanpostu, zeregin eta abar arlo fisi-
ko jakinetan kontrolatzeko egiten dena. Ez dira ekipamenduen ikuskapen
sakonak egiten, segurtasuna ikuspegi zabal eta integralaren bitartez ikus-
katzen da.

• Puntu kritikoen ikuskapenak: Instalazio edo ekipamendu bat sakonean eta
aldizka ikuskatzea, “puntu kritiko” diren zenbait atalei arreta berezia eskai-
niz. Ikuskapen mota hori egin ahal izateko espezializazio maila handiagoa
behar da.
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• “Erabili aurretiko” ikuskapenak: Instalazio edo ekipamendu bat erabili
aurretik ikuskatzea.

Eragiteko jarraibideak: prozedura bat osatzen duen alderdiren bat  sakonki gara-
tzeko edo, jarduera bat egiteko orduan, eman behar diren urratsak eta aintzat
izan behar diren neurriak xehetasunez deskribatzeko jarraibideak dira. Eragiteko
jarraibideak jarraibide gabe ezbehar, istripu edo lanbide gaixotasunen bat gertatu
daitekeen lanpostuetan daude.

Laneko jarraibideak: zeregin jakin bat edo zeregin multzo bat, hasieratik amaitu
arte, era egokian egiteko laneko metodoa ezartzen duten xehetasunez betetako
idatzizko gidak dira, urrats bakoitzean dauden arriskuak eta horiek ezabatzeko
edo murrizteko hartu behar diren neurriak jasotzen dituztenak. (prozedurak:
Enpresa jarduerak koordinatzea eta Laneko jarraibideak).

Laneko jarraibideak eta Segurtasun Arauak: Lan edo zeregin bat nola egin zehaz-
ten duten dokumentuak, bereziki, lan edo zeregin horrek arrisku aipagarria due-
nean erabiltzen direnak.

Laneko arriskuak prebenitzeko eskuliburua: erakundeko prebentzio politika ezar-
tzen duen eta arriskuen prebentzioa kudeatzeko sistema deskribatzen duen doku-
mentua da; Planeko jarduera nagusien laburpena ere bada (UNE 81902). (proze-
dura: dokumentuak egitea eta horiek kontrolatzea).

Eragile baten hedadura neurtzea: neurtzeko ekipamendu egokiaren bidez agente
horrek lantokian duen hedadura zehazteko jarduera da. Motak: bi neurketa mota
daude: inguruneko neurketak eta laginketa pertsonalak. (laneko baldintzak kon-
trolatzeko prozedura).

• Inguruneko neurketa: laneko ingurunean agente batek duen hedadura
zehaztea. Agentearen arrisku mailaren arabera, etengabeko neurketarako
monitorea erabili daiteke, maila jakin batera heltzen dela jakinarazten
duena edo agentearen sorburua babesteko edo eteteko gailua aktibatu
dezakeena. Bestetan, agentearen ezaugarri eta arrisku mailaren arabera,
ekipamendu edo instalazioaren diseinatzaileak ezarritakoaren arabera,
edo arriskuen ebaluazioan adierazitako prebentzio neurri gisa, planeatuta-
ko neurketen bidez aldizkako egiaztapenak egin behar dira.

• Laginketa pertsonala: Langile bat agente baten eraginpean dagoenean,
horren hedadura zehaztea da. Kasu horretan, langilea lanaldian zehar edo,
une jakin batzuetan, agente horren zein kontzentrazio mailaren eraginpe-
an dagoen zehaztea da helburua, arriskuaren maila zehaztu ahal izateko.
(prozedura: laneko baldintzak kontrolatzea).

Larrialdietarako planeko neurriak: larrialdietarako planaren arabera eta bakoitza-
ren zeregin eta arduren arabera, langileek hartu behar dituzten neurriak dira.
(prozedura: informazioa).

Babesteko neurriak: Langileak eragiten dieten arriskuen aurrean babesteko
zuzenduta dauden neurriak. (prozedura: informazioa).

Prebentzio neurria: enpresaburuak arrisku bat ezabatzeko, murrizteko eta/edo
kontrolatzeko egin behar duen ekintza da. (prozedura: prebentzio neurriak).
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Murrizteko prebentzio neurria: enpresako laneko arriskuen prebentzioari buruzko
helburu estrategikoa betetzeko arrisku potentziala ezabatzeko eta/edo ebaluatu-
tako arrisku bat murrizteko hartzen den ekintza da. Jatorrian murrizteko neurriak,
antolatzeko neurriak, taldeko eta banako babes neurriak, seinaleztatzea. Kasu
honetan, zehaztapen teknikoetan edo deuseztatutako arauen proiektuan erabil-
tzen den definizioaz urruntzen gara. Adostasun eza, hutsa edo nahi ez den edo-
zein egoeraren arrazoiak ezabatzeko eta/edo kontrolatzeko eta berriro gerta ez
dadin ekiditeko hartzen den ekintza (UNE 81902). (prozedura: prebentzio
neurriak).

Kontrolatzeko prebentzio neurria: pertsonengan kalteak eragin ditzaketen Arrisku
Potentzialen ondorioei aurrea hartzeko egiten den jarduera. Neurrien horien hel-
burua laneko baldintzak prebentzio planeko helburu estrategikoetan aurreikusita-
ko segurtasun mailan mantentzea ere bada. (prozedura: prebentzio neurriak).

Prebentzioa hobetzea: prebentzioaren baldintzak betetzeko gaitasuna hobetzeko
helburua duen prebentzioaren kudeaketaren zatia da.

Xedeak: jarduteko zehaztutako baldintzen multzoa da, ahal denean kuantifikatu-
ta egon behar dena, erakundean edo zati batzuetan aplikagarriak izan behar dena,
prebentzio helburuen ondoriozkoak dena eta helburu horiek lortzeko bete behar
dena (UNE 81902).

Helburuak: enpresan, laneko arriskuen prebentzioari dagokionez, lortu nahi diren
helburuak dira, kronologiaren arabera programatutakoak eta ahal den heinean
kuantifikatutakoak (UNE 81902). (prozedura: prebentzioa planifikatzea).

“Enpresan bertan, LAPi dagokionez, jarduteko lortu behar diren helburuen mult-
zoa, enpresan bertan ezarritakoa.

OHARRA: helburuak posible den guztietan kuantifikatu behar dira”. (OHSAS
18001).

Arriskua: lesio, osasunaren, jabetzaren, laneko ingurunearen (ingurumenaren)
edo horien konbinazioaren gaineko kalteari dagokionez, kalte potentzialaren itu-
rria edo egoera da (OHSAS 18001, parentesi artekoa kentzen badugu). (prozedu-
ra: arriskuak ebaluatzea). 

Interesa duten alderdiak: enpresan LAPi dagokionez parte-hartzen duen pertsona
edo taldea, enpresakoa edo enpresatik kanpokoa ( OHSAS 18001ekoaren
antzekoa).

Lana egiteko baimena: galera larriak eragiteko gaitasun handia duten lanak egi-
teko baimena ematen duten dokumentuak dira eta lan hori dauden arriskuak kon-
trolatuz egiteko baldintzak eta era zehazteko baliagarriak dira. Lan horien izaera
dela eta, baimen berezia behar da aurrera eraman ahal izateko. (prozedura:
Laneko jarraibideak eta enpresako jarduerak koordinatzea).

Laneko arriskuak prebenitzeko plana (LAPP): enpresako jarduera eta hierarkia
maila guztietan prebentzioa integratzeko erabiltzen den prozesu dokumentatua da
(LAPL, 16-1 artikulua), erakunde bateko laneko arriskuen prebentzioa kudeatze-
ko sistemaren baliokidea da. LAPPen enpresan arriskuen prebentzioa aurrera era-
mateko antolamenduaren egitura, erantzukizunak, zereginak, ohiturak, prozedu-
ra, prozesuak eta beharrezkoak diren baliabideak zein diren adierazten dira.
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Prebentzioa planifikatzea: prebentzio ekintzak garatzeko eta laneko arriskuen pre-
bentzioa kudeatzeko sistemako elementuak aplikatzeko beharrezkoak diren hel-
buruak eta zehaztapenak ezartzen dituzten jarduerak dira (UNE 81902).

Alde batetik, prebentzio jarduerak planifikatu behar dira: arriskuen ebaluazioa,
laneko istripuak eta lanbide gaixotasunak ikertzea, prebentzioaren planifikazioa
bera, larrialdietarako plana, langileen osasuna zaintzea eta horien prestakuntza
eta informazioa eta, bestalde, laneko baldintzak hobetzeko aplikatu behar diren
prebentzio neurriak planifikatu behar dira: lantokiak, laneko ekipamenduak, ins-
talazioak, kimika-   -agenteak, fisika-agenteak, lanaren antolamendua eta abar.
(prozedura: prebentzioa planifikatzea).

Prebentzioa: lanaren ondoriozko arriskuak ekiditeko edo murrizteko, erakundea-
ren jardueren fase guztietan hartu edo aurreikusi diren jarduera edo neurrien
multzoa (LAPL, 4-1 artikulua). (prozedura: prebentzioa planifikatzea).

Laneko arriskuak prebenitzea: langileen, aldi baterako langileen, kontratisten,
bisitarien eta lantokiko beste edozein pertsonen ongizatearengan eragina duten
baldintza eta eragileak dira. OHSAS 18001.

Integratutako prebentzioa: laneko arriskuen prebentzioaren inguruko gaiak
Enpresaren kudeaketan integratzean datza.

Prebentzio integrala: Enpresako hierarkian laneko arriskuen prebentzio gaietan
zereginak eta erantzukizunak esleitzean eta onartzean datza.

Lehen sorospenak: behar bezala prestatutako langileek istripua gertatu den
lekuan bertan eta araudian aurreikusitako materiala erabiliz, eta langile espeziali-
zatuak iritsi arte, egiten dituzten neurri edo ekintza guztiak dira.

Potentzialki arriskutsuak diren prozesuak, jarduerak, eragiketak, ekipamenduak
edo produktuak: prebentzio neurri espezifikoak ez daudenean, horiek garatzen
edo erabiltzen dituzten langileen segurtasun eta osasunean arriskuak eragiten
dituztenak (LAPL, 4-5 artikulua).

Prebentzio Planeko Prozedurak: Prebentzio Planeko jarduerak deskribatzen dituz-
ten dokumentuak, zer egin behar den, nola, arduraduna eta egindakoa egiazta-
tzeko bete behar diren erregistroak adierazten dituztenak. (prozedura: dokumen-
tuak egitea eta kontrolatzea).

Laneko prozedurak: Zereginak egiteko orduan lanean izan behar den jarrera adie-
razten duten eta ezinbestean bete behar diren idatzizko arauak dira. Hona hemen
laneko prozedura baten adibidea: eskorga jasotzailearen erabilera. (prozedura:
laneko jarraibideak).

Laneko arriskuen prebentzioa kudeatzeko programa: laneko arriskuen preben-
tzioari dagokionez dauden helburuak eta xedeak lortzeko dokumentatuko deskri-
bapena (UNE 81902). (prozedura: prebentzioa planifikatzea).

Puntu kritikoak: kontrolatu ezean, ondorio oso garrantzitsuak dituen arriskua era-
gin dezakeen laneko baldintza (ekipamendu, instalazio eta abar) baten zati, ele-
mentu, osagai edo beste edozein alderdi da. (prozedura: laneko baldintzak kon-
trolatzea).
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Baliabideak: helburu batzuk lortzeko eskura dauden giza bitarteko eta bitarteko
materialak dira.

Laneko arriskuen prebentzioaren erregistroak: laneko arriskuen prebentzioari
dagokionez egindako jarduerak eta horien emaitzak behatuz, neurtuz, saiatuz edo
bestelako bitartekoen bidez lortutako datuetan oinarritzen den eta egiaztatu dai-
tekeen informazioz osatutako dokumentuak dira. (prozedura: dokumentuak egi-
tea eta kontrolatzea).

Errendimendua: erakunde bateko laneko arriskuen kontrolari buruzko eta enpre-
sako LAP politika eta helburuetan oinarrituta, Laneko Arriskuen Prebentzio
Planeko emaitza neurgarriak.

Oharra. Errendimenduaren ebaluazioaren barne, Laneko Arriskuen Prebentzio
Planeko jardueren eta emaitzen neurketa daude. (LAPP, LAP K.S.-gatik aldatzen
badugu, OHSAS 18001)

Erantzukizuna: nork bere kabuz edo beste pertsona bat dela-eta, delitu, erru edo
bestelako legezko arrazoiren ondorioz konpontzeko eta asetzeko beharra da.
Eskubidezko edozein subjektu aktibok era askean egindako zerbaiten ondorioak
ikusteko eta onartzeko gaitasun bezala ere deskribatzen da.

Arriskua: arrisku bat gertatzearen ondoriozko maiztasun edo probabilitate eta
ondorio(ar)en konbinazioa da. OHSAS 18001 (arriskuak ebaluatzeko prozedura).

Arrisku orokorra: langile batek, enpresako langile guztiengan eragina duen arris-
ku bat gertatzen denean, lanaren ondoriozko kalteak jasaten dituenean. (proze-
dura: informatzea).

Arrisku espezifikoa: lanean edo egiten dituen jardueratan eragina duen arriskuren
bat gertatzen denean, langile batek kalteak jasateko duen probabilitatea da. (pro-
zedura: informatzea).

Laneko arriskua: langile batek lanaren ondorioz kalte jakin bat jasateko duen pro-
babilitatea da. Arrisku bat larritasun mailaren arabera sailkatzeko, kaltea gertat-
zeko probabilitatea eta horren larritasuna elkarrekin baloratu behar dira (LAPL 4-
2 artikulua). (arriskuak ebaluatzeko prozedura).

Laneko arrisku larria eta berehalako arriskua: era arrazionalean begiratuta, bere-
halako etorkizunean gertatu daitekeen eta langileen osasunarengan kalte larria
eragin dezakeen arriskua da. (prozedura: Arrisku larria eta berehalako arriskua
duten egoerak/larrialdietarako plana edo neurriak).

Langileak osasunarengan kalte larriak eragin ditzaketen agenteen eraginpean
egoten badira, nahiz eta berehala ez gertatu, osasunarentzat kalte larriak eragin
ditzaketen agente horien eraginpean egotea, era arrazionalean begiratuta, gerta
daitekeenean arrisku larria eta berehalako arriskua dagoela kontsideratu behar
da. (LAPL,4-4 artikulua).

Onartu daitekeen arriskua: erakunde batean, LAP politika eta legezko betebeha-
rrak aintzat izanda, onartu daitekeena da: OHSAS 18001 (arriskuak ebaluatzeko
prozedura).

Osasuna: gaixotasun ezaz gainera, ongizate fisiko, psikiko eta soziala.

Segurtasuna: kalteak izateko arriskurik (onartezinik) ez egotea da. OHSAS 18001.
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Laneko segurtasuna: Laneko Arriskuen Prebentzioaren diziplina osatzen duten lau
espezialitatetako bat da. Laneko istripua izateko arriskuak prebenitzeari eta horiek
ezabatzeko, murrizteko eta kontrolatzeko neurri eta jarduerei buruzkoa.

Prebentzio zerbitzua: langileen segurtasuna eta osasuna behar bezala babesten
direla bermatzeko beharrezkoak diren giza baliabideen eta baliabide materialen
multzoa da; horretarako zuzendaritza nagusiari, langileei eta horien ordezkariei
eta ordezkaritza organo espezializatuei aholkatu eta lagundu behar zaie (LAPL,
31-2 artikulua).

Egoera bereziak: ezaugarri pertsonalak, egoera biologiko ezaguna, amatasuna
edo haurra izatea eta adin txikikoak izateagatik bereziki sentiberak diren langile-
ak dira. Arriskuen ebaluazioan alderdi horiek guztiak izan behar dira aintzat.
(arriskuak ebaluatzeko prozedura).

Kontsulta egiteko sistema: Laneko arriskuen prebentzioko legean ezartzen diren
irudien bitartez, enpresaburuak langileei kontsulta egiteko duen betebeharra
arautzen duen sistema.

Laneko arriskuen prebentzioa edo Prebentzio Plana kudeatzeko sistema: preben-
tzio politika zehazten duen erakundeko kudeaketa sistema orokorraren zatia da,
antolamendu egitura, erantzukizunak, ohiturak, prozedurak, prozesuak eta aipa-
tutako politika aurrera eramateko baliabideak daude bertan (UNE 81902). 

Laneko arriskuen prebentzioko legedian ezarritako baldintza guztiak era egituratu
eta sistematikoan betetzera zuzenduta dauden prozeduran eta mekanismoak
antolatzeko eta diseinatzeko tresna bezala ere definitu daiteke. Laneko arriskuen
prebentzioari dagokionez jarraibideak eta helburuak ezartzeko eta helburuak lor-
tzeko xedea duten, elkarren artean lotuta dauden eta elkarreragileak diren ele-
mentuen multzo batek osatzen du.

Erakundeko jarduerarekin zerikusia duten laneko arriskuen kudeaketa errazten
duen kudeaketa globalaren sisteman oinarritzen da. Erakundeko LAP politika
garatzeko, ezartzeko, betetzeko, berrikusteko eta mantentzeko erakundearen
antolamendua, planifikatzeko jarduerak, ohiturak, erantzukizunak, prozedurak,
prozesuak eta baliabideak hartzen ditu barne. OHSAS 18001.

Leku mota: istripua gertatu aurretik langilea zein lantoki, inguru orokor edo lane-
rako lokalean zegoen. (2926/2002 TAS Agindua) (prozedura: istripuak ikertzea).

Lan mota: istripua gertatu zen unean istripua jasan duen pertsona egiten ari zen
jarduera orokorra da. (2926/2002 TAS Agindua) (prozedura: istripuak ikertzea).

Arriskuak baloratzea: arriskuaren onargarritasun-mailari buruzko iritziak emateko
prozesua da, horretarako arriskuen analisiaren ondorioz lortutako informazioa,
alderdi sozio-ekonomiakoak eta ingurumeneko alderdiak hartzen dira aintzat (UNE
81902).

Inguruneko mugako balioak: langileak arnas hartzen duen eremuan dauden kimi-
ka-agenteen kontzentrazioari buruzko erreferentziazko mugako balioak.
Inguruneari dagokionez, bi mugako balio mota daude:

a. Eguneroko eraginarentzako inguruneko mugako balioa: benetako lanaldia-
ren iraupenari (8 orduko lanaldi estandarrari) dagokion kontzentrazioaren
batez besteko balioa, era haztatuan neurtu edo kalkulatu dena.

b. Iraupen laburreko eraginarentzako inguruneko mugako balioa: lanaldi
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osoan zehar hamabost minutuko edozein tarterako (erreferentziazko epe
laburragoa ezarrita duten kimika-agenteentzako izan ezik) kontzentrazioa-
ren batez besteko balioa, era haztatuan neurtu edo kalkulatu dena.

Mugako balio biologikoa: ingurune biologiko egokian langilearengan eragina izan
duen agentearen ondorioekin, zuzenean edo zeharka, zerikusia duen kimika-
agentearen edo horren metabolitoren baten edo bestelako biologia-adierazleren
baten kontzentrazioaren muga.

Osasuna zaintzea: lanaren ondoriozko gaixotasunen adierazleak aurkitzeko eta
kalteak edo osasunaren geroko aldaketak izateko probabilitatea murrizteko neu-
rriak hartzeko langileen osasunaren kontrola eta jarraipena egitea (UNE 81902).
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PREBENTZIO-BALIABIDEAK ERABILTZEA ERAGIN DEZAKETEN JARDUERAK,
LANAK ETA PROZESUAK ERAKUSTEN DITUEN ZERRENDA

Lan eta Gizarte Gaien Ministerioko Idazkariordetzak, 2004ko abenduaren
16an emandako CT 39/2004 Irizpide Teknikoaren arabera. Alderdi hori arautzen
ez den bitartean balio duen irizpidea da.

281281

JARDUERA ARRISKUTSUEN ZERRENDA

PREBENTZIO-BALIABIDEAK ERABILTZEA ERAGIN
DEZAKETEN JARDUERAK, LANAK ETA PROZESUAK

ERAKUSTEN DITUEN ZERRENDA.

IGOGAILUAK ETA KARGA-JASOGAILUAK

Instalakuntza-lanak eta horien mantentze- eta konponketa-
lanak, 30 kg-tik gorako pisua duten kargak eskuz ematea, 50
kg-tik gorako pisua duten elementu edo aparatuak instalatzea
edo kentzea edo tresnen trakzio-kableak instalatzea eskatzen
dutenak bi pertsona edo gehiagok egingo dituzte.

Kabinak edo beste elementuren batzuk ezartzeko gainontzeko
instalakuntza-lanetan, langileek haien gainean jarri behar
badute, lan hori ez du langile bakar batek egingo, bigarren bat
leku ziur batean jarri beharko da. Era berean, horrelako lane-
tan eta mantentze- eta konponketa-lanetan, prebentzio-balia-
bideak exijitu daitezke, lana zuzenean edo bestela ikuskatzen
dela, honako kasu hauetan:

a) Lan-baldintzen barruan, norbera babesteko arnasketa
ekipamendua erabili behar denean, edo taldea babesteko
ekipamendu egokirik ez dagoelako edo babesa nahikoa ez
delako (barandak eta abar) norbera babesteko ekipamen-
dua erabili behar denean, garaiera handiko erorketen
aurka. Azken kasu horretan, ekipamendua arnesak eta
metro bat azpiko erorketa mugatzailea izango dira.

b) Igogailua edo karga-jasogailua gorantz doala, horren
sabaian langile bat egotea eskatzen duenean.

c) Lanak zuloan egiten denean, eta lan hori egiteko tres-
nak lurra ukitzen ez dutenenean (normalki, bateria duten
tresnak zulo desberdinetan bananduta egotea eskatzen
da). Tresna bat baino gehiago zulo berean batera martxan
egoteko arriskua dagoenean, tresna horiek gelditzeko sis-
tema bat izan behar dute zuloan (gelditzeko kit-a, zuloan).

LEGE AIPAMENA, OINA-

RRIA EDO AURREKARIA

Azaroaren 8ko 2291/85 EDa
(11. artikulua abuztuaren 1eko
1314/97 EDagatik indarrean
dagoena).

Uztailaren 18ko 1215/97 EDko
2.1 atala, I Gehigarria.
Igogailuei buruzko, abuztuaren
1eko 1314/97 EDko 2. atala, I
Gehigarria.

1215/97 EDko 1.6 atala, I
Gehigarria, 2177/2004 EDak
idatzia.

215/97 EDko 4.1 atala, II
Gehigarria, 2177/2004 EDak
idatzia.
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IGOGAILUAK ETA KARGA-JASOGAILUAK EZ DIREN
JASOTZEKO APARATUAK 

Aurreko atalean igogailuentzat eta karga-jasogailuentzat
aurreikusitako arauak ezarriko dira. Era berean, aparatua
ohiko zerbitzuak betetzean ari ez denean, hots, konponketa-
edo mantentze-lan bereziren bat egiten ari denean eta beraz,
aparatua beste baldintza batzutan martxan jartzea ezinbeste-
koa denean, prebentzio-baliabideak exijitu daitezke.
Ikuskatze hori derrigorrezkoa izango da, halaber, langileek
tentsio biluziko eroale elektrikoen ondoan lan egin behar
badute edo lurra ukitzen ez duen aparaturen bat dabilen bide
edo errailetatik pasa behar badute. 

LEKU ITXIAK

Lantoki barruetan gas arriskutsuak daudenean, oxigeno gutxi-
ko giroa sortzen denan edo produktu toxikoak pilatzen direne-
an, leku itxiak direla esaten da. Kasu horietan, leku horietara
ezin du edonork sartu; bereziki prestatuta dauden eta horre-
tarako baimena duten langileak bakarrik sar daitezke.
Horretarako, derrigorrezkoa da idatzizko lan-prozedura bat
izatea eta prebentzio-baliabideen bidez ikuskaritza egitea.
Kontzeptu horren barruan sartzen dira zerbitzu-galeriak, zulo-
ak, tunelak eta estoldak; siloak, tankeak, treskak, edukion-
tziak, tangak eta bapore-galdarak, biltegiratze- edo nahaste-
toberak, zabortegiak eta hondakin-urak eta bapore edo gas
kaltegarriak dauden edo hartzidura prozesuak gertatzen diren
lantokien barnealdeak.

LEGE AIPAMENA, 

OINARRIA EDO 

AURREKARIA

2291/85 EDa (11. artikulua)
eta 1314/97 EDko I Gehigarriko
2.1 puntua.

Lantokiei buruzko, apirilaren
14ko 486/97 EDa (Lan-esparru
eta leku arriskutsuei buruzko I-
A 2.3 Gehigarria).
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ERAIKINEN ERAIKUNTZA ETA MANTENTZEA

a)Garaiera handiko erorketak
• Eraikitze eta lan publikoak, mantentze-lanak eta erai-
kinen konponketa eta garbiketa sartzen diren eraikunt-
za lanetako lanetan, eragiketetan eta prozesuetan, 6 m
azpitik baina 2 m gainetik erortzeko arriskua badago,
langilea ezin denean guztiz babestu, baizik aipatutako
arriskua saihesteko norbera babesteko ekipamendua
erabili behar duenean (arnesa eta abar).
• Sartze eta kokatze-teknikak erabili behar diren lanetan.
• Segurtasun-sareak muntatu eta desmuntatu behar
diren lanetan.

b) Aldamioak muntatu, desmuntatu eta aldatzea.
Aldamioak, unibertsitate-prestakuntza duen edo horretarako
gaitua dagoen pertsona batek zuzendu eta ikuskatuta munta-
tu, desmuntatu eta aldatuko dira, muntatze-plana eskatzen
duten aldamio zailetan. Beste kasuetan, berriz, hori eskar-
mentua duen langile batek egingo du. Hona hemen zailtzat
jotzen diren kasuak:

• Zintzilikatutako aldamio eta maila aldakorra duten
plataforma esekiak, eraikin edo egitura batean aldi
baterako instalatuak, lan zehatzetarako eta masta gai-
neko plataforma jasotzaileetarako.
• Aurrez fabrikatutako elementuez osatutako aldamioak
(moduluzkoak nahiz norabide anitzekoak) lur naturala-
ren edo hormigoi zolata gainean ezarriak, forjaketak,
hegalak eta egitura-elementuak, horien euskarrien
beheko zatitik aldamioen puntaraino 6 m baino gehiago
neurtzen ez dituztenean, edo euskarrien artean, 8 m
baino gehiagoko tarteak eta hegalak gordetzen dituzten
elementu horizontalak dituztenean. Gailurrak eta asto-
ak dituzten aldamioak ez dira horren barruan sartzen.
• Kanpoan instalatutako aldamioak, zabaltzetan, kupule-
tan, teilatuetan edo egitura handietan, euskarri-maila eta
lurraren maila artean 24 m baino gehiago daudenean.
• Aldamio eta lan-dorre mugikorretan, eragiketa puntu-
tik lurreraino 6 m baino gehiago dituzten lekuetan lan
egiten denean.

Eraikuntza lanei buruzko,
1997ko urriaren 24ko 1627/97
EDa eta 1970eko abuztuaren
28ko Eraikuntza Lanetako
Ordenantza, XVI. Atala.

Garaiera handietan egiten
diren aldi baterako lanei buruz-
ko 2004/2177 EDa.

Garaiera handietan egiten
diren aldi baterako lanei buruz-
ko 2004/2177 EDa.

PREBENTZIO-BALIABIDEAK ERABILTZEA 

ERAGIN DEZAKETEN JARDUERAK, LANAK ETA 

PROZESUAK ERAKUSTEN DITUEN ZERRENDA

LEGE AIPAMENA, 
OINARRIA EDO 
AURREKARIA
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c)Lurpeko lanak putzuetan eta galerietan
Langileak lurpeko galeria batera edo putzu barrura sartzen
direnean, behar bezala gaitutako prebentzio-baliabidea egon-
go da kanpoan, lanak egiten ari diren denbora guztian hor
egongo dena, jasotzeko eta jaisteko eragiketak eta mugimen-
duak zuzenduz.
d)Tunel barruko lanak
Tunelak eraikitzeko orduan, erreskate brigada edo talderen
bat egongo da, prebentzio-baliabide gisa arikoden langile
batek zuzenduta.
Tunelaren barruan dauden langileak kanpokoekin behar beza-
la komunikatzeko baliabideak izango dituzte, baita, behar
direnetan, laguntza-, huste- eta salbatze-lanak lehenbailehen
martxan jartzeko aukera ematen duten alarma sistemak ere.
e) Eraiste-lanak
Gutxienez, 30 lan-egun baino gehiago irauten duten edo 12
langile baino gehiago behar dituzten  eraiste-eragiketak pre-
bentzio-baliabide gisa ariko den langile batek zuzenean ikus-
katuta egingo dira. Horretarako ardura duenak hamabi langi-
leko laguntzaileak izan beharko lituzke.
f)Urpean igeri egitea edo ur azpira sartzea eskatzen duten lanak
Itsas azpiko ebaketa eta soldadura lanak egitean, ur azpian
lehergailuak erabiltzean, urpeko lanetan edo antzekoetan,
Gehigarri honetako eremu hiperbarikoetako lanei buruzko ata-
lean eta ur azpiko jarduerei buruzko 1997ko urriaren 14ko
Ministro Aginduan adierazitakoa ezarriko da.

LANETAKO APARATUAK ETA MAKINAK

a)Lan-tresna automotoreak
Maniobra bat egiteko erabiltzen diren lan-tresna automotore-
ak gidatzeko orduan, batez ere ikuspen nahikorik ez dagoen
egoeratan atzeraka egitean edo leku estutik barrena ibili
behar denean, makina automotore batzuen eta oinezko langi-
leen arteko interakzioan, prebentzio-baliabideak jarri beharko
dira eta oinezko bat egongo da zutik ibilgailuen alboan manio-
brak seinaleztatzen.
b)Kargak jasotzeko aparatuak
Eraikuntza lan batean, kargak jasotzeko aparatuak erabiltzen
direnean eta kargak altxatzen diren inguruetan langileak
euren lana egiten ari badira, neurriak hartu behar dira langi-
leak esekita dauden kargen azpian ez jartzeko. Horretarako,
langileak dauden lanpostuen gainetik kargak pasatzea debe-
katua egongo da. Hori posible izango ez balitz, lana beste era
batera egitea ezinezkoa litzatekeelako, eta elementu mugiko-
rren eta langileak dauden lanpostuen arteko espazio librea 2
m baino txikiagokoa izango balitz, prebentzio-baliabideak eta
seinaleak emateaz arduratzen den langile bat egotea beha-
rrezkoa litzateke. Neurri hori bera hartuko da, karga jasotze-
ko aparatuaren gidariak kargaren bide osoa behatu ezin due-
nean.

LEGE AIPAMENA, 

OINARRIA EDO 

AURREKARIA

1627/97 EDa eta 1970eko
abuztuaren 28ko MA (260 arti-
kulua).

1627/97
(II Gehigarriko 6. atala).

1627/97 EDa eta 1970eko MA.
1627/97ko EDko 4.1b artiku-
luaren eta 1970eko abuztuaren
28ko 272 artikuluaren arteko
nahasketa.

Ur azpiko jarduerei buruzko
1997ko urriaren 14ko MA.

Uztailaren 18ko 1215/97 EDa.

1215/97 EDko I Gehigarria eta
apirilaren 14ko 485/97 EDa.

1215/97 EDko II. 3 Gehigarria
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MANTENTZE-ESKORGA AUTOMOTOREAK GIDARIA
BARRUAN DUTENAK
Ikuspen nahikoa ez dagoelako, gidariak ziurtasunez manio-
brak egin ezin dituenean, seinaleak behar bezala ematen
dakien langile batek gidatuko du; beti ere, atzeranzko manio-
bra abiadura geldoan egingo da.

TRENAK DABILTZALA, TRENBIDEETAN EDO INGURUE-
TAN MANTNTZE- ETA KONPONKETA-LANAK EGITEN ARI
DIRENEAN.
Trenak dabiltzala, trenbidean langileak lanean ari direnean,
idatziz egindako prozedura ezarri beharko da, segurtasun lan-
gile edo argi batek behar bezala kontrolatuta. Lan horietan
parte hartuko duten lan-tresna guztiak segurtasun arduradun
batek ikuskatuko ditu eta tresna horiek erabiltzen dituztenek
euren lanaren arriskuen eta jarduera prozeduren berri izango
dute. 

ELEKTRIZITATEA

a)Erdi- eta behe-tentsioko instalakuntza lanak.
Tentsioko lanetan erabilitako prozedura honako hau izango da:
-Ustiapeneko instalakuntzen edo elektrizitate-hornidura
jarraien inguruetan, maniobrak, neurketak, saiakuntzak eta
egiaztatzeak lanen buruzagi baten zaintzapean egingo dira.
Langile hori zuzenean prebentzio-baliabide gisa aritzeko pres-
tatuta egongo da. Eremua handiegia izateagatik, etengabe
zaintzea ezinezkoa balitz, horretarako prestatutako beste lan-
gile batzuk lagundu beharko liokete.
-Lanen buruzagi edo ikuskatzaileak instalakuntzen arduradu-
narekin zuzenean komunikatuta egon beharko du, lanek eska-
tzen dituzten instalakuntzako baldintzak bete daitezen.

c)Tentsioko elementuen ondoan egiten diren lanak.
Tentsioko elementuen ondoan egindako lanak 641/2001 EDko
V Gehigarriaren arabera gauzatuko dira. Lanak langile baten
zaintzapean egingo dira. Langile hori prebentzio-baliabide gisa
ariko da, lanak elementuetatik urruti eta tentsio baxuko insta-
lakuntzetan egiten direnean izan ezik.

d)Material elektrikoez inguratutako zerbitzu esparruetara sartzea.
Prebentziora zuzendutako esparru independenteetara sartzea.
Instalakuntzen titularra jakinaren gainean dela eta haren bai-
menarekin sartu daiteke esparru horietara, titular hori langile-
en enpresaria bera ez denan.

e)Aireko, lur azpiko eta beste instalakuntza elektrikoen ingu-
ruetan, mugimenduak eta lekualdaketak egiten direnean iza-
ten diren eraikuntza lanak eta jarduerak.
Lehen aipatutako jardueretan elektrizitate arriskua saihesteko,
514/2001 EDko V B.2 Gehigarrian ezarritakoa hartuko da kon-
tuan eta prebentzio-baliabideak erabiliko dira.

LEGE AIPAMENA, 

OINARRIA EDO 

AURREKARIA

1215/97 EDko II Gehigarria

1215/97 EDko I Gehigarriko
2.f.5 eta II Gehigarriko 2.2, 3
eta 4 atalak. Renfe-ren
Zirkulazioko Araudi Orokorra.

Ekainaren 8ko 614/2001 EDko
4.4 artikulua eta III B
Gehigarria.

614/2001 EDko 4.7 artikulua
eta V Gehigarria.

614/2001 EDko V B.1
Gehigarria.

614/2001 EDko V B.2
Gehigarria.
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f)Sute edo leherketa arriskua dagoen lekuetako lanak.
614/2001 EDko VI Gehigarrian zehaztutakoa beteko da. Sutea
sortzeko edo leherketa bat gertatzeko arriskua dagoen kasue-
tan, behar bezala prestatuak eta baimena duten langileek
egingo dituzte lanak. Leherketa gertatzeko arriskua dagoen
kasuetan, derrigorrezkoa da aurrez aztertutako prozedura
idatzia izatea. Prebentzio-baliabideak ezinbestekoak dira. 

ONTZIGINTZA LANAK

Itsasontziak eraikitzeko, konpontzeko, garbitzeko eta
mantentzeko lanak, ontzioletan.

Garaierako lanen eta aldamioen inguruan, eraikuntza lanei
buruzko atalean adierazitakoa eta atal horretan jakinarazita-
ko prebentzio-baliabideak ezarriko zaizkie lan hauei.

Era berean, leku itxiei buruzko atalean adierazitakoa ezarriko
zaie honako lan hauei: simaurtegietan eta sotoetan, eraikun-
tza, konponketa, mantentze eta garbiketa lanei. 

HOZKAILU-INSTALAZIOETAN LANAK

Langileek biltegietan, hozkailuetan eta tenperatura baxuak
dituzten lokaletan luzez egon behar dutenean, ezingo dute
behar bezala prestatutako prebentzio-baliabide baten zuzene-
ko zein zeharkako zaintzarik gabe aritu.

EGOERA BEROETAN LANAK
Egoera honakoak izan daitezke: beroa sortzen duten eragike-
ta guztiak, txinpartak edo sugarrak sortzen direnean, likido
edo gas sukoien inguruan edo gas likuatuak dituzten edo izan
dituzten edukiontzien inguruan bero gehiegi egiten duenean.
Adibidez: soldadura, oxigeno bidezko ebaketa, beruneztatzea,
esmerilaketa, zulaketa eta abar.

Horrelako lanetan beharrezkoa da lan-prozedura bat idaztea,
behar izanez gero prestatutako prebentzio-baliabideak izatea
eta lan horiek egingo dituztenak prestatuta egotea eta enpre-
sariaren baimena izatea.

ERRADIAZIO IONIZATZAILEAK
Erradiazio ionizatzaileen aurkako Osasunaren Babesari buruz-
ko Araudia zehazten duen Uztailaren 6ko 783/2001 EDan eza-
rritakoaren arabera, dosi eraginkorrak jasotzeko aukera duten
lanpostuak identifikatuta eta mugatuta egon behar dute.
Aipatutako EDan eremu kontrolatuei (egonaldi mugatuak
dituzten eremuei, araututako egonaldiak dituzten eremuei eta
debekatutako eremuei) eta zaindutako eremuei buruz eman-
dako aginduak bete behar dira. 

Eremu kontrolatuan lan egin behar duten kanpoko langileei
dagokionez, martxoak 21eko 413/97 EDan zehaztutakoa eza-
rriko da. 

LEGE AIPAMENA, 

OINARRIA EDO 

AURREKARIA

614/2001 EDko VI Gehigarria.

614/2001 EDko VI Gehigarria

O.M. de 9-3-71, Art. 132.

1971ko martxoaren 9ako MA,
132 Artikulua.

Uztailaren 6ko 783/2001 EDa.

Martxoaren 21eko 413/97 EDa.
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EREMU HIPERBARIKOETAKO LANAK: URTEARA SART-
ZEA ESKATZEN DUTEN JARDUERAK ETA URPEKO IGERI-
KETA PROFESIONALA
Eremu hiperbarikoetan egiten diren lanak, urpeko igerilari
profesionalek edo antzekoek egiten dituztenak, eremu horre-
tako presio atmosferikoa duen kontrolgune batetik zainduko
dira. Gune horretan, komunikazio, alerta eta laguntza baliabi-
deak eta lanak egiten ari diren eremuko presioaren, arnastu-
tako gasen eta erabil daitezkeen gas stock kopuruaren gaine-
ko informazioa izango da.Eremu hiperbarikoan egindako lanak
urpeko igeriketako eragiketen edo tresnen buruzagiak zaindu-
ko ditu. Enpresariak aukeratukotako langile hori eragiketak
aurrera eraman ahal izateko titulazioaren eta espezialitatea-
ren jabe izango da eta lehen sorospenak egiteko gai izango
da. Urpeko igeriketako eragiketen edo tresnen buruzagia lan-
gileak uretara sartzeko unean han izango da, gainontzeko
beharrezko langileekin batera, urpeko igerilariak ur barruan
dauden bitartean, eta prebentzio-baliabide gisa aritzeko gai
izango da.

AIRE KONPRIMATUAREKIN KAXETAN EGINDAKO
LANAK
Aire konprimatua duten kaxen bidez egindako lanak, lan hori
egiteko gaitasuna ematen dion titulu ofiziala duen teknikari
aditu baten zuzendaritzapean gauzatuko dira eta lehen soros-
penak egiteko gai den prebentzio-baliabide baten aurrean.
Azken horrek ere lanak egiten ari diren lekuan egon beharko
du denbora osoan. 

LEHERKETA GIROAN EGITEN DIREN LANAK
Leherketaren bat gertatzeko arriskuren bat edo leherketa
giroa dagoen lan-eremuetan, prebentzio-baliabideak behar
litezke, batez ere, leku berean enpresa askotako langileek
batera lan egin behar dutenean eta horiek lan-tresna arrisku-
tsuak edo beste eragiketekin interakzioan egon daitezkeenak
dituztenean.
Leku itxietan gertatzen den bezala, arriskutsutzat hartzen
diren eremuetara sartzeko baimenak emateko sistema ezarri-
ko du horretarako baimen berezia duen langile batek.
Leherketa giroa sortu daitekeen eremuetako lanpostuak
egiaztatzea, prebentzioko teknikari baten edo eskarmentu eta
prestakuntza berezia duen langileren baten esku jarriko da. 

LANEAN ERABILITAKO PRODUKTU ARRISKUTSUAK

ERAGILE KIMIKOAK

Euren propietate fisiko, kimiko edo toxikologikoengatik eta
horiek erabiltzeko moduagatik, langileen segurtasunerako eta
osasunerako arriskuren bat sor dezaketen eragile kimikoak
erabiltzeko orduan, lanean erabiltzen diren eragile kimikoekin
lotutako arriskuei buruzko 374/2001 EDko 2.5 artikuluan
zehazten dena ezarriko da.

LEGE AIPAMENA, 

OINARRIA EDO 

AURREKARIA

Lurpeko jarduerei buruzko
1997ko urriaren 14ko MA.

1956ko urtarrilaren 20ko MA.

Ekainaren 12ko 2003/681 EDa.

Apirilaren 6ko 2001/374 EDa.
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Eragile horien kasuan EDan aipatutakoa ezarriko da guztiz eta
egoerak hala eskatzen badu, prebentzio-baliabideak beharko
dira.
Era berean, sustantzia arriskutsuak ekoizten, erabiltzen,
manipulatzen, aldatzen eta biltegiratzen diren leku edo insta-
lakuntzetan, istripu larriak gerta daitezke. Kasu horietan,
ekainaren 16ko 1254/99 EDan zehaztutakoa ezarriko da eta
prebentzio-baliabideak ere beharko dira, agian. 

ERAGILE BIOLOGIKOAK

664/1997 EDak, 3. eta 4. taldeetako eragile biologiekin lan
egitea bereziki arriskutsutzat jotzen du eta baliozko euspen-
neurriak ezarri beharko dira kasu bakoitzean lehen aipatuta-
ko EDko IV gehigarrian. Egoeraren arabera, prebentzio-balia-
bideren bat ere ezar daiteke. Hondakin-uren araztegietan,
batez ere unitate txikietan, kanpoko langileekin telefono edo
irrati bidezko komunikazioa eta egoeraren arabera, preben-
tzio-baliabideak behar dira. 

UGALKETA ERAGOZTEN DUTEN MINBIZIA ERAGILEAK,
ERAGILE MUTAGENIKOAK EDO TOXIKOAK

Ugalketa eragozten duten 1go eta 2. mailako minbizia eragi-
leak, eragile mutagenikoak edo toxikoak erabiltzeko orduan,
sustantzia eta prestakin arriskutsuak, hurrenez hurren, klasi-
fikatzeari, ontziratzeari eta etiketatzeari buruzko 363/1995
EDan eta martxoaren 10eko 1978/93 EDan zehaztutakoa eza-
rriko da eta prebentzio-baliabideak ere beharko dira, egoera-
ren arabera. 

AMIANTOAREKIN EGITEN DIREN LANAK

Amiantoarekin egiten diren lanetan eta eraikin, egitura, tres-
na eta instalazioetatik amiantoa duten materialak botatzen
edo kentzen direnean edo amianto zuntzak bota ditzaketen
mantentze- eta konpontze-lanetan prebentzio baliabideak
egon behar dira. Langileek prestakuntza izan behar dute eta
laneko arrisku eta prozeduren berri izan behar dute; azterke-
ta mediko espezifikoak egin behar dituzte.

ALTUERAN EDO MENDIAN ISOLATUTA EGITEN DIREN
LANAGATIK ARRISKUTSUAK DIREN JARDUERAK

Altueran, biztanlerik gabeko lekuetan edo 1.500 m-tik gorako
mendietan eta aire librean egiten diren lanen kasuan (elektri-
zitate eta komunikazio zutabeak eta oinarriak instalatzea,
mendiko gida-    -lanak, topografo eta kartografoak, trenbide-
ak, presak, aterpeak eraikitzea eta abar), langileak ezin dira
isolatuta egon eta, horretarako, langileek oinarriko kanpa-
menduan edo salbamendu gunea dauden salbamendu taldee-
kin etengabeko harremana izan dezaten, irratia edo beste
edozein baliabide izan behar dute.

LEGE AIPAMENA, 

OINARRIA EDO 

AURREKARIA

Ekainaren 16an, 1254/99 EDa.

Maiatzaren 12ko 664/97 EDa.

665/97 EDa eta 6 Gehigarria.
Laneko Segurtasunaren eta
Garbitasunaren Erakunde
Nazionalak idatzitako eragile
kimikoekin lan egitea mugatze-
ari buruzko dokumentua.

84-10-31 MA eta 81-1-7 MA

1970-8-28 MA, 117. artikulua
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Altueran edo mendian dauden langileekin entzuten egon
behar den langileak, gutxienez, prebentzio baliabideentzako
izendatutako langileentzat ezarritako prestakuntza izan behar
du.
Kanpo geratzen dira nekazaritza, basoko edo animali-zaintza
lanak, lojamendua eta eraikitako guneak daudenean.

LEGE AIPAMENA, 

OINARRIA EDO 

AURREKARIA
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