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1. JI.- KONTZIENTZIAZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA

Biztanleria-segmentu bakoitzerako espezifikoki diseinatutako ekintzen bitartez, kolektibo
desberdinetara egokitutako mezuekin eta eraginik handiena duten kanalen bitartez.

NOLA BIDERATUKO DUGU

ZER EGINGO DUGU

Euskal gizartearen prebentzio-kultura sortzea eta indartzea.

•Zuzeneko eta zeharkako mezu espezifikoak diseinatu, hartzaileen arabera.

•Gizartea inplikatu Administrazioak gai horretan hartzen dituen ekimenetan.

•Kapilaritatea ustiatu ahalik eta pertsona kopururik handienera iristeko.

•Gizarte-adarkadura zabalak dituzten kolektibo zehatzen gainean jardun.

•Informazioaren eta Komunikazioaren teknologiak erabili (Internet, gizarte-sareak, web 2.0, 
eta abar) hurbiltzeko bide gisa. 

•Laneko Arriskuen Prebentzioan hezi hezkuntza-maila guztietan.

•Gutxi ezagutzen diren arriskuak azpimarratu, adibidez lanaren antolaketaren ondoriozkoak.

ZER NAHI DUGU LORTU



2. JI.- LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNEAN INPLIKATUTAKO 
AGENTEEN PARTE-HARTZEA ETA LANKIDETZA

ZER EGINGO DUGU

NOLA BIDERATUKO DUGU

Mekanismo egonkorrak ezartzea eta sendotzea Laneko Arriskuen Prebentzioan inplikatutako agente
publiko nahiz pribatuen arteko lankidetza bultzatzeko.

Informazioa konpartituz eta Laneko Segurtasun eta Osasunaren alorrean sortzen diren ekimen eta
ekintzetan guztion parte-hartzea bilatuz.

•Gizarte-agenteen, LAParen alorreko adituen eta administrazioaren arteko elkarlana sustatu.

•Informazioa trukatu, eztabaida teknikoa indartu eta jardunak proposatu.

•Egun dauden topaketa-foroak indartu.

•Alternatiba berriak ikertu kanal telematikoen bitartez.

•Gizarte-agenteen arteko eta horien eta Administrazioaren arteko partaidetza- eta lankidetza-
mekanismoak azpimarratu.

•Negoziazio kolektiboaren eremuan dauden tresnak erabili.

ZER NAHI DUGU LORTU



3. JI.- ERAKUNDEEN KONPROMISOA ETA LAGUNTZA

ZER EGINGO DUGU

NOLA BIDERATUKO DUGU

Euskal administrazio publikoaren konpromisoa Laneko Segurtasun eta Osasunarekin, eta Laneko
Arriskuen Prebentzioaren alorrean erantzukizuna duten administrazio eta erakunde publikoen arteko

lankidetza sistematikoa.

Administrazio eta erakunde publikoen arteko lankidetzarako mekanismo egonkorrak sendotuz, 
informazio konpartituan eta Laneko Segurtasun eta Osasunaren esparruan hasitako ekimenen parte-

hartzean oinarrituta.

•Etsenpluaren bidez predikatu eta Laneko Segurtasuna eta Osasuna Jaurlaritza honentzat
lehentasunetako bat dela egiaztatu.

•Laneko Arriskuen Prebentzioa sartu politika sektorialetan eta zeharkakoetan eta
administrazio instituzionalaren barne-kudeaketan, eta Sail, Organismo eta Ente publiko
guztien inplikazioa bilatu.

•Laneko Arriskuen Prebentzioa euskal administrazio eta enpresa publiko guztien politiketan
eta kudeaketan sartzeko ahalegina egin.

•Inplikatuta dauden tokiko, erkidegoko, estatuko eta Europako administrazio guztien artean
Laneko Segurtasun eta Osasunaren alorreko lankidetza sendotu eta sistematizatu.

ZER NAHI DUGU LORTU



4. JI.- IKUSKARITZA, KONTROLA ETA AHOLKULARITZA

ZER EGINGO DUGU

NOLA BIDERATUKO DUGU

Laneko Arriskuen Prebentzioan esku hartzen duten eragile guztiek Laneko Segurtasun eta Osasunaren
alorreko legeria betetzea.

Laneko Arriskuen Prebentziorako araudia lantokietan ondo aplikatzen dela zainduz, eta enpresei eta
beren prebentzio-erakundeei aholkularitza eta laguntza eskainiz legeria bete ahal izateko eta

prebentzio-jarduera hobetzeko.

•Ikuskaritza- eta kontrol-kanpaina selektiboak diseinatu eta betearazi.

•ETEetan, arrisku-elementuak kontrolatu.

•Euskal administrazio publikoetan, Laneko Arriskuen Prebentziorako politiken ezarpen-maila
ebaluatu.

•LAPeko erakunde profesionaletan, itunen nondik norakoa eta jardunen kalitatea ikusi.

•Osasunaren zaintza kalitate-irizpideekin: betiere laneko arriskuei zuzenduta.

•Enpresetara aholkularitza-bisitak egin, lan-baldintzak eta LAParen kudeaketa aztertzeko.

•Ikuskaritza- eta aholkularitza-jarduerak informazio-iturri gisa erabili.

ZER NAHI DUGU LORTU



5. JI.- LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA, ENPRESEN ETA LAN 
BALDINTZEN HOBEKUNTZA GISA

ZER EGINGO DUGU

NOLA BIDERATUKO DUGU

Langileen lan-baldintzak hobetzea eta euskal enpresen produktibitatea eta lehiakortasuna
bultzatzea.

Lan-badintzetan eragina duten alderdiak azpimarratuz; lokalak, instalazioak eta ekipoak; agente 
fisiko, kimiko eta biologikoak eta horien erabilera-prozedurak; lanaren antolaketa eta ordenazioa; eta
enpresen lehiakortasuna handituko duten Laneko Arriskuen Prebentziorako formula eraginkorrak

bilatuz.

•Zuzenean jardun lan-badintzetan eragina duten elementuak hobetzeko: lan-ekipoak, 
instalazioa, mantentzea eta konponketa, ordena eta garbitasuna, lanpostua bereziki
sentsibleak diren pertsonetara egokitzea, errepidean izandako laneko istripuak gutxitzeko
neurriak, PALaren alderdiak diseinuan sartzea, eta berrikuntza teknologikoa.

•Lan-baldintzak hobetu Lehen Sektorean eta erlazionatutako industrietan.

-Enpresen produktibitatea eta lehiakortasuna bultzatzen duten lan-metodologiak sustatu
(bereziki ETEentzat).

-Jardunbide egokiak trukatu.

ZER NAHI DUGU LORTU



6. JI.- LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA KUDEAKETAN SARTZEA 
ENPRESA BIKAINTASUNAREN SUSTAPEN GISA

ZER EGINGO DUGU

NOLA BIDERATUKO DUGU

Laneko Arriskuen Prebentzioa enpresen kudeaketan sartzea, prebentzio-jardueraren aplikazio
eraginkorra eta benetakoa sendotzeko.

Prebentzioaren arloa jarduera guztietan sartuz eta maila hierarkiko guztien eta bereziki arduradun
nagusien (enpresaburuak eta kudeatzaileak) inplikazioarekin. 

•ETEei laguntza teknikoa, tresnak eta erremintak eman, kudeaketan Laneko Arriskuen
Prebentzioaren integrazioa errazteko eta ahalbidetzeko.

•Prebentzio-jardueraren garapena sustatu baliabide propioekin, aukera horren aldeko
formulak bilatuz.

•Beren kudeaketan Laneko Arriskuen Prebentzioa integratzeko ahalegin berezia egiten duten
enpresak saritu eta aintzat hartu. 

•Laneko Arriskuen Prebentzioaren kudeaketan berrikuntza bultzatu.

ZER NAHI DUGU LORTU



7. JI.- PRESTAKUNTZA ESPEZIFIKOA

ZER EGINGO DUGU

NOLA BIDERATUKO DUGU

Beharrezkoa den prestakuntza izatea Laneko Arriskuen Prebentzioa egiteko enpresetan.

Laneko Segurtasun eta Osasunerako zuzeneko agenteak trebatuz eta prestakuntza arriskuetara
orientatuz.

•Laneko Arriskuen Prebentzioaren alorreko legeriak eskatzen duen prestakuntzaren edukia
zehaztu, horren nondik norakoa zehaztuta ez dagoen kasuetan.

•Tresna errazak eta kolektibo bakoitzarentzat espezifikoak erabiliz, honako hauen
prestakuntza sustatu:

� Laneko Arriskuen Prebentzioaren eragile nagusiak enpresetan.

� Laneko Segurtasun eta Osasunaren agente nagusiak sanitate-eremuan.

� Prebentzio Zerbitzuetako teknikariak eta pertsonal sanitarioa.

•Prestakuntza espezifikoko programak bultzatu, arrisku jakin batzuetara orientatuz: arrisku
handiak, desfibrilagailuak erabiltzea laneko istripu ez-traumatikotan.

ZER NAHI DUGU LORTU



8. JI.- OSASUNAREN ZAINTZA

ZER EGINGO DUGU

NOLA BIDERATUKO DUGU

Langileen osasunaren zaintza arriskuetara bideratuta egotea eta langileen osasunean eragina izan 
dezaketen arrisku- eta narriadura-faktoreen detekzio goiztiarra ahalbidetzea.

Osasunaren Zaintza prebentzio-jardueran sartuz eta herritarraren osasun-historialean proiektatuz, 
hala norbanakoei nola gizataldeei lotutako jarduerak barne hartuz.

•Osasunaren zaintza beti arriskuetara zuzenduta egon dadin lortu, honako hau eginez:

� Arau-alderdiak garatuz

� Kalitate-irizpideak ezarriz

� Tresna metodologikoak diseinatuz

� Behar adina espezialista edukiz

•Laneko historia medikoa herritarraren historia kliniko pertsonalean barneratu, eta
herritarrari osasun postokupazionalaren zaintza bermatu.

•Enpresaren prebentzio-jardueran sartutako osasun kolektiboaren zaintza sustatu.

ZER NAHI DUGU LORTU



9. JI.- LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIORAKO JARDUNEN KALITATEA

ZER EGINGO DUGU

NOLA BIDERATUKO DUGU

Enpresetan eta erakundeetan diharduten Laneko Arriskuen Prebentziorako profesionalen jardunen
kalitatea, baliabide propioak nahiz Besteren Prebentzio Zerbitzuak eta Ikuskapen Erakundeak barne

hartuz.

Laneko Arriskuen Prebentziorako profesionalen jardun tekniko eta sanitarioen kalitate-mailak finkatuz
eta horien jardunak ebaluatuz.

•Enpresetan diharduten prebentzio-erakundeen jardun teknikoen eta osasuna zaintzeko
jardunen kalitate-mailak handitu.

•Jardun horiek ebaluatzeko sistema ezarri.

•Prebentzio Zerbitzuei eta enpresetako prebentzio-arduradunei lagundu beren jarduera
garatzen, erraz aplika daitezkeen tresna metodologikoak eskainiz.

•Arriskuen identifikazio eta trataera hobea sustatu, arriskuen ebaluazioak hobetzea
ahalbidetzen duten irizpideak eta tresnak eskainiz, arriskuen eta prebentzio-neurrien
ezagutza handituz, prebentzio-erakundeek erabil ditzaten.

ZER NAHI DUGU LORTU



10. JI.- EZAGUTZA SORTZEA

ZER EGINGO DUGU

NOLA BIDERATUKO DUGU

Laneko Segurtasun eta Osasunaren alorreko ezagutza sortzea eta konpartitzea.

Ikerketa-azterlanak eta –proiektuak bultzatuz, Laneko Arriskuen Prebentzioaren diziplina 
guztietako adituen, EAEko teknologia- eta ezagutza-sarearen eta jakintza eta esperientzia eskaini 
dezaketen agente guztien parte-hartzearekin, eta ezagutza hori hedatuz euskarririk egokienetan, 

horien izaera eta hartzaileak kontuan izanik.

Ikerketa eta hainbat azterlanen lantzea sustatu, arrisku jakin batzuen egoera, kolektibo jakin
batzuen lan-baldintzak, gaixotasun profesionala eta horrekiko esposizioa eta gai interesgarri
jakin batzuen egoera ezagutzeko.

Prebentziorako politikak, kanpainak edo neurriak diseinatu: 

� Laneko Arriskuen Prebentzioaren alorreko interes-eremuetara bideratutako ikerketari
diruz lagunduz.

� Lehentasunezkotzat jotzen diren gaietan ikerketa-proiektuak garatuz.

ZER NAHI DUGU LORTU



11. JI.- INFORMAZIO SISTEMAK

ZER EGINGO DUGU

NOLA BIDERATUKO DUGU

Laneko Segurtasun eta Osasunaren alorrean EAEren egoerari buruzko informazio nahikoa, 
eskuragarria eta kalitatezkoa edukitzea, politikak eta jardunak diseinatu ahal izateko, eta egindako esku-

hartzeak ebaluatzeko.

Datu-iturrien bateratzean eta sistemen interoperabilitatean oinarritzen den Laneko
Segurtasun eta Osasunaren Informazio Sistema baten bitartez.

•Laneko Segurtasun eta Osasunari buruz EAEn dagoen informazioaren egitura aztertu, 
arazoak identifikatu eta irtenbideak proposatu, EAEko lan-istripuak jakinarazteko sistemaren
eta gaixotasun profesionalak jakinarazteko sistemaren kalitatea hobetuz, eta jatorria lanean
izan dezaketen gaixotasunen komunikazio-sistema zabalduz eta sendotuz.

•Informazio interesgarriko iturriak eta horien edukia, ezaugarriak, jabeak, segurtasun-
betebeharrak, interoperabilitatea eta abar aztertu, sistemaren barnean hartzeko, eta gabeziak
estaltzen dituzten iturri berriak ikertu.

•Sistema erabiltzen duten kolektibo desberdinen informazio-beharrizanak ezarri.

•Eredua zehaztu: informazioaren egitura, prozesuak, euskarri teknologikoa, araudi-alderdiak, 
antolaketa, baliabideak eta kudeaketa-prozedurak. 

•Beharrezko garapenak egin, probatu eta ezarri.

ZER NAHI DUGU LORTU



12. JI.- PERTSONEN GARAPEN PERTSONALA ETA PROFESIONALA

ZER EGINGO DUGU

NOLA BIDERATUKO DUGU

Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategia 2011-2014 aldian gauzatzeaz arduratuko diren
pertsonak jardunetan inplikatzea eta profesionalatsunez, motibatuta eta kalitatearekin lan egitea.

Beharrezko baliabideak hornituz, informazioa eta prestakuntza eskainiz, erabakietan parte-
hartzea sustatuz, autonomia emanez eta garapen pertsonala bultzatuz.

Herritarrek Laneko Arriskuen Prebentzioaren alorrean dituzten zalantza, galdera eta arazoei
erantzun egokia eman modu adiskidetsu, bizkor eta eraginkorrean.

Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategia 2011-2014 aldian gauzatzeaz
arduratuko diren pertsonei etengabeko prestakuntza eskaini.

Langileek beren lana egiteko beharrezko informazioa eskura izan dezaten erraztu.

Dimentsionamendu egokia egin, Estrategiaren ekintzak gauzatzeko behar diren baliabideak
edukitzeko.

ZER NAHI DUGU LORTU


