
EUSKADIKO LAN SEGURU ETA OSASUNGARRIARENTZAKO 



Justifikazioa 

Euskadin, laneko arriskuen prebentzioan dugun egoerari eta errealitateari erantzuteko 

Zer dela eta da beharrezkoa EAEko Laneko Segurtasun eta Osasuneko Estrategia? 

Eragile askok esku hartzen duten esparrua denez, horien guztien jarduera biltzeko eta kohesionatzeko 

EAEko laneko segurtasun eta osasuneko eredua ezartzean politikak orientatzeko 

Berritzeko eta paradigmen aldaketari erantzuteko 

Kudeaketarako tresna gisa erabiltzeko, tresna horren bidez helburuak finkatzeko eta horiek betetzen diren berrikusteko 



Metodologia (I) 

Aurreikuspena Prestakuntza Lanketa Onarpena eta 
zabalkundea 

Garapena eta 
ebaluazioa 

Estrategiaren 
oinarrizko profila 

Enplegu eta 
Gizarte Politiketako 

Saila  Osalan 

Egoeraren 
diagnostikoa 
AMIA analisia 

Osalan 
Agenteen parte-

hartzea 
 

2011-2014rako 
Estregiaren 
berrikusketa 

Europako esparrua 
Osalan 

Esparru 
kontzeptuala, 

Ikuspegia, Misioa, 
Balioak eta 

Printzipio gidariak 
Helburuak, 

Ardatzak, Lan-
ildoak, Ekintzak 
Jarraipen- eta 

ebaluazio-sistema 
Memoria 

ekonomikoa 
Osalan 

Agenteen parte-
hartzea 

 

Onarpena 
Enplegu eta 

Gizarte 
Politiketako Saila 

 
Zabalkundea 
Jaurlaritzaren 

Kontseilua 
Osalaneko 

Kontseilu Nagusia 
Eusko 

Legebiltzarra 
Gizartea 

 

Ekintzak gauzatzea 
Eusko Jaurlaritza / 

Tartean diren 
eragileak 

 
Jarraipena eta 

ebaluazioa 
Batzorde 

zuzendaria 
Batzorde teknikoa 

 



Metodologia (II) 
Interes-taldeen ekarpenak OSALANen zuzendaritzapean 

1.  Laneko arriskuen prebentzio arloko  adituak entzute eta esperientzia handikoak 

2. EAEko Prebentzio Zerbitzuetako ordezkariak: Jaurlaritzarenak, kanpokoak eta 

mankomunatuak 

3. Herri-Administrazioetako Laneko Arriskuen Prebentzioko ordezkariak 

4. Osalaneko langileak: arlo teknikoa, sanitarioa, Zuzendaritza eta Idazkaritza Tekniko 

Gizarte eragileekin berrikusia eta haien akordioarekin egina 



Abiapuntua 
LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNAREN EGOERA EAE-N 

• EAEko laneko arriskuen prebentzioarekin loturiko esparru nagusien azterketa 

• AMIA analisia – Ahulguneak, Mehatxuak, Indarguneak eta Aukerak 

• 2011 – 2014rako Estrategiaren balorazioa 

BESTE ESTRATEGIA BATZUEN ANALISIA 
• Laneko osasun eta segurtasun arloko 2014-2020 EBko estrategia-esparrua 

• Espainiako Estrategiaren lehen zirriborroa 

• Beste autonomia-erkidego batzuetako estrategiak 

• OME/LANE eta LSOko Europako Agentziaren jarraibideak 



  

  
Helburua

k 

Lan-ingurune osasungarria, bizitza osasungarria izateko ezinbesteko osagai 

  

Pertsonaren osasunari buruzko ikuspegi osoa aintzat hartuta, guztiontzako enplegua, zuzena, 
kalitatezkoa eta osasungarria funtsezko faktorea da osasun arloko berdintasunerako eta gizarte-

ongizaterako 
Laneko arriskuen prebentzioa, euskal gizartearen kultura-bereizgarri den aldetik   

  

Enpresariek, langileek, gizarte-eragileek, prebentzio arloko profesionalek eta, oro har, gizarte osoak, modu 
aktiboan esku hartzen dute laneko arriskuen prebentzioan, ohitura eta jokabide seguruak sustatuz eta 

mantenduz eta bizitza-estilo osasungarriarekin bat datozen jarrerak bultzatuz. 
Herritarrek barneratuta dute laneko arriskuen prebentzioa 

Laneko arriskuen prebentzioa, enpresen bikaintasun-ezaugarriaren adierazle, 
enpresa-sare iraunkor, moderno eta lehiakorra sendotzeko testuinguruan   

  

Enpresariek eta langileek arduraz betetzen dituzte beren eginkizunak, jakin badakitelako laneko arriskuen 
prebentzioa ondo egindako lanaren adierazle dela, bai eta lehiakortasunerako faktorea ere 

Enpresa osasungarri eta lehiakorraren eredua, parte-hartzean oinarritua 

  

Enpresek txertatuta dute beren kudeaketan laneko arriskuen prebentzioa eta lan-baldintzak hobetzeko 
ahalegina, eta, horretarako, prebentzio-jardun hori eta langileen bizitza-kalitatea hobetzeko lan hori 

eraginkorragoa izateko neurriak bilatzen dituzte  
Prebentzioa jasota dago enpresen etengabeko hobekuntza-prozesuan 

1. 

Administrazioak aintzat hartu eta nabarmendu egiten ditu laneko segurtasuna eta 
osasuna   

  

Herri-Administrazioak proaktiboak dira, baita eredu ere: laneko arriskuen prebentzioa sustatzen eta 
laguntzen dute eta haren bilakaera ikuskatzen dute, modu koordinatuan eta eskura dituzten baliabide 

guztiekin 
Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa eta lidergoa 

 
 
Prebentzio arloko erronka berriei aurre egiteko gaitasuna 

  

  

Euskal gizartea, enpresak eta Administrazioak prest daude egungo lan- eta gizarte-egoeraren ondorioz sortutako arriskuei aurre 
egiteko, baita lana baldintza horien arabera eta pertsonen gaitasunen arabera egokitzeko ere  

Pertsonak dira laneko arriskuen prebentzioaren ardatz 

Ideia bat 

Eredu 
batean 

aplikatzea 

Eredua 
ezartzea 

Etorkizunari 
aurre egitea 

Sinesgarri 
egitea eta 

barneratzea 

•  LAN-INGURUNE SEGURUA ETA OSASUNGARRIA, BIZITZA OSASUNGARRIA IZATEKO EZINBESTESKO OSAGAI 

•  1. HELBURUA:  Lana ez da osasunerako kaltegarri   Arriskuen berri jakitea eta horiek kudeatzea 

•  LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA, EUSKAL GIZARTEAREN KULTURA-BEREIZGARRI DEN ALDETIK 

• 2. HELBURUA:  Ohitura seguruak eta osasungarriak lanean 

• 3. HELBURUA:  Eragileen parte-hartzea eta inplikazioa   Laneko arriskuen prebentziorako kultura   

•  LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA, ENPRESEN BIKAINTASUNAREN EZAUGARRI DEN ALDETIK 

• 4. HELBURUA:  Lan-baldintzen etengabeko hobekuntza Prebentzioa kudeaketan integratzea                                                               

•  ADMINISTRAZIOAK AINTZAT HARTU ETA NABARMENDU EGITEN DITU LANEKO SEGURTASUNA ETA OSASUNA 

• 5. HELBURUA:  Herri-Administrazio liderra laneko arriskuen prebentzioan 

 Administrazioak efizientziaz eta eraginkortasunez betetzen ditu bere funtzioak   

•  PREBENTZIOAREKIN ETA ESZENATOKI ALDAKETAREKIN LOTURIKO ERRONKA BERRIEI AURRE EGITEKO GAITASUNA 

•  6. HELBURUA:  Arrisku berrien berri jakitea eta horiek kudeatzea 
•  7. HELBURUA:   Lana pertsonen ezaugarrietara moldatzea                                                                                                                                                   

 Ikerketa eta Prestakuntza  
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7. 



 Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal  Estrategia 
     2015-2020rako    

  
Jarduera-
ardatzak 

Lan-ingurune osasungarria, bizitza osasungarria izateko ezinbesteko osagai 

  

Pertsonaren osasunari buruzko ikuspegi osoa aintzat hartuta, guztiontzako enplegua, zuzena, 
kalitatezkoa eta osasungarria funtsezko faktorea da osasun arloko berdintasunerako eta gizarte-

ongizaterako 
Laneko arriskuen prebentzioa, euskal gizartearen kultura-bereizgarri den aldetik   

  

Enpresariek, langileek, gizarte-eragileek, prebentzio arloko profesionalek eta, oro har, gizarte osoak, modu 
aktiboan esku hartzen dute laneko arriskuen prebentzioan, ohitura eta jokabide seguruak sustatuz eta 

mantenduz eta bizitza-estilo osasungarriarekin bat datozen jarrerak bultzatuz. 
Herritarrek barneratuta dute laneko arriskuen prebentzioa 

Laneko arriskuen prebentzioa, enpresen bikaintasun-ezaugarriaren adierazle, 
enpresa-sare iraunkor, moderno eta lehiakorra sendotzeko testuinguruan   

  

Enpresariek eta langileek arduraz betetzen dituzte beren eginkizunak, jakin badakitelako laneko arriskuen 
prebentzioa ondo egindako lanaren adierazle dela, bai eta lehiakortasunerako faktorea ere 

Enpresa osasungarri eta lehiakorraren eredua, parte-hartzean oinarritua 

  

Enpresek txertatuta dute beren kudeaketan laneko arriskuen prebentzioa eta lan-baldintzak hobetzeko 
ahalegina, eta, horretarako, prebentzio-jardun hori eta langileen bizitza-kalitatea hobetzeko lan hori 

eraginkorragoa izateko neurriak bilatzen dituzte  
Prebentzioa jasota dago enpresen etengabeko hobekuntza-prozesuan 

1. 

Administrazioak aintzat hartu eta nabarmendu egiten ditu laneko segurtasuna eta 
osasuna   

  

Herri-Administrazioak proaktiboak dira, baita eredu ere: laneko arriskuen prebentzioa sustatzen eta 
laguntzen dute eta haren bilakaera ikuskatzen dute, modu koordinatuan eta eskura dituzten baliabide 

guztiekin 
Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa eta lidergoa 

 
 
Prebentzio arloko erronka berriei aurre egiteko gaitasuna 

  

  

Euskal gizartea, enpresak eta Administrazioak prest daude egungo lan- eta gizarte-egoeraren ondorioz sortutako arriskuei aurre 
egiteko, baita lana baldintza horien arabera eta pertsonen gaitasunen arabera egokitzeko ere  

Pertsonak dira laneko arriskuen prebentzioaren ardatz 

Jakitea, Ahal izatea, Nahi izatea 

4. ardatza HERRI-ADMINISTRAZIOAK 



Lan-ingurune osasungarria, bizitza osasungarria izateko ezinbesteko osagai 

  

Pertsonaren osasunari buruzko ikuspegi osoa aintzat hartuta, guztiontzako enplegua, zuzena, 
kalitatezkoa eta osasungarria funtsezko faktorea da osasun arloko berdintasunerako eta gizarte-

ongizaterako 
Laneko arriskuen prebentzioa, euskal gizartearen kultura-bereizgarri den aldetik   

  

Enpresariek, langileek, gizarte-eragileek, prebentzio arloko profesionalek eta, oro har, gizarte osoak, modu 
aktiboan esku hartzen dute laneko arriskuen prebentzioan, ohitura eta jokabide seguruak sustatuz eta 

mantenduz eta bizitza-estilo osasungarriarekin bat datozen jarrerak bultzatuz. 
Herritarrek barneratuta dute laneko arriskuen prebentzioa 

Laneko arriskuen prebentzioa, enpresen bikaintasun-ezaugarriaren adierazle, 
enpresa-sare iraunkor, moderno eta lehiakorra sendotzeko testuinguruan   

  

Enpresariek eta langileek arduraz betetzen dituzte beren eginkizunak, jakin badakitelako laneko arriskuen 
prebentzioa ondo egindako lanaren adierazle dela, bai eta lehiakortasunerako faktorea ere 

Enpresa osasungarri eta lehiakorraren eredua, parte-hartzean oinarritua 

  

Enpresek txertatuta dute beren kudeaketan laneko arriskuen prebentzioa eta lan-baldintzak hobetzeko 
ahalegina, eta, horretarako, prebentzio-jardun hori eta langileen bizitza-kalitatea hobetzeko lan hori 

eraginkorragoa izateko neurriak bilatzen dituzte  
Prebentzioa jasota dago enpresen etengabeko hobekuntza-prozesuan 

1. 

Administrazioak aintzat hartu eta nabarmendu egiten ditu laneko segurtasuna eta 
osasuna   

  

Herri-Administrazioak proaktiboak dira, baita eredu ere: laneko arriskuen prebentzioa sustatzen eta 
laguntzen dute eta haren bilakaera ikuskatzen dute, modu koordinatuan eta eskura dituzten baliabide 

guztiekin 
Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa eta lidergoa 

 
 
Prebentzio arloko erronka berriei aurre egiteko gaitasuna 

  

  

Euskal gizartea, enpresak eta Administrazioak prest daude egungo lan- eta gizarte-egoeraren ondorioz sortutako arriskuei aurre 
egiteko, baita lana baldintza horien arabera eta pertsonen gaitasunen arabera egokitzeko ere  

Pertsonak dira laneko arriskuen prebentzioaren ardatz 

ARDATZAK                               JARDUERA-ESPARRUAK  
1. LANEKO ARRISKUEN 

PREBENTZIORAKO KULTURAREN 
ARDATZA 

  LANEAN OHITURA SEGURUAK ETA OSASUNGARRIAK SUSTATZEA  
  ERAGILEEN INPLIKAZIOA ETA LAGUNTZA  

2. LANEKO SEGURTASUN ETA 
OSASUNARI BURUZKO JAKINTZA 
SORTZEKO ETA ZABALTZEKO 
ARDATZA 

  INFORMAZIOA  
  PRESTAKUNTZA  
  IKERKETA  

3. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA 
KUDEATZEKO ARDATZA 

  ARRISKUAK KUDEATZEA ETA LAN-BALDINTZAK HOBETZEA  
  PREBENTZIOA ENPRESEN KUDEAKETAN TXERTATZEA  

  LANA PERTSONAREN ARABERA EGOKITZEA  

4.   HERRI-ADMINISTRAZIOEN ARDATZA  

  POLITIKA PUBLIKOAK GARATZEAN KOHERENTZIA ETA KOORDINAZIOA GORDETZEA  
  ARAUDIA APLIKATZEKO ETA BETETZEN DELA KONTROLATZEKO AHOLKULARITZA 

  ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA  

  

  
Jarduera-
ardatzak 



  

  Lan-ildoak - Ekintzak 

Lan-ingurune osasungarria, bizitza osasungarria izateko ezinbesteko osagai 

  

Pertsonaren osasunari buruzko ikuspegi osoa aintzat hartuta, guztiontzako enplegua, zuzena, 
kalitatezkoa eta osasungarria funtsezko faktorea da osasun arloko berdintasunerako eta gizarte-

ongizaterako 
Laneko arriskuen prebentzioa, euskal gizartearen kultura-bereizgarri den aldetik   

  

Enpresariek, langileek, gizarte-eragileek, prebentzio arloko profesionalek eta, oro har, gizarte osoak, modu 
aktiboan esku hartzen dute laneko arriskuen prebentzioan, ohitura eta jokabide seguruak sustatuz eta 

mantenduz eta bizitza-estilo osasungarriarekin bat datozen jarrerak bultzatuz. 
Herritarrek barneratuta dute laneko arriskuen prebentzioa 

Laneko arriskuen prebentzioa, enpresen bikaintasun-ezaugarriaren adierazle, 
enpresa-sare iraunkor, moderno eta lehiakorra sendotzeko testuinguruan   

  

Enpresariek eta langileek arduraz betetzen dituzte beren eginkizunak, jakin badakitelako laneko arriskuen 
prebentzioa ondo egindako lanaren adierazle dela, bai eta lehiakortasunerako faktorea ere 

Enpresa osasungarri eta lehiakorraren eredua, parte-hartzean oinarritua 

  

Enpresek txertatuta dute beren kudeaketan laneko arriskuen prebentzioa eta lan-baldintzak hobetzeko 
ahalegina, eta, horretarako, prebentzio-jardun hori eta langileen bizitza-kalitatea hobetzeko lan hori 

eraginkorragoa izateko neurriak bilatzen dituzte  
Prebentzioa jasota dago enpresen etengabeko hobekuntza-prozesuan 

1. 

Administrazioak aintzat hartu eta nabarmendu egiten ditu laneko segurtasuna eta 
osasuna   

  

Herri-Administrazioak proaktiboak dira, baita eredu ere: laneko arriskuen prebentzioa sustatzen eta 
laguntzen dute eta haren bilakaera ikuskatzen dute, modu koordinatuan eta eskura dituzten baliabide 

guztiekin 
Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa eta lidergoa 

 
 
Prebentzio arloko erronka berriei aurre egiteko gaitasuna 

  

  

Euskal gizartea, enpresak eta Administrazioak prest daude egungo lan- eta gizarte-egoeraren ondorioz sortutako arriskuei aurre 
egiteko, baita lana baldintza horien arabera eta pertsonen gaitasunen arabera egokitzeko ere  

Pertsonak dira laneko arriskuen prebentzioaren ardatz 

LANEAN OHITURA 
SEGURUAK ETA 

OSASUNGARRIAK 
SUSTATZEA  

1.1 I.      Laneko arriskuen prebentzioari buruzko komunikazioa hobetzeko eta kontzientzia hartzeko estrategiak eta tresnak lantzea, 
bereziki ETE-ei zuzenduta   

1.2 I.      Laneko arriskuen prebentzioak enpresen lehiakortasunean duen eraginari buruzko ezaguera sustatzea eta, kalitatearen eta 
ondo egindako lanaren adierazle eta faktore den aldetik, prebentzioa bultzatzea  

1.3 I.      Laneko arriskuen prebentziorako kultura Hezkuntzaren maila guztietan sustatzea 

1.4 I. 
     Teknologia berrien eskutik, hala nola Internet, gizarte-sare, telefono mugikor eta abarren eskutik sortu diren komunikazio-
bideak bultzatzea talde zehatzetara iristeko  
      

1.5 I.      Komunikabideeninplikazio handiagoa sustatzea laneko segurtasuna eta osasuna bultzatzeko  

ERAGILEEN 
INPLIKAZIOA ETA 

LAGUNTZA  
 

1.6. I      Gizarte-eragileen arteko elkarrizketa eta lankidetza  sustatzea laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan helburu 
bateratuak adosteko eta lortzeko  

1.7 I.      Enpresetan prebentzioaz arduratzen diren agenteenjarduna bultzatzea : Prebentzio-ordezkariak, Laneko Segurtasun eta 
Osasun Batzordeak, tarteko agintariak eta prebentzio-erakundeetako langileak  

1.8 I.      Herri-Administrazioareneginkizuna sustatzea, laneko segurtasunean eta osasunean esku hartzen duten agenteen arteko 
harremanak bideratzeko zereginean   

1. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIO-KULTURAREN ARDATZA 



Lan-ingurune osasungarria, bizitza osasungarria izateko ezinbesteko osagai 

  

Pertsonaren osasunari buruzko ikuspegi osoa aintzat hartuta, guztiontzako enplegua, zuzena, 
kalitatezkoa eta osasungarria funtsezko faktorea da osasun arloko berdintasunerako eta gizarte-

ongizaterako 
Laneko arriskuen prebentzioa, euskal gizartearen kultura-bereizgarri den aldetik   

  

Enpresariek, langileek, gizarte-eragileek, prebentzio arloko profesionalek eta gizarteak, oro har, modu 
aktiboan esku hartzen dute laneko arriskuen prebentzioan, ohitura eta jokabide seguruak sustatuz eta 

mantenduz eta bizi-estilo osasungarriarekin bat datozen jarrerak bultzatuz. 
Herritarrek barneratuta dute laneko arriskuen prebentzioa 

Laneko arriskuen prebentzioa, enpresen bikaintasun-ezaugarriaren adierazle, 
enpresa-sare iraunkor, moderno eta lehiakorra sendotzeko testuinguruan   

  

Enpresariek eta langileek arduraz betetzen dituzte beren eginkizunak, jakin badakitelako laneko arriskuen 
prebentzioa ondo egindako lanaren adierazle dela, bai eta lehiakortasunerako faktorea ere 

Enpresa osasungarri eta lehiakorraren eredua, parte-hartzean oinarritua 

  

Enpresek txertatuta dute beren kudeaketan laneko arriskuen prebentzioa eta lan-baldintzak hobetzeko 
ahalegina, eta, horretarako, prebentzio-jardun hori eta langileen bizitza-kalitatea hobetzeko lan hori 

eraginkorragoa izateko neurriak bilatzen dituzte  
Prebentzioa jasota dago enpresen etengabeko hobekuntza-prozesuan 

1. 

Administrazioak aintzat hartu eta nabarmendu egiten ditu laneko segurtasuna eta 
osasuna   

  

Herri-Administrazioak proaktiboak dira, baita eredu ere: laneko arriskuen prebentzioa sustatzen eta 
laguntzen dute eta haren bilakaera ikuskatzen dute, modu koordinatuan eta eskura dituzten baliabide 

guztiekin 
Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa eta lidergoa 

 
 
Prebentzio arloko erronka berriei aurre egiteko gaitasuna 

  

  

Euskal gizartea, enpresak eta Administrazioak prest daude egungo lan- eta gizarte-egoeraren ondorioz sortutako arriskuei aurre 
egiteko, baita lana baldintza horien arabera eta pertsonen gaitasunen arabera egokitzeko ere  

Pertsonak dira laneko arriskuen prebentzioaren ardatz 

INFORMAZIOA 2.1 I. 

     Osasunean eragindako kalteei eta prebentzio-jardueren eraginkortasunari buruzko  informazioa sustatzea: 
•  Laneko istripuak: informazio-sistema, arrazoien ikerketa eta prebentzio-neurriak 
•  Lanaren ondoriozko gaixotasunak: informazio-sistema, arrazoien ikerketa eta prebentzio-neurriak 
•  Arriskuen eraginpean egotea: askotariko arriskuak identifikatzea, ebaluatzea eta tratatzea 
•  Kolektibo kalteberenen arazoak 

PRESTAKUNTZA 2.2 I. 

     Enpresetan arriskuen kudeaketaz arduratzen diren agenteen prestakuntza sustatzea: 
•  Prebentzioko delegatuak 
•  Laneko segurtasun eta osasun batzordeak 
•  Prebentzio arloko erakundeetako teknikariak eta sanitarioak 
•  ETE-etako enpresariak 

IKERKETA 

2.3 I.      Ikerketa sustatzea, enpresetan jakintza aplikagarria sortzeko 

2.4 I.      Teknologia-esparru berritzaileetako prozesu eta produktu berriengarapenarekin loturiko arriskuen ikerketa sustatzea  

2.5 I.      Lana antolatzeko modu desberdinen  ondorioz eta lan-harremanen esparruan izan diren aldaketen ondorioz (bereziki 
azpikontratazioa) sortutako arriskuei buruzko ikerketa sustatzea  

1.8 I. 
     Langileen mugikortasun handiaren ondorioz eta, bereziki, euskal enpresetako langileak beste herrialde batzuetara bidaltzearen 
ondorioz sortutako arrisku berriei eta patologiei buruzko ikerketa sustatzea    
      

2. LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNARI BURUZKO JAKINTZA SORTZEKO ETA ZABALTZEKO ARDATZA 

  

  Lan-ildoak - Ekintzak 



Lan-ingurune osasungarria, bizitza osasungarria izateko ezinbesteko osagai 

  

Pertsonaren osasunari buruzko ikuspegi osoa aintzat hartuta, guztiontzako enplegua, zuzena, 
kalitatezkoa eta osasungarria funtsezko faktorea da osasun arloko berdintasunerako eta gizarte-

ongizaterako 
Laneko arriskuen prebentzioa, euskal gizartearen kultura-bereizgarri den aldetik   

  

Enpresariek, langileek, gizarte-eragileek, prebentzio arloko profesionalek eta, oro har, gizarte osoak, modu 
aktiboan esku hartzen dute laneko arriskuen prebentzioan, ohitura eta jokabide seguruak sustatuz eta 

mantenduz eta bizitza-estilo osasungarriarekin bat datozen jarrerak bultzatuz. 
Herritarrek barneratuta dute laneko arriskuen prebentzioa 

Laneko arriskuen prebentzioa, enpresen bikaintasun-ezaugarriaren adierazle, 
enpresa-sare iraunkor, moderno eta lehiakorra sendotzeko testuinguruan   

  

Enpresariek eta langileek arduraz betetzen dituzte beren eginkizunak, jakin badakitelako laneko arriskuen 
prebentzioa ondo egindako lanaren adierazle dela, bai eta lehiakortasunerako faktorea ere 

Enpresa osasungarri eta lehiakorraren eredua, parte-hartzean oinarritua 

  

Enpresek txertatuta dute beren kudeaketan laneko arriskuen prebentzioa eta lan-baldintzak hobetzeko 
ahalegina, eta, horretarako, prebentzio-jardun hori eta langileen bizitza-kalitatea hobetzeko lan hori 

eraginkorragoa izateko neurriak bilatzen dituzte  
Prebentzioa jasota dago enpresen etengabeko hobekuntza-prozesuan 

1. 

Administrazioak aintzat hartu eta nabarmendu egiten ditu laneko segurtasuna eta 
osasuna   

  

Herri-Administrazioak proaktiboak dira, baita eredu ere: laneko arriskuen prebentzioa sustatzen eta 
laguntzen dute eta haren bilakaera ikuskatzen dute, modu koordinatuan eta eskura dituzten baliabide 

guztiekin 
Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa eta lidergoa 

 
 
Prebentzio arloko erronka berriei aurre egiteko gaitasuna 

  

  

Euskal gizartea, enpresak eta Administrazioak prest daude egungo lan- eta gizarte-egoeraren ondorioz sortutako arriskuei aurre 
egiteko, baita lana baldintza horien arabera eta pertsonen gaitasunen arabera egokitzeko ere  

Pertsonak dira laneko arriskuen prebentzioaren ardatz 

ARRISKUAK 
KUDEATZEA ETA 

LAN-BALDINTZAK 
HOBETZEA 

3.1 I.      Laneko arriskuen prebentziorako Plana kudeatzeko eta aplikatzeko funtsezko tresnen hobekuntza sustatzea: 
     arriskuen ebaluazioa, prebentzio-jardueraren planifikazioa eta langileen osasuna zaintzea 

3.2 I.      Arriskuak prebenitzea, kontrolatzea eta horiei aurre egitea lan-baldintzak hobetuz: lantaldeak, agente kimikoak eta biologikoak, 
lanpostu, tresna eta prozesuen diseinu ergonomikoa, antolaketa-baldintzak, arrisku psikosozialeko faktoreak 

PREBENTZIOA 
ENPRESEN 

KUDEAKETAN 
TXERTATZEA  

3.3 I.      Laneko arriskuen prebentzioa ETE-en eta mikro-enpresen kudeaketan txertatzea eta hori sustatzea, prebentzio arloan ahalik eta 
eraginkortasun handiena ahalik eta kostu txikienarekin lortze aldera 

3.4 I.      Istripu-tasa altuak edota arrisku handiak dituzten enpresetan istripuen eta gaixotasunen prebentzioasustatzea  

3.5 I      Lehen Sektorekoenpresek dituzten prebentzio-arazo berezietan eragitea  orientazio, laguntza eta konponbide espezifikoen bidez  

LANA 
PERTSONAREN 

ARABERA 
EGOKITZEA 

3.6 I. 
     Biztanleria landun gero eta anitzagoarenbeharrizanei erantzutea, lan-baldintzei eta laneko arriskuen prebentzioari dagokionez 
beharrizan espezifikoak dituzten taldeei arreta berezia jarrita: adin handiko langileei, esperientzia gutxiko gazteei, langile etorkinei eta 
ezintasunen bat edo gaixotasun iraunkorren bat duten pertsonei, hain zuzen   
      

3.  LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA KUDEATZEKO ARDATZA  
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Lan-ingurune osasungarria, bizitza osasungarria izateko ezinbesteko osagai 

  

Pertsonaren osasunari buruzko ikuspegi osoa aintzat hartuta, guztiontzako enplegua, zuzena, 
kalitatezkoa eta osasungarria funtsezko faktorea da osasun arloko berdintasunerako eta gizarte-

ongizaterako 
Laneko arriskuen prebentzioa, euskal gizartearen kultura-bereizgarri den aldetik   

  

Enpresariek, langileek, gizarte-eragileek, prebentzio arloko profesionalek eta, oro har, gizarte osoak, modu 
aktiboan esku hartzen dute laneko arriskuen prebentzioan, ohitura eta jokabide seguruak sustatuz eta 

mantenduz eta bizitza-estilo osasungarriarekin bat datozen jarrerak bultzatuz. 
Herritarrek barneratuta dute laneko arriskuen prebentzioa 

Laneko arriskuen prebentzioa, enpresen bikaintasun-ezaugarriaren adierazle, 
enpresa-sare iraunkor, moderno eta lehiakorra sendotzeko testuinguruan   

  

Enpresariek eta langileek arduraz betetzen dituzte beren eginkizunak, jakin badakitelako laneko arriskuen 
prebentzioa ondo egindako lanaren adierazle dela, bai eta lehiakortasunerako faktorea ere 

Enpresa osasungarri eta lehiakorraren eredua, parte-hartzean oinarritua 

  

Enpresek txertatuta dute beren kudeaketan laneko arriskuen prebentzioa eta lan-baldintzak hobetzeko 
ahalegina, eta, horretarako, prebentzio-jardun hori eta langileen bizitza-kalitatea hobetzeko lan hori 

eraginkorragoa izateko neurriak bilatzen dituzte  
Prebentzioa jasota dago enpresen etengabeko hobekuntza-prozesuan 

1. 

Administrazioak aintzat hartu eta nabarmendu egiten ditu laneko segurtasuna eta 
osasuna   

  

Herri-Administrazioak proaktiboak dira, baita eredu ere: laneko arriskuen prebentzioa sustatzen eta 
laguntzen dute eta haren bilakaera ikuskatzen dute, modu koordinatuan eta eskura dituzten baliabide 

guztiekin 
Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa eta lidergoa 

 
 
Prebentzio arloko erronka berriei aurre egiteko gaitasuna 

  

  

Euskal gizartea, enpresak eta Administrazioak prest daude egungo lan- eta gizarte-egoeraren ondorioz sortutako arriskuei aurre 
egiteko, baita lana baldintza horien arabera eta pertsonen gaitasunen arabera egokitzeko ere  

Pertsonak dira laneko arriskuen prebentzioaren ardatz 

POLITIKA 
PUBLIKOAK 
GARATZEAN 

KOHERENTZIA ETA 
KOORDINAZIOA 

GORDETZEA  

4.1 I      Herri-Administrazioen kudeaketan laneko arriskuen prebentzioa sustatzea 

4.2 I      Zeharkako eta sektoreetako politika publikoek laneko segurtasun eta osasunarekin loturiko alderdiak aintzat har ditzaten sustatzea 

ARAUDIA 
APLIKATZEKO ETA 
BETETZEN DELA 

KONTROLATZEKO 
AHOLKULARITZA  

4.3 I.      Araudia aplikatzeko eta  betetzen dela  kontrolatzeko aholkularitza eta laguntza teknikoa emateko eginkizunak garatzea 

4.4 I.      Laneko arriskuen prebentziorako araudia berrikustea eta egokitzea  gizarte, ekonomia eta laneko egoera berrietara 

ERAKUNDEEN 
ARTEKO 

LANKIDETZA  

4.5 I.      Erakunde eta administrazio publikoen artean koordinazioa eta lankidetza sustatzea, helburu bateratuak identifikatuz eta jarduerak 
elkarrekin gauzatuz 

4.6 I. 
     Eskumena duten erakundeen eta administrazioen artean lankidetza sustatzea laneko istripuen edo laneko gaixotasunen ondorioz 
gaitasunak gutxituta dituzten pertsonak laneratzeko, birgaitzeko eta berriro kualifikatzeko  
      

4. HERRI-ADMINISTRAZIOEN ARDATZA 
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Estrategia garatzeko eta haren jarraipena  
egiteko kudeaketa-eredua (I) 

LEHENDAKARITZA ENPLEGU ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAILA  

EGINKIZUNAK 
 

• Estrategian aurreikusitako jarduerak dagokien ardura-
esparruan  gara daitezen bultzatzea 
• Estrategian jasotako ekimenetan zer aurrerapauso izan den 
eta helburuak zenbateraino bete diren ikuskatzea 
• Emaitzen arabera, zehaztutako helburuak eta estrategiak 
berrikustea eta sor daitezkeen aldaketak onartzea 

LEHENDAKARIORDETZA OSALAN 

ORDEZKATUTAKO 
SAILAK 

OSASUNA 
JUSTIZIA ETA HERRI 
ADMINISTRAZIOA 
EKONOMIAREN GARAPENA 
ETA LEHIAKORTASUNA 
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 
SEGURTASUNA 

2015-2020RAKO LSO-KO EUSKAL ESTRATEGIAREN BATZORDE ZUZENDARIA  



Estrategia garatzeko eta haren jarraipena egiteko  
kudeaketa-eredua (II) 

ARDURADUNA OSALAN EGINKIZUNAK 
• Aldian-aldian Estrategiaren aurrerapausoen jarraipena eta 
ebaluazioa egitea, ekintzen adierazleak aztertuz 
•Okerrak eta disfuntzioak identifikatzea eta neurriak proposatzea 
• Urteko txosten bat egitea Batzorde Zuzendarira helarazteko, eta 
bertan balioestea Estrategiaren aurrerapausoak eta emaitzak 
• Estrategiaren helburuak monitorizatzea, baita horien eta 
zehaztutako ekintzen aldaketak eta doikuntzak proposatzea ere 
•Laneko arriskuen prebentzioari dagokionean Eusko Jaurlaritzaren 
jarduerak koordinatzea, batez ere ekimen estrategikoen garapena 
•Barneko eta kanpoko agenteen artean Estrategiaren printzipioei 
buruzko sentsibilizazioa zabaltzea eta haien artean lokarri-lanak 
egitea 

ORDEZKATUTAKO 
ORGANOAK  

LAN ADMINISTRAZIOKO 
AGINTARITZA 
LAN IKUSKARITZA 
OSASUN SAILA 
JAURLARITZAKO PREBENTZIO-
ZERBITZUAK 
INDUSTRIA-SEGURTASUNAREN 
ARLOKO AGINTARITZA 
NEKAZARITZA ETA ARRANTZA 
HEZKUNTZA 
TRAFIKOA 
EMAKUNDE 

2015-2020RAKO LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNEKO EUSKAL ESTRATEGIAREN BATZORDE TEKNIKOA 


