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11  SSEEGGUURRTTAASSUUNNAARRII  EETTAA  HHIIGGIIEENNEEAARRII  BBUURRUUZZKKOO  AARRAAUUAAKK  
 

 

1.1 Segurtasun politika  
 

Lan-baldintzak hobetzea da segurtasun-politikaren helburu nagusia, eta orobat du helburu laneko 

babesa eta langileen osasuna zaintzea. 

Segurtasun-politika antolatzeko arauzko xedapenak eta ekintza administratiboak elkarlanean 

bideratzen dituzte Administrazio Publikoek (Estatuko Administrazio Orokorra; Autonomia Erkidegoaren 

Administrazioa eta udal-administrazioak), enpresaburuek eta langileek. 

Helburu horiek lortzeko: 

 Lanaren inguruko prebentzio-politika bultzatu behar dute Administrazio Publikoek, 

irakaskuntzaren maila guztietan heziketa hobetuz. 

 Lan Ministerioaren, Gizarte Segurantzaren, Hezkuntza Ministerioaren eta Osasun eta 

Kontsumo Ministerioaren arteko elkarlana bideratu behar du Estatuko Administrazio 

Orokorrak. 

Gobernuak arautu behar ditu: 

 Laneko segurtasuna areagotzeko gutxieneko baldintzak. 

 Gai arriskutsuak erabiltzen diren lanbideetan, lanaldiak mugatzea eta zenbait jarduera 

debekatzea. 

 Prebentzio-zerbitzuen kontrola, funtzionamendua eta antolaketa. 

 Lanpostu bakoitzari dagozkion lan-baldintzak eta prebentzio-neurriak. 

 Laneko gaixotasunen kalifikazioa. 

Administrazio Publikoen zeregina, lan-segurtasunari dagokionez: 

 Prebentzioa sustatzea. 

 Aholkularitza teknikoa eskaintzea. 

 Arauak betetzen diren begiratzea. 

 Arau-hausteak zigortzea. 
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Administrazio hauek dute zeregin horiek betetzeko ardura: 

► Laneko Segurtasun eta Higienerako Institutu Nazionala: 

Estatuko Administrazio Orokorraren organo zientifiko-teknikoa da, eta haren xedeak hauek dira: 

 Lan- eta osasun-kondizioen azterketa eta analisia. 

 Lan- eta osasun-kondizio egokiak sustatzea. 
 

► Lan Ikuskaritza eta Gizarte Segurantza: 

Administrazio honek Lan Arriskuen Prebentzioaren Legea betetzen dela begiratzen du, jarduera 

hauen bitartez: 

 Prebentzioaren legea kontrolatuz. 

 Enpresari eta langileei aholkuak eman eta informazioa helaraziz. 

 Auzitegiek eskatutako txostenak prestatuz. 

 Lanaren esparruan eskumena duten agintariei laneko istripuen berri emanez. 

 Prebentzio-zerbitzua betetzen lagunduz. 

 Lantegiko produkzioa geldiaraziz, hala behar izanez gero. 
 

► Osasunerako Administrazio Publikoa: 

Osasunerako Administrazio Publikoek honako lan hauek bete behar dituzte: 

 Osasunaren inguruko jarduerak 

 Arrisku-mapa osatzeko informazio-sistemak eta ikasketak antolatzea 

 Prebentzio-zerbitzuaren gaineko heziketa 

 Ikerketak, estatistikak eta ikasketak ezagutaraztea 
 

► Laneko Segurtasun eta Osasuneko Batzorde Nazionala: 

Organo hau da, prebentzio-politikari dagokionez, Administrazio Publikoen aholkularia. Laneko 

segurtasunaz eta osasunaz dihardu. Organo honetan, esparru ia guztietako ordezkariek hartzen dute 

parte (Estatuko Administrazio Orokorrekoek, enpresaburuen elkartekoek, sindikatuetakoek zein beste 

administrazio batzuetakoek). Ordezkarien zeregina da ondoren aipatzen diren proposamenak edo 

antzekoak egitea eta informazioa biltzea: 

 Ekintzei buruzko programa orokorrak eta irizpideak 

 Xedapenei buruzko proiektu orokorrak 

 Administrazio Publikoen arteko koordinazioa 



Arotz Lanak eta Altzariak Neurrira Egin eta Instalatzea 
 

LANBIDE EKIMENA     
 

4 

 

 Enpresetako segurtasun politika 
 

Enpresa bakoitzeko zuzendaritzaren zeregina da arriskuen prebentzioa bideratzea eta gainerako sail 

guztietara zabaltzea. 

Enpresen egoeraren berri jasotzeko, lan-kondizioak aztertu beharra dago. Horrez gainera, 

prebentzio-jarduera planifikatzeko, kontuan hartu behar dira lan-alor bakoitzeko arriskuak. Koadroan 

azaltzen da lan hori nola egin daitekeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEGURTASUN 
PLANGINTZA 

Helburuak finkatu 

Programak prestatu 

Erantzukizunak zehaztu 

Heziketa eta informazioa 
bermatu 

Baliabideen ekarpena ziurtatu 
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 Enpresetako segurtasun antolamendua 
 

Sei langile edo gehiagoko enpresa edo lantokiek prebentzio-ordezkari bat izendatu behar dute 

gutxienez. 

50 langile edo gehiagoko enpresetan segurtasun eta osasuneko batzorde bat osatu behar da, 

prebentzio-ordezkariek eta enpresaburuek edo haien ordezkariek osatua; alderdi bakoitzeko ordezkari 

kantitate berdina izan behar da. 

Enpresaburuak, bere aldetik, prebentzio-zerbitzua antolatu behar du. 

 

 Enpresetako prebentzio zerbitzua 
 

Enpresak berak edo bereziki zeregin hauetan diharduen beste etxe batek osatu dezake zerbitzu hau. 

Prebentzio-zerbitzuaren zeregina da prebentzioa sustatzeko jarduerak bideratzea eta enpresaburu, 

langile eta haien ordezkariei aholku ematea. Zerbitzu honek eskaintzen ditu, besteak beste: 

 Prebentzioa bideratzeko planak diseinatzea, aurrera eramatea eta koordinatzea 

 Arrisku-eragileak ebaluatzea 

 Enpresak hartu beharreko neurri prebentiboetan lehentasunak finkatzea 

 Langileei prestakuntza eta informazioa ematea 

 Langileen osasuna zaintzea 
 

Lan Administrazioak onespena eman behar dio prebentzio-zerbitzuari, aipatutako zeregin horiek 

bete ahal izateko. 

 

 segurtasun eta osasun batzordeen eskubide eta betebeharrak 
 

Betebeharrak: 

► Prebentzio-programa eta egitasmoetan parte hartzea. 
► Prebentziorako ekimenak sustatzea. 

 

Osasun-batzordeek eskura izan behar dituzte: 

 Lan-arriskuen prebentzioaren inguruko xehetasunak 

 Lan-kondizioei buruzko dokumentu eta txostenak 

 Osasunari eta langileen segurtasunari buruzko datuak 

 Prebentzio-zerbitzuaren urteko memoria 
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 Prebentzio ordezkarien eskuduntzak eta eskumenak 
 

► Prebentzio-ordezkarien eskubideak: 

 Enpresako zuzendaritzarekin elkarlanean jardutea. 

 Prebentzioan, langileekiko elkarlana sustatzea. 

 Lan-kondizioetan gertatzen diren aldaketen berri jasotzea enpresaburuaren aldetik. 

 Prebentzioaren inguruko arautegia betetzen den begiratzea. 

 

► Eta beren betebeharrak hauek dira: 

 Teknikariei lan-kondizioei buruzko ebaluazioak egiten laguntzea. 

 Lan-ikuskatzaileak lantegietara joaten direnean haiei laguntzea. 

 Lan-baldintzei buruzko informazioa eskuratzea. 

 Enpresaburuen eskutik informazioa jasotzea. 

 Languneetara bisitaldiak egitea. 

 Lan-baldintzak hobetzeko proposamenak egitea. 

 Lantegiaren produkzioa etetea proposatzea, hala behar izanez gero. 

 

 Erantzukizunak eta zigorrak 
 

Lan-arriskuen prebentzioan dituzten betebeharretan huts egiteak honako ondorio hauek ekar 

dakizkieke: 

► Administratiboak: arau legalak betetzen ez dituelako. 

► Zibilak: Kode Zibilak agintzen duen erantzukizun zibila bere gain hartu ez duenean. 

► Penalak: Zigor Kodearen arabera delitutzat hartzen direlako. 

Zigorra ezartzeko proposamena lan-ikuskatzaileen ardura da. Hiru mailatako arau-hausteak 

bereizten dira:  

► Arinak 

► Larriak 

► Oso larriak 
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1.2 Segurtasunari eta higieneari buruzko gaur egungo arauak, zurgintzaren eta 

altzarigintzaren arloan. 
 

 Enpresaburuaren betebeharrak 
 

Enpresaburuak beharrezkoak diren neurriak hartu beharko ditu, lantokiko egoera orokorrak 

bermatzeko. 

Langileen osasun-kondizioen erantzulea da, eta baita lantokiek langileen osasun-kondizioetan eragin 

kaltegarririk ez izatearena ere.  

 

 Erantzukizunak eta zigorrak 

 

Konpromiso hauek bete behar dituzte langileek, enpresaburuen gidalerroei jarraituz: 

 

 Laneko makinak, tresnak, erremintak, etab. behar bezala erabiltzea. 

 Norberaren burua babesteko ekipoa eta baliabideak behar bezala erabiltzea. 

 Segurtasun-mekanismoak ez aldatzea. 

 Langileen segurtasunaren eta osasunaren kontrako arriskuen berri ematea nagusiari. 

 Langileen segurtasuna eta osasuna babesteko neurriak betetzea. 

 Laneko kondizioen segurtasuna hobetzeko enpresaburuarekin elkarlanean jardutea. 

 

 Lantokietako kondizio orokorrak 

 

Lantokiko estrukturek behar adinako sendotasuna izan beharko dute, baita lurrek eta solairuarteek 

ere, pilatu behar den material kantitatearen arabera. 

Zehaztu egin behar da zenbaterainoko zamari eusteko prestatua dagoen, eta neurri hori ez da 

sekula pasatu behar. 

Lan-eremuak gutxienez 3 m-ko altuera izan beharko du, eta langile bakoitzak 2 m2 eta 10 m3 izan 

behar ditu bere lana egiteko. 

Aldagela eta bulegoetako altuera 2,5 m-koa izan daiteke. 

Eremu horietako aireztatze-sistemak egokia izan behar du, kutsatutako airea berriztatzen dela 

ziurtatzeko. 

Produkziogunearen tenperaturarik egokiena 14 ºC-tik-25 ºC-rakoa da arotzeria-lan samurretarako. 

Argitasuna, berriz, 500 luxekoa gomendatzen da, gerora begira argitasun eskasak izan ditzakeen 

arazoak saihesteko. 
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 Lege-oinarriak 
 

Aginpide publikoaren betebeharra da laneko segurtasuna eta higienea zaintzea. Horretarako, 

langileen osasunaren babesa bermatu beharra dago lanean sortzen diren arriskuen prebentzioaren 

bidez. Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko Legeak prebentziorako zein neurri hartu behar diren 

arautzen du, eta Langileen Estatutuaren Legeak, berriz, langileen oinarrizko eskubideak finkatzen ditu, 

langileen segurtasunari eta segurtasun- eta higiene-politikari buruzko zehaztapenak. 

 

 

1.3 Arotzeriako lan inguruetako garbitasunari eta ordenari buruzko araudia 
 

 Ordena 
 

Lantokiek ordenatuta egon behar dute, eta gehienbat pasabideek, irteerek eta zirkulazio-bideek, 

horiek baitira larrialdi-egoeretan erabili beharko ditugunak, eta ezinbestekoa da larrialdi-irtenbidea 

oztopatuko diguten objekturik ez aurkitzea. 

 

 Garbitasuna 
 

Lantokiko ekipoak eta instalazioak (elektrikoak, airearenak...) aldiro-aldiro garbitu behar dira, 

baldintza higieniko egokiak ziurtatzeko. 

 

 Istripu asko arrazoi hauengatik gertatzen dira: 
 

 Ordena gabeko lantokiak 

 Zoru irristakorrak 

 Tokiz kanpo dauden materialak 

 Gaizki pilatutako materialak 

 Erabilitako materialaren soberakinak pilatuta edukitzea 
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 Zer egin dezakegu? 
 

 Egurra pilatzeko orduan, horiek ondo jarri: aurrealdean txikiak eta gero handiagoak. 

 Behar ez ditugun materialak gorde egin behar dira. 

 Olioa isuri bezain laster, jaso eta garbitu egin behar da. 

 Materialak (egur-gazteluak, oholak...) behar bezala pilatu behar dira, altuera handiegia 

eman gabe eta pasabideak oztopatu gabe. 

 Armairuetan gorde behar dira erreminta guztiak (elektrikoak, eskukoak), eta baita 

burdindegiko materialak ere. 

 Erabiltzen ditugun makinak garbitu, eta arazoren bat izango balu, arduradunari abisatu. 

 

 Zer onura izango ditugu? 
 

 Lan-ingurunea seguruagoa izango da edozein material edo lan-tresnarekin istripua 

izateko arriskua txikituz. 

 Lana erosoago eta azkarrago egingo da, eta beharrezkoak diren materialak eta lan-

tresnak topatzeko denbora gutxiago beharko da. 

 Lana egiteko toki gehiago izango da, gauza guztiak bere tokian gordeta egongo direlako. 

 Gusturago egongo gara lanean, eta irudi hobea izango dute gutaz nire lankideek. 
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 Zenbait gomendio. 
 

Egur eta oholen pilaketa. 

Egur-soberakinak pilatzeko garaian, mota askotako egurrak banatzen dira, eta txikienak aurrealdean 

jarri behar dira, hurrengo batean erabili behar baditugu ere, txikiak nahiz handiak eskuragarri edukitzeko. 

Egurren batean iltzerik badago, atera egin behar da, istripurik ez izateko. 

10 mm baino lodiera handiagoa duten ohol aurrefabrikatuak zutiturik pilatu behar dira; horrela, 

hurrengo batean errazago hartuko ditugu eta, ondo bermatuz gero, okertzeko arriskua saihestuko dugu. 

10 mm-tik beherakoak, berriz, etzanda pilatzea komeni da, okertzeko joera baitute. 

 

 Ordenari eta garbiketari buruzko araudia 
 

 Pasabideek eta zirkulazio-bideek eta batez ere larrialdietako irteerek inolako traba gabe 

egon beharko dute, eta erabiltzeko prest. 

 Lantokiak, aldagelak eta instalazioak aldiro garbitu behar dira, beharrezko garbitasun-

kondizioak bermatzeko. Horretarako, lurren, sabaien eta pareten propietateek egokiak 

izan behar dute lan hori egiteko. 

 Zaborrak, olio-isuriak eta zabor arriskutsuak azkar garbitu eta kudeatu behar dira. 

 Garbiketa-lanek ez dute inolako arriskurik sortu behar, eta haiek egiteko mementorik 

egokienak aukeratu behar dira. 

 Lantokiek eta bereziki makinek arreta berezia behar dute, gerta dakizkiekeen arazoei 

erantzun azkarra emateko. 

 Aireztatze-sistemak erabiliz gero, egoera onean eduki behar dira, eta alarma-sistemaren 

batek abisatu beharko du kondizioek okerrera egiten badute. 

 Babeserako instalazioei dagokienez (su-itzalgailuak, larrialdi-argiak, mahukak...), 

mantentzeaz gain, haien funtzionamendua bermatu beharko da. 
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22  EEGGOOEERRAA  AARRRRIISSKKUUTTSSUUAAKK  
 

2.1 Zurgintzako eta altzarigintzako arrisku arruntak 
 

 Bi taldetan sailkatuko ditugu arriskuak: mekanikoak eta fisikoak 

► Mekanikoak 

 Makinetako atalen bat jotzea. 

 Makinak erabiltzen duen erreminta edo atal mugikor batekin zauritzea edo horiek jotzea. 

 Makinaren atal (erreminta , babes) bat airean ateratzea. 

 Lantzen ari garen materialaren zati bat airean ateratzea. 

► Fisikoak 

 Zarata. 

 Bibrazioa. 

 Zuzeneko nahiz zeharkako kontaktu elektrikoak. 

 Egur partikula txikiek sortutakoak. 

 Sute-arriskua. 

 

Arrisku horiek saihesteko, hainbat babes-neurri aukera ditzakegu. 

 

Defentsak: airean ateratzen diren materialetatik (likidoak, solidoak) babesten dute langilea. 

Adibidez : zorrozteko harriaren babesa. 

Babesak: makinaren atal mugikorrekin (uhalak, kateak) inolako kontakturik ez izatea ahalbidetzen 

dutenak. 
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 Arrisku mekanikoak. 

► Makina atal batekin jotzea edo harrapatzea. 

 Babes falta transmisio edo uhaletan. 

 Makinen arteko distantzia txikiegia. 

► Makinak erabiltzen dituen erreminta edo atal mugikorrekin zauritzea edo horiek 
jotzea.. 

 Babes falta. 

 Makinan piezak sartzeko sistema automatikorik ez erabiltzea. 

 Pieza txiki edo handiegiekin lan egitea. 

 Egurraren akatsek (begiak, zainak) eragindakoa. 

► Makinaren atal (erreminta, babesa) bat airean ateratzea. 

 Diskoa, zerra, zinta, katea... gaizki jartzea. 

 Erremintak kalitate eskasekoak izatea edo gaizki zorroztuta egotea. 

 Makinen abiadura handiegia izatea. 

 Egurrak akatsak izatea edo hiltzeak jotzea. 

► Lantzen ari garen materialaren zati bat airean ateratzea 

 Egurraren akatsak. 

 Erreminta desegokia erabiltzea. 

 Mekanizazio-abiadura azkarregia. 

 Erretxina-pilaketa. 

 Arrisku fisikoak 

Arrisku fisikoen arrazoia gehienetan mantentze-lanen falta izaten da. 

 Makina ez dagoelako lurrera lotuta, eta lotuta badago ere bibrazioen aurkako gomak 

falta dituelako. 

 Babes edo karkasa solteak. 

 Aireztatze-sistemarik ez dutelako, edo baldin badute ere, zikina dagoelako, edo siloa 

beteta egotearren. 

 Hautsa eta txirbilak pilatzea. 
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 Ekintza arriskutsuak 

 Segurtasun-sistema bat kentzea (larrialdi-botoia, diskoen babesa). 

 Makina lanean ari denean garbiketa- edo mantentze-lanetan aritzea. 

 Babes pertsonalak ez erabiltzea. 

 Zorroztu gabeko erremintak erabiltzea. 

 Arrisku mekaniko eta fisikoen prebentzio-neurriak 

ARRISKU MEKANIKOA PREBENTZIO-NEURRIA 

 Makinak erabiltzen duen erreminta 
edo atal mugikor batekin zauritzea 
edo hura jotzea 

 CE ikurra duten makina seguruak erostea. 

 Makinen atal zorrotzak eta erremintak 

edozein motatako babesekin babestea 

(finkoa,mugikorra) 

 Makina lanean hasteko, bi eskuak 

erabilarazten dituzten pultsadoreak jartzea. 

 Sistema horien eraginkortasuna frogatzea. 

 Makinaren erabiltzaileak makinaren 

arriskuen jabe izan behar du. 

 BPEak erabili behar dira. 

 Makinaren atal batekin kolpatzea. 

 Makinen arteko distantzia egokiak 

errespetatzea. Makinaren atal mugikorrek 

ez dute pasabideguneetan sartu behar. 

 Makinako atal higikorrek har dezaketen 

eremua lurrean marraztu behar da, bereziki 

pasabidetik gertu badaude. 

 Makinaren atal bat airean ateratzea. 

 Aspirazio-sistemak jartzea txirbila sortzen 

duten makinetan. 

 Txirbiletatik eta hautsetik babesten duten 

betaurrekoak erabiltzea. 

 Lantzen ari garen materiala airean 
ateratzea. 

 Aspirazio-sistemak jartzea txirbila sortzen 

duten makinetan. 

 Txirbiletatik eta hautsetik babesten duten 

betaurrekoak erabiltzea. 
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ARRISKU FISIKOAK PREBENTZIO-NEURRIAK 

 Zarata eta bibrazioa 

 Makinak eta gainerako lan-tresnak 

erosteko orduan, horien zarata-maila 

kontuan hartu behar da. 

 Makinetan beharrezko mantentze-lanak 

egin behar dira. 

 Pareta eta sabaietan zarata gutxitzen 

duten materialak erabiltzea. 

 Zarata-sortzaileak biltzea. 

 Zarataren eraginpean egon beharreko 

denborak laburtzea, txandak eginez. 

 BPEak erabiltzea. 

 Zuzeneko nahiz zeharkako kontaktu 
elektrikoak. 

 Lanean hasi baino lehen ikuskatzea. 

 Sentikortasun egokia duten etengailu 

diferentzialekin batera masen lotura lur-

hartunera egin behar da. 

 Makinako atal aktiboak isolatzea, 

zuzeneko kontaktuak saihesteko. 

 Matxura izanez gero, tentsioa kendu eta 

makina deskonektatu, eta teknikariari deitu.

 Sute-arriskua. 
 Egur partikula txikiek sortutako 

arriskuak. 

 Ez dira pilatu behar diren materialak baino 

gehiago. 

 Produktu arriskutsuak biltegi egoki batean 

gorde behar dira; toki horiek hezeak eta 

aireztatuta egon behar dute. 

 Debekatuta dago arrisku-eremuetan 

erretzea. 

 Lantokiak hautsez garbi egon behar du, 

xurgatze-sistemak erabilita. 
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2.2 Makinetako eta instalazioetako babesa 

 
 Babesa 

 

Makinaren atal bat da, eta haren funtzioa langilea babestea da. 

Makinaren eta langilearen artean dagoen hesia da, eta, formaren arabera, karkasa, estalki, ate, 

pantaila eta abar deitzen zaie. 

 

 Babes finkoa 
 

Mugitu ezin daitekeen babesa da, eta bi eratakoa izan daiteke: 

 Karkasa itxia, soldadurarekin egina, ez du ireki behar. 

 Torlojuekin lotua, irekitzeko erreminta berezi bat behar duena. 

 

Motak: 

► Babes finko inguratzailea 

Babes hau itxita dagoenean, ez du toki arriskutsuetara sartzen uzten, erabat ixten baititu. 
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► Urrunarazteko babes finkoa 

Babes honek ez du erabat ixten arriskugunea, baina gune horietara iristeko aukerak zailtzen ditu, 

neurriak direla eta. 

 

► Babes finkoek bete beharreko baldintzak 

 Ahal den neurrian, makinan egin beharreko mantentze-lanak errazteko diseinatu behar 

dira babesak. 

 Makina guztiak atalen edo lantzen ari garen piezak airean ateratzeko aukeratik babestu 

behar dira; beraz, material gogorrez eginak izan behar dute. 

 Babesaren materialak makinak sortzen dituen arrisku fisikoetatik (zarata, bibrazioak) 

babestea komeni da. 

 Langileak makinaren prozedura jarraitu behar duen kasuetan, babesak material 

gardenez eginak egongo behar dute, ikusmena errazteko. 
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► Babes mugikorrak 

Babesak oro har makinaren armazoiari edo puntu finko bati lotuta izaten dira, eta inolako 

erremintarik erabili gabe ireki daitezke. 

Lanak arriskugune batera sartzera behartzen bagaitu, ezin dugu babes finko bat erabili arriskuetatik 

babesteko; beraz, babes mugikor bat erabili behar dugu, eta babes horrek baldintza hauek bete beharko 

ditu: 

 Babesa erabat itxita egon arte, makina ezin izango da martxan jarri. 

 Makinaren mugimendu arriskutsuak geratu arte, ezin izango da babesa ireki. 

Babes mota honek, gainerako babesek bete beharreko baldintzez gain, beste hau ere bete behar du: 

Makinara, lurrera edo beste punturen batera modu seguruan lotuta egon behar dute, eta 

manipulatzeko zailtasunak izango ditu; era berean, komeni da babes horiek manipulatzeko behar den 

erreminta ezohikoa izatea. 

► Blokeatze-sistemadun eta katigamendu-sistemadun babesa 

Babes hau katigamendu-sistema batekin elkartuta dago, beraz: 

 Makinaren funtzio arriskutsuak babesak babestuta gelditzen dira, eta hori itxi arte ezin 

da makina piztu. 

 Babesa irekitzeak makina gerarazten du, baina ezin da ireki lesio-arriskua desagertu 

ezean. 

Babes-neurri horiek baldintza hauek bete beharko dituzte: 

 Material gogor eta higagaitz batez eginak izatea. 

 Bestelako arriskurik ez sortzea. 

 Kendu edo manipulatzeko zailtasuna izatea. 

 Beharrezkoa distantziara egon behar dute. 

 Langileak lan-prozesua ikusteko inolako oztoporik ez jartzea. 

 Beharrezkoak diren mantentze-lanetan eta konponketetan eragozpenik ez izatea. 

 Segurtasun-sistemak: makina lanean dabilenean langilearen manipulazio arriskutsuak 

saihesten dituztenak. 

 Makinen atal mugikorrak martxan jartzea saihestu behar dute. 

 Beharrezkoa denean, azkar erabiltzeko toki egoki batean kokatuta egon behar dute. 

 Larrialdi-botoia sakatutakoan ezin izango da berriz makina martxan jarri, langileak 

eragingailua altxatu arte. 
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2.3  Aireztatze sistema eta zaborraren kudeaketa 
 

Nahiz eta jende askok aireztatze-sistema xurgapen-sistemarekin lotu, aireztatze-sistema xurgapen- 

eta hornitze-sistemek osatzen dute. 

Aire-hornitze sistemek baldintza hauek bete beharko dituzte: 

 Airearen berriztapena. 

 Hautsa, kea eta beste kutsatzaileen diluzioa. 

 Berokuntza. 

 Neguan haize-korronte hotzak saihestea. 

 Udan airea girotzea. 

 

 Zenbait aireztatze-sistema: 
 

Aireztatze orokorra edo diluzio-aireztatzea: 

Aire kutsatuaren proportzioa jaistea du helburu, inguruan aire garbia sartuz. 

Kokatutako aireztatze-xurgapenaren bitartez: 

 Kutsaturiko airea sortzen den puntuan bertan xurgatu, hodien bitartez kudeatzen du, eta 

arriskurik sortzen ez duen toki batera garraiatzen du. 

 Diluzio-aireztatzeak ez du kutsatutako airea deuseztatzen, ezta kantitatea jaisten ere. 

 Kokaturiko aireztatze-sistema, hobea izateaz gain, merkeagoa ere bada. 

 

 Aireztatze orokorra edo diluzio-aireztatzea 
 

Sistema hau airea xurgatzen den tokietan gertatzen da, hau da, airea haizagailuen bitartez sartu edo 

ateratzen den tokietan. 

Lan-egoera arruntetan, sistema hau nahikoa izan ohi da egoera egokiak lortzeko, baina haizagailuen 

kokapena zaindu beharra dago, sor ditzakeen haize-korronteak kaltegarriak izan ez daitezen. 
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 Aireztatze-xurgapena 
 

Esan bezala, aireztatze-sistema honek kutsatutako airea sortzen den toki berean hartzen du. 

 

 

 

 

Kutsadura atmosferikoak gaur egun duen garrantzia kontuan izanik, sistema hau, egiten duen zabor-

kudeaketa dela eta, xurgapen-sistemaren ardatza da. 

Beste sistemak ez bezala, honek aire kutsatua hartu eta urarekin disolbatu edo iragazkien bitartez 

jaso eta kudeatzen du. 

Sistema hori honako atal hauek osatzen dute: 

 Kanpaiak. 

 Airearen hodiek. 

 Aire-garbitzaileak. 

 Aire-motorrak (haizagailua, puzgailua). 
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 Kanpaia 
 

Aire kutsatua sortzen den tokia erabat edo puntu jakin batean isolatzeko diseinatutako egitura da, 

eta aspirazioaren bitartez aire horrek arriskurik sortuko ez duen puntu batera bideratzeko diseinatuta 

dago. Horregatik, kanpaiaren kokapenak garrantzi handia dauka. 

Motak: 

 Itxiturak (besteak beste, bernizatzeko kabinak daude). 

 Kanpai hartzaileak. 

 Kanpoko kanpaiak. 

 

Egurra lantzen duten makinetan sortzen diren hondakin solidoak makinak berak bideratzen ditu, oro 

har azpialdean duen zulo batera. Zulo horietan lotuta dauden hodietatik, aire-xurgatzaileen bitartez 

txirbila tobera batera bideratzen da. 

Bernizaren hondakin likidoak biltzeko bi sistema daude: 

Iragazkiak edo disoluzioa. 

Kabina baten aurrean bernizatzen da. Kabina horrek aire kutsatua xurgatzen du, baina airea, irten 

baino lehen, iragazki batzuetatik pasatzen da. 

Uraren kabina zirkuitu itxiko ur-korronte batek osatzen du,.Kabinaren luzera osotik, xafla batetik, 

etengabe ur-jarioa egoten da, eta berniza uretan disolbatzen da. 

Ur kutsatua aldiro-aldiro aldatu beharra dago, bestela uraren ponpa apurtuko baikenuke. Kutsatutako 

ur hori kudeatzeko enpresa bereziak daude, eta ez da ur-sarera bota behar. 

 

 Hodiak 
 

Kanpaiaren bidez jasotako aire kutsatua bideratzeko dira. 

Horien diseinua kontuan hartu behar da, bideratu beharreko substantziaren arabera: 

 Substantzia hautsa baldin bada, makinetatik datozen adarren inklinazioa kontuan hartu 

behar da, hodiak traba ez daitezen. 

 Marruskadura eta higaduraren erresistentzia frogatu behar da. 
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 Aire-garbitzailea 
 

Produktu kutsatzaileak garraiatu behar dituzten aire-sistemek aire horren garbiketa ziurtatuko digun 

atala izan behar dute. 

Kasu batzuetan, kudeatutako material horrek nolabaiteko balio ekonomikoa izan dezake, baina oro 

har ez da horrela izaten, eta material hori kentzeak beste kostu bat eragiten du; hala ere, ingurumenera 

barreiatzen diren substantzien lege-arauak ezin ditugu ahaztu. 

 

 

 Aire-motorrak 
 

Motorrak airearen mugimendua sortzen duten atalak dira. Aire-garbitzailearen ostean jartzea komeni 

da, garbitutako airea xurgatzeko, bestela aire kutsatuak motorra izorratuko luke eta. 

Motor eta puzgailuen kokapena kontuan hartu beharko da, horiek eragiten dituzten bibrazioak 

saihesteko. 
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33  SSEEGGUURRTTAASSUUNN--TTEEKKNNIIKKAAKK,,  BBIITTAARRTTEEKKOOAAKK  EETTAA  EEKKIIPPOOAAKK  
 

 

3.1 Aurreneko laguntza eta sendaketak 
 

 Zauritutako pertsona bati laguntzeko egin beharrekoak 
 

Aurreneko laguntzen helburua da medikua edo anbulantzia etorri bitartean laguntza eta babesa 

ematea. 

Laguntza ematen duen pertsonak azkartasunez aritu beharko du, baina, aldi berean, kontu handiz, 

eta ondorengo hauek hartu behar ditu kontuan: 

 

 Zaurituen aurreneko azterketa egin behar du, bere ustez larrien dagoenari laguntzeko. 

 Erredurak edo hausturak dauden egiaztatu behar du; ahalik eta sufrimendu gutxiena 

eragin behar da. 

 Ahal bada, zauritua ez da mugitu behar, mugimenduarekin zauri larriago bat eragin 

diezaiokegulako. 

 Larri dagoen zauritua zeharretara jarri eta tapaki batekin estali behar da. 

 Larri dagoen zaurituari ez zaio zutitzen utzi behar. 

 Eta bukatzeko, ez da egin behar ahal dena baino gehiago. 

 

 Zauriak eta odoljarioak 
 

Edozein ehunen kalteri zauria deritzo. Zauriak bi motatakoak izan daitezke: azalekoak eta 

barnekoak. 

Kolpea azaleko milaka zauri mikroskopiko baino ez dira. 

Oro har, zauriak izan daitezke: 

 

 Ziztadak: objektu zorrotz batek eginak (orratza, hiltzea, eztena...) 

 Ebakiak: ebakitzeko erabiltzen den objektu batek eraginak (labana, aiztoa, aizkora...) 

 Mailatuak: objektu irregular batek eraginak (harria, ukabila) 

 

Ateratzen den odola ezin badugu eten, odoljarioa dela esango dugu. 

Odoljarioak hiru motatakoak izan daitezke: barrukoak, kanpokoak edo azaleratutakoak. 
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 Kanpoko odoljarioa 
 

Odola kanpora ateratzen denean deitzen zaio horrela. 

Zauriak arteria batean eragina izan badu, etengabeko odoljario gorria ateratzen da. Hori gertatzen 

denean, zaurian presioa egingo dugu, eta gelditzen ez bada, tornikete bat egingo diogu. 

Istripuaren ondorioz zain bat moztu baldin bada, odolaren kolorea ilunagoa da, eta zauriaren 

inguruan barreiatzen da; kasu horretan, zauria gaza batzuekin estaltzea nahikoa da, zikinkeriarik ez 

sartzeko. 

Kanpoko odoljario bati aurre egiteko hartu beharreko aurreneko laguntzak hauek dira: 

 Zaurian zuzeneko presioa egitea. 

 Zauritutako gorputz-atala altxatzea, odola gutxitzeko. 

 Odoljarioak jarraitzen badu, tornikete bat egitea. 

 Gertuen dagoen erietxera eramatea. 

Hanketan, arteria femorala hiru puntutan estutu daiteke. 

 Izterrean, sabelaren bukaeran, pubis-hezurraren kontra presioa eginez. 

 Izterraren erdialdean, barruko aldetik. 

 Belaunaren atzeko aldean. 

Besoetako odoljarioak ere hiru puntutan estutu daitezke. 

 Galtzarbeko barruko hutsunean. 

 Besoaren barrualdean, ukalondoaren eta galtzarbearen artean. 

 Ukalondoaren barrualdean. 

Horietako edozein prozedura egi arren odoljarioak bere horretan jarraitzen badu, torniketearekin 

saiatu beharko dugu. 
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 Torniketea 
 

Torniketea lotura trinko bat da. Erabiltzen den zapiak elastikoa izan behar du, azaleko ehunak 

gutxiago kaltetzeko. Torniketea egiteko pausoak ondorengo hauek dira: 

 

 Zapia edo goma odoljarioa dagoen gorputz atalari lotzen zaio korapilo arrunt batekin. 

 Zapiaren eta besoaren edo zangoaren artean, makila edo listoi bat sartuko dugu. 

 Makila horri birak emanez zapia estutuko dugu, odoljarioa geratu arte. 

 Makila ez mugitzeko, beste zapi batekin ziurtatu behar dugu. 

Nahiz eta gorputz atal horretako odoljarioa eten, atal horretan dagoen odolak irteten jarraituko du, 

baina askoz gutxiago eta presiorik gabe. 

Torniketeen bidez odoljarioa moztea lortzen dugu, baina gorputzeko atal horretan zirkulaziorik ez 

dagoenez, ez da oxigenatzen, eta horrek zelulen heriotza ekar dezake. Beraz, komeni da 15 minutuan 

behin torniketea pixka bat askatzea zirkulazioa berritzeko eta zelulak berriz oxigenatzeko, eta gero 

berriro lotzea. 

 Barruko odoljarioa 
 

Odola, kanpora irten beharrean, gorputz barruan geratzen da. Hori gertatzen denean, guk ezin dugu 

askorik egin. Zauritutakoaren aurpegi zurbilak, gorputzeko hotzak edo pultsu azkarrak edo geldoak 

adieraziko digute barruko odoljario bat eduki dezakeela. Susmorik badago, tapatu eta anbulantziari deitu. 

 

 Azaleratutako odoljarioa 
 

Barruko odoljarioa da, baina gorputzean berez dauzkagun zuloetatik (belarria, ahoa, sudurra...) 

irteten da odola. 

Odoljario mota hori ikustean, deitu berehala 112ra eta tapatu, gorputzaren tenperatura mantentzeko. 

 

 Traumatismoak 
 

Traumatismoa edozein kolpek edo erorketak sortzen duten mina da. 

Traumatismo motak: 

 Mekanikoak: edozein objekturen aurkako talkak edo kolpek eragina. 

 Fisikoak: hotzak edo beroak sortutakoak. 

 Kimikoak: substantzia kimikoek sortuak. 

Kontu handiz ibili beharko da, zauritutakoa zeharretara jarri eta ez eman inolako elikagairik ezta 

likidorik edo botikarik ere. Erietxera eraman edo anbulantziari deitu, zaurituaren egoeraren arabera. 
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 Luxazioak, bihurrituak eta hausturak 
 

Hezurra bere tokitik irteteari luxazioa deitzen zaio. 

Artikulazioak lotzen dituzten lotailuak apurtzeari, berriz, bihurritua. 

Hezurrak apurtzeari, ordea, haustura deitzen zaio, eta irekiak edo itxiak izan daitezke. 

Hezurra azaleratua badago, haustura irekia da; itxiak bi eratakoak izan daitezke: mugituak edo 

mugitu gabeak. 

Mugitua baldin bada, hezurra bere tokira eraman behar da, eta errekuperazioa luzeagoa izango da. 

Sorosleak, kasu guzti hauetan, hautsitako atala immobilizatu beharko du. 

Bi makila eta benda batekin hautsitako atala immobiliza daiteke. 
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 Erredurak 
 

Beroak, elektrizitateak edo substantzia kimikoek sortutako lesioak dira, eta horien larritasunaren eta 

intentsitatearen arabera sailkatzen dira. 

Intentsitatearen arabera: 

Lehen gradukoak edo arinak: azalaren gorritasuna eragiten dute, odol-basoen dilatazioa dela eta. 

 

Bigarren gradukoak: erretako tokian puslak irteten dira. 

 

Hirugarren gradukoak: ehuna hondatu egiten da (nekrosia) 

 

Larritasunaren arabera. 

Arinak: gorputzaren % 10 hartzen dute. 

Larriak: gorputzaren % 30 hartzen dute. 

Oso larriak: gorputzaren % 50 hartzen dute. 

Sorosleak egin dezakeena ondorengoa da: 

 Erretako gorputz atala gaza bustiekin tapatu. 

 Erietxera eraman. 

 Begien kasuan, urarekin garbitu eta freskatu. 

Erredura arinetan, erretako atala ur hotzaren azpian 20 minutu edukitzeak asko laguntzen du. 
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 Ahoz ahoko arnasketa 
 

Sorosleak egoera horietan ezin du mediku edo anbulantziaren zain egon. Azkartasuna da faktorerik 

garrantzitsuena. 

Arnasketa falta atzeman bezain pronto: 

 

1. Toki gogor eta lau batean jarri zauritua; bere alboan belaunikatu, eta ahoan eduki 

dezakeen janaria atera. 

2. Eskuineko eskua garondoan eta ezkerrekoa bekokian jarrita, garondoa altxatu; horrela, 

mingainak ez du arnas hodia oztopatuko. 

 

 

3. Garondoko eskua kendu gabe, ezkerreko eskuarekin sudurzuloak itxi. 

 

 

4. Ahal den aire guztia hartu, eta ahoa zaurituaren ahoan jarriz, putz egin, zaurituaren 

bularra puztu arte. 

5. Ahoa kendu, eta airea irteten den ikusi; ez bada irteten, sartu ez delako da eta, beraz, 

mingainak arnas hodia oztopa dezake (2. pausoa berrikusi ). 

6. 5 segundoan behin airea sartu, medikua etorri bitartean. 
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 Masaje kardiakoa 
 

Masaje horrekin, bihotzaren funtzioa berreskuratu nahi da modu artifizialean, hau da, odolaren 

zirkulazioari eutsi nahi zaio. 

Odolaren zirkulazio falta pultsurik ez izateagatik edo begi-ninien dilatazioarengatik atzeman daiteke. 

Berehala ekin behar da, bestela, laster hil baitaiteke zauritua. 

Hauek dira jarraitu beharreko pausoak: 

1. Zauritua toki gogor eta lau batean ahoz gora etzan, eta bere ondoan belaunikatu. 

2. Esternoiaren erditik behera esku-ahurra jarri eta beste eskuarekin gurutzatu. Bi eskuekin 

beherantz bultzatu, eta esternoia 3 bat zentimetro mugitu; honela, bihotza sakatuko du 

eta odolez hustuko da, eta presioa kentzean berriz odolez beteko da. 

3. Ekintza hori 60 edo 80 aldiz egin behar da minutuko, presioen tartean eskuak kenduz. 

4. Zauritua bizkortu arte edo medikua etorri arte jarraitu behar da. 

 

Gehienetan masaje kardiakoa eta ahoz ahoko arnasketa batera egin behar dira. Ekintza horiek 

pertsona batek edo bik egin ditzakete. 

Sorosle batek eginez gero: bi edo hiru haize-sarketa ahotik, eta 12 edo 15 presio toraxean. 

Bi sorosle izanda: batek bi edo hiru haize-sarketa eta besteak 5 presio toraxean. 

 

Aurreneko laguntzak istripu elektrikoetan 
 

Istripu elektrikoetan, oraindik ere kontu handiagoz ibili beharko du sorosleak. Ezin dugu ahaztu 

gorputza elektrizitatearen eroalea dela. Hauek dira jarraitu beharreko pausoak: 

 Argindarra moztea. 

 Zauritua tentsiodun aparatutik banantzea; horretarako, objektu ez-eroale bat erabili 

behar da. 

 Aurreneko laguntzak ematea, eta beharrezkoa izanez gero, ahoz ahoko arnasketa eta 

masajea egitea. 

 Erietxe batera eramatea. 
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3.2 Objektuak garraiatzeko teknikak 
 

 

 Bizkarreko lesioak 
 

Bizkarreko lesioak askotan lanaren eraginarengatik izaten dira. 

Bizkarreko lesio asko materialak altxatu eta garraiatzean hartzen diren postura desegokiak direla eta 

gertatzen dira. 

Lanean egindako mugimendu azkarrak eta langilearen egoera fisiko desegokia direla eta gertatzen 

dira lesioak. 

Hauek dira lesioen garrantzia handitzen duten faktoreak: 

 Ornoarteko diskoaren zahartze naturala. 

 Altxatu beharreko pisua. 

 Bizkarrezurraren desitxuratzea. 

 

 Ornoarteko diskoen zahartze naturala 
 

Gizakiak 25 urte inguru dituenean hasten da, elastikotasuna galtzea eragiten du, eta pitzadurak eta 

arrakalak agertzen dira. 

Egoera horretan, flexioak egitean, nukleoa mugi daiteke, eta pitzadura horietan harrapatuta geratu. 

Flexioen errepikapenak nukleoaren mugimendua eragiten du, eta mehaka-nerbiora iristean, ziztada 

sumatzen da. 

 

 Pisuak 
 

Era desegokian altxatzen diren pisuek diskoa hondatzea eragiten dute. Hainbat esperientziak frogatu 

duten moduan, zama era desegokian altxatuz gero, bosgarren ornoak eta diskoak zama hori halako bost 

jasaten dute. 

 

 Bizkarrezurraren desitxuratzea 
 

Jaiotzatiko bizkarraren desitxuratzeak edo bestelako gaixotasunek (eskoliosia, lordosia, zifosia) 

ornoarteko diskoen ziztada-arriskua handitzen dute. 
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 Ohiko arriskuak 
 

Bizkarrezurra zuzen mantentzen denean, ornoarteko diskoek indar-transmisioaren funtzioa betetzen 

dute, hau da, nukleoa erdian mantentzen da eta dena orekatuta dago. 

Bizkarrezurraren toleste-mugimenduetan, aldiz, nukleoa ez da erdian mantentzen; ornoen eragina 

dela eta, mugitu egiten da. 

Toleste-baldintzetan, eraztun zunztsua aurrealdean konprimitu eta atzealdean dilatatu egiten da. 

Toleste-ariketa egin eta gero, gorputza zuzentzean, nukleoaren atal bat pitzaduretan harrapatuta gera 

daiteke, eta ondorioz ziztada mingarriak eragin. Medikuek ziztada edo eragin horiei lunbago, ziatika edo 

diskoen etendura deritzote. 

 

 Nola babestu bizkarra 

Egunero egiten ditugun ekintzetan bizkarra zuzen mantentzen ikasi behar dugu: 

OHITURA ONAK NOIZ OHITURA TXARRAK 

Pisu bat altxatzean belaunak 

okertu, eta ez bizkarra. Hankak 

irmo eutsi beti. 

 
PISUAK ALTXATZEAN 

Ez makurtu hankak zuzen 

dauzkazula, eta gauzak 

altxatzeko orduan, ez behartu 

bizkarra. 

Makurtzeko, belaunak okertu eta 

bizkarra zuzen eutsi bere ohiko 

egoeran. 

 
ZUTIK EGOTEAN 

Ez makurtu hankak zuzen 

dituzula. 

Eserlekua aurreratu belaunak 

mehakarekin lerroan 

mantentzeko. Zuzen eseri, 

bolantea bi eskuekin helduta. 

 
 

GIDATZEAN 

Ez eseri bolantetik urruti. Bolantea 

eta pedalak urrutiegi jarriz gero, 

bizkarraren azpialdeko tentsioa 

areagotzen da. 

Aulkiaren bizkarraren kontra ondo 

bermatzea. 
ESERTZEAN 

Aurrealdera makurtzea saihestu, 

bizkarra okertzen baita. 

Alborantz okertuta lo egin, eta 

belaunak okertuta, edo ahoz gora 

belaun azpian buruki bat jarrita. 

 
LO EGITEAN 

Ez egin lo sofa batean edo koltxoi 

bigun batean, bestela bizkarreko 

tentsioak areagotzen baitira. 

 

Laneko zamen mugimenduak eta jarrerak ere kontuan hartzekoak dira. 

Arazo horri aurre egiteko lan jarduerak bi direla esan genezake: 

 Lan dinamikoa 

 Lan estatikoa 
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 Lan dinamikoa 
 

Pisuak altxatu eta garraiatzeko jarduerek osatzen dute, hala nola bultzatzeko eta tiratzeko lanek ere. 

Jarduera horiek berariazko patologia dute, pisuak gaizki altxatzea eta gehiegizko ahaleginak. 

 

 Nola egin aurre arazo horiei? 
 

Beharrezkoa da langileek bizkarrezurraren egitura ezagutzea; mugak zein diren jakin eta pisuak 

altxatzeko teknikak ezagutu behar dituzte. Zamak eskuz altxatzeko bete beharreko zenbait pauso:  

 

 Altxatu behar den zamatik ahal den gertuen jarri behar da. Langileak, oreka lortzeko, 

hankak ondo jarri behar ditu, altxatu beharreko zamaren grabitate-zentroa oinarritzat 

hartuz.  

 Zama ondo ziurtatu behar da eskuekin; egokiena ahurrarekin eta hatzekin hartzea da. 

 Bizkarrezurra ondo jarri. Bizkarrezurra zuzen eta lerrokatuta dagoela jaso behar dira 

zamak; nahiz eta zama oso astuna ez izan, makurtzeko orduan erabili belaunak beti. 

Zama altxatzean gertatzen den enborraren tortsioak lesioak eragin ditzake. 

 Hanken indarra erabili behar da, horiek baitira gure gorputzeko giharrik indartsuenak. 

Hankak tolestuko ditugu, belaunekin 90º-ko angelua lortuz. 

 

 Kontuan hartzeko beste gomendio batzuk: 
 

 Besoak luzatuta garraiatu behar dira gauzak. 

 Gorputzaren pisuaz baliatu behar da objektuak bultzatzeko edo erakartzeko. 

 Hanken posizioa aldatu behar da zama bat bultzatzeko edo altxatzeko. 

 Zamek erortzen edo igotzen ari direnean daramaten indarraz baliatu behar da. 

Pertsona bat baino gehiagok zama bat garraiatu behar dutenean kontuan hartu beharreko zenbait 

gomendio: 

 Ezertan hasi aurretik, zamaren pisua kalkulatu behar da, behar den pertsona kopurua 

adosteko. 

 Egin behar diren etapak zehaztu, eta garraiatzaileei hanken eta eskuen posizio egokia 

azaldu. 

 GaGarraiatzeko orduan, atzeko garraiatzaileak azkenaurrekotik pixka bat banatuago 

egon behar du, ikuspegia hobetzeko. 

 Maniobra osoaren agintea pertsona batek hartu behar du, gaizkiulerturik izan ez dadin. 
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 Lan estatikoa 
 

Jarduera batzuek jarrera finkoak epe luzean mantentzera behartzen dute, eta horiek egokiak ez 

badira, gainahalegin bat bezain arriskutsuak izan daitezke. 

Jarduerak bermatzen dituen antolakuntza interesgarria izan daiteke kasu horietan. 

Jarduera finkodun lanpostuek ergonomiaren aldetik ongi aztertuta egon behar dute, hau da, erosoak 

izan behar dute. 

 

Zutik egoteko lanpostuak 
 

DESABANTAILAK JARRAIBIDEAK 

 Hanketako odol-zirkulazio txarra. 

 Gorputzaren pisua jasan beharra. 

 Tentsioan egon beharra oreka 

mantentzeko. 

 Bizkarrezurra irmo eutsi. 

 Lantokia ukalondoaren altueran jarri. 

  

 Eserita egoteko lanpostuak 
 

DESABANTAILAK JARRAIBIDEAK 

 Jarrera okerrak. 

 Altueraren aldetik gaizki diseinatutako 

mahaiak eta aulkiak. 

 Mahaiaren planoa ukalondoaren 

neurrian jarri. 

 Aulki eta mahai ergonomikoak erabili. 

 Lantokien azterketa egin. 

 Oinetarako euskarria erabili. 

 

 Prebentzio-neurriak 
 

 Metodo seguru batekin lan egitea. 

 Baliabide mekanikoak erabiltzea eskuzkoen ordez. 

 Pertsonen prestakuntza eta lanpostuen araberako aukeraketa egokia. 

 Lan-kondizioen etengabeko kontrola. 

 Babes pertsonaleko ekipoak erabiltzea. 
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3.3 Babes pertsonaleko ekipoak (BPE) 
 

Babes pertsonaleko ekipoak gorputz atalak edo gorputza osotasunean babesteko ekipoak dira, eta 

lan-prozeduretan dauden arriskuetan babesa emateko diseinatuta daude; arriskua erabat ezabatu 

ezean, neurri handi batean murrizteko balio izan behar dute. 

Gainerako babes-teknika guztiak erabili eta gero arriskua saihesterik ez bada onartuko da BPEen 

erabilera. 

 

► BPEak hiru mailatan sailka ditzakegu: 

 Lehenengo mailakoak 

Garrantzi gutxiko arriskuei aurre egiteko diseinatutako ekipoak dira (lorezainen eskularruak, 

amantalak...). 

 Bigarren mailakoak 

Lehenengo mailako ekipoek baino babes gehiago eskaintzen dute, eta CE azterketa pasatu behar 

dute. 

 Hirugarren mailakoak 

Arrisku larri edo oso larriei aurre egiteko diseinatutako ekipoak dira (arnasketa artifiziala ematen 

dutenak, tenperatura oso baxuei edo oso altuei aurre egiteko arropa...). 

 

► BPE orok bete behar ditu baldintza hauek: 

 Diseinua. 

 Erosotasuna eta eraginkortasuna. 

 Kalterik ez eragitea. 

 Ekoizlearen informazioa. 

► BPE batzuek arrisku jakin baten aurrean bete beharreko baldintzak: 

 Arrisku mekanikoen aurkako babesa. 

 Zarataren aurkako babesa. 

 Arrisku elektrikoen aurkako babesa. 
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► Langileen BPEen erabilera ziurtatzeko, enpresaburuak betebeharrak hauek ditu: 

 Lanpostuan dagoen arriskuari aurre egiteko babesik egokiena aukeratzea. 

 Langileak BPEak erabiltzen dituenen ziurtatu behar du. 

 BPEen mantentze egokia zaindu behar du. 

 BPEek bete beharreko baldintzak ziurtatu behar ditu. 

 Lantokiko egoera termikoak aproposa izan behar du (beroa, hotza...). 

 Langileen kondizio fisiologikoak, anatomia eta osasun-egoera kontuan hartu behar ditu. 

► BPEak aukeratzeko, enpresaburuak hauek egin beharko ditu: 

 Arriskuak analizatu eta balioztatu. 

 Bete beharreko baldintzak zehaztu. 

 Merkatuan dauden ekipoak analizatu eta alderatu, egokiena aukeratzeko. 

► BPEak aukeratu eta gero, neurri horiek ziurtatuko dioten babesaren inguruko 
informazioa eman behar zaio langileari. Horretarako, BPEek informazio-liburuxka bat 
ekarri beharko dute, datu horiek argitzeko. 

 Ekoizlearen izena eta helbidea. 

 Garbiketa, erabilera, mantentze-data eta berrikuste-data. 

 Zein arriskuren aurkako babesa ematen duen eta zein neurritan. 
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 Babes-ekipoak. 
 

► Buruko babesa: 
 

Burua zauritzen den istripuak gutxi badira ere, horien larritasuna handia izan ohi da. Buruko babesak 

mota askotakoak izan daitezke, babestu behar dituzten arriskuen arabera: mekanikoak (kolpeen aurka, 

objektuen erorketa...), elektrikoak (tentsiodun hodiekiko kontaktuen aurka), eta termikoak (materia hotz 

edo beroen aurka). 

 Zulaketa: 500 gramoko kolpekari bat (neurri jakinekoa) 2 metrotik behera erortzen uzten 

da. Kolpekariak sortutako zuloak ez du aurrez erabakitako maila gainditu behar. 

 Talka: 1,5 metrotik behera jausarazten da kolpekari bat (45 mm-ko erradioa eta 3 kg-ko 

pisukoa) kaskoaren gainera. Kaskoan sortutako arrastoa neurtzen da; kaskoa egokia 

dela esateko, arrasto horrek aurrez erabakitako neurrien tartekoa izan behar du. 

 Erresistentzia elektrikoa: onartuta dagoen prozedura bati jarraituz, korronte elektrikoa 

kaskoan zehar igarotzean, kaskoaren erresistentziak perdoi-maila batzuen artean egon 

behar du. 

 Sugarrekiko erresistentzia: 10 minutuan, Bunsen pizgailu batek sortutako sugarra (700 

ºC) jasan behar du kaskoak. 

 Txanoak: buru osoa babesten dute partikula gori edo marruskatzaileen aurka, baita 

egoera termikoen aurka ere. 

 Gorroak edo sareak: ilea hautsetik eta koipetik babesten dute, eta ilea edozein 

gauzarekin atxikitzea saihesten dute. 

 Segurtasun-kaskoa: burezurra babesten duen babesle zurruna da. Sendoa baina arina 

izan behar du, eta barruko aireztapenak sugarrekiko erresistentzia duten materialez 

eginda egon behar du; erresistentzia elektrikoa eta zulaketaren aurkako erresistentzia 

ere frogatuak izan behar ditu. 

Honako atal hauez dago osatuta: kalota, arnesa, koskopekoa, kopa, gaina eta hegala. 



Arotz Lanak eta Altzariak Neurrira Egin eta Instalatzea 
 

LANBIDE EKIMENA     
 

36 

 

► Begietako babesa 
 

Begiak edozein motatako partikula txikietatik babestu behar dira. Horretarako, hainbat betaurreko 

mota dugu merkatuan: 

 

 Betaurreko unibertsalak  

Partikula solidoen talkaren aurkako babesa ematen dute. Materialaren arabera, organikoak eta 

mineralak izan daitezke. Organikoek kolpeen aurkako babes eraginkorragoa ematen dute, baina 

errazago ateratzen zaizkie marrak. Beraz, hauts handia sortzen den lanetan ez dira gomendagarriak. 

Ikusmen-arazoak dituzten pertsonentzat, betaurreko graduatuak daude. 

Panoramikoek erabat tapatzen dituzte betaurrekoen eta aurpegiaren artean dauden hutsuneak, 

inolako gas edo hautsik sar ez dadin. 

Bi motatakoak izan daitezke: hermetikoak eta aireztatuak. 

 Hautsa baldin badago, aurre egin beharreko agenteetatik babesteko, betaurreko panoramiko 

aireztatuak erabiltzea gomendatzen da.   

 

 
► Aurpegiko babesa 

 

Babes mota honetarako, baliabide hauek erabiltzen dira: 

 Berezko arnesa duten pantailak edo kaskoan lotutako pantaila eraisgarriak. 

 Pantaila finkoa edo eraisgarria duten buruko babesak. 

 Eskuekin hartzen diren pantailak. 

Arrisku motaren arabera (kolpeak, hautsak, keak, gasak, itsualdiak, erradiazioak, etab.) egiten da 

arteko aukera: 

 Urtze-bainutik ateratzen diren txinpartetatik eta metal urtuzko partikuletatik begiak 

babesteko, betaurrekoak edo pantaila erabiltzea. 

 Partikula-jaurtiketaren kontrako pantailek material organikoz eginak izan behar dute, 

gardenak, ildorik eta marrarik gabekoak izan behar dute, eta kristal erresistenteak eduki 

behar dituzte.  
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 Amiantoz eta aluminioz eginda egon behar dute, pantailak berotasunari aurre egiteko; 

hots, tenperatura beroekiko erresistenteak izan behar dute. 

 Erradiazioen kontrako banakako babes-ekipoek lan horretan igortzen den energia 

gehiena hartu edo islatu behar dute. 

 Atmosfera lurruntsuetan betaurrekoak ondo estututa jarri behar dira, lurrundu ez 

daitezen. 

 Aipatutako babes guztiek CE ziurtagiriak markatzen dituen proba guztiak gainditu behar 

dituzte, hori baita produktuaren kalitatea bermatuko duena. 

 

► Entzumenaren babesa 
 

Inguruko soinua jasanezina denean, edo segurtasun-neurria gainditzen duenean, ezin da ondo lan 

egin eta langileen osasunak kalteak jasaten ditu. Egoera horretan, nahitaezkoa da entzumena babesteko 

ekipoak erabiltzea, langilea egiten ari den lana edozein dela ere. 

Ingurune elastiko batean (airean) objektu baten dardarek eragindako presio-uhina hedatzean datzan 

fenomenoa da soinua.  
 

Bela (B) eta dezibela (dB) dira soinuaren unitateak, eta soinua neurtzeko, tresna hauek erabiltzen 

dira:  

 Sonometroak 

 Inpaktu-neurgailua 

 Maiztasun-analizagailua 

 Erregistradorea 

 Dosimetroa 

 etab. 

 

Neurriz kanpoko soinua denean, hau da, gizakiaren belarrientzat altuegia denean, soinua zarata da. 

Hartzaileak gogoko ez duen soinuari deritzo «zarata». Enpresetako zarata izaten da langileentzat arazo 

nagusia, eta hori murrizten saiatzeko, gero eta neurri gehiago hartzen dira prebentzio-sistemetan eta 

babesekoetan, honako atal hauetan: 

 Foku igorlean 

 Transmisio-bidean 

 Hartzailearengan 
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Pantailen eta zarata xurgatzeko bankadaren bidez jardun behar da lehenengo bietan (foku igorlean 

eta transmisio-bidean) zaratari aurre egiteko. Horrekin zarata murriztea lortu ezean, hartzailearengan 

jarduten da, honako babes-ekipo hauen bitartez: 

 

 Belarrietarako tapoiak: gomazkoak edo plastikozkoak izaten dira. 

 

 

 Belarrietarako kaskoak: bentosa antzeko gailu batzuk dira, plastikoz eta zarata 

xurgatzeko materialez eginak. 

 

 

 

 Zarataren kontrako kaskoak: era askotakoak dira. 

 

 

► Arnasbideen babesa 
 

Gaur egun, gizakiak era askotako kutsadura eragiten du leku askotan. Hori dela eta, gure 

osasunerako kaltegarriak izan daitezkeen keen, gas kimikoen eta produktu kutsagarrien artean bizi gara. 

Eta ez hori bakarrik: lan egiteko garaian, asko kutsatzen duten produktuek inguratuta egoten gara 

sarritan. Halako kasuetan, banakako babes-ekipo egokiak erabili behar dira. Gai kutsagarriaren arabera 

aukeratzen dira ekipo horiek, baina horrez gain, irizpide hauei jarraitzea komeni da: 
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 Gai erasotzailea identifikatzea. 

 Arriskua eta arriskugarritasun-maila baloratzea. 

 Neurri egokiena aukeratzea. 

 Langile egokiak aukeratu eta trebatzea. 

 

Arnasbideen babesak honela sailkatzen dira:  

 

 Iragazgarriak: 

o Iragazki mekanikoa 

o Iragazki kimikoa 

 Isolatzaileak: 

o Zirkuitu irekia 

o Zirkuitu ixia 

 

Hauek dira elementu kutsagarri arruntenak: 

 Hautsa: solidoen zatiki guztiz txiki eta bereizien multzoa da. Ale xehekoa, ertainekoa eta 

oso oso xehekoa izan daiteke hautsa. Hautsez betetako atmosferak iragazteko gai diren 

iragazki fisikoak dira banakako babes-ekipo egokienak. 

 Disolbatzaile organikoak: gasak, azidoak, berunezko lurrun metalikoak, merkurioa eta 

abar sartzen dira sail honetan. Xurgatzeko gai diren iragazkiak dira elementu horietatik 

babesteko aproposenak.  

 Oxigeno gutxiko atmosferak: babes-ekipo autonomoak erabiltzen dira, bai zirkuitu 

irekian, bai zirkuitu itxian. Arnasbidea babestu behar dute ekipo horiek. 

 

► Gorputz-adarren babesa 
 

Gorputz-adarretan, beste gorputz atal batzuetan baino askoz istripu eta kalte gehiago gertatzen da. 

Istripu horien eraginak murrizteko, babes-ekipo egokiak erabili behar dira. Aukeratutako ekipoa egokia 

den jakiteko, ordea, ekipoaren helburua zein den aztertu behar da lehenik eta behin.  

Horretarako, kontuan hartu behar dira, alde batetik, goiko gorputz-adarrak, eta bestetik, behekoak. 
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► Goiko gorputz-adarrak 

 

Goiko gorputz-adarrak babesten dituzten ekipo asko daude. Arriskuaren arabera, honela sailka 

daitezke: arrisku mekanikoetarako, elektrikoetarako, termikoetarako eta kimikoetarako ekipoak.  

 

 Arrisku mekanikoetarako ekipoak: larruzko eskularruak erabiltzen dira. Kasu 

berezietan, eskuak ebakitzeko arriskuren bat izanez gero, ehun metalikoz egindako 

eskularruak erabili behar dira. 

 

 Arrisku elektrikoetarako ekipoak: kautxu bulkanizatua da materialik erabiliena. 20 

voltetik 25.000 voltera bitarteko tentsioak jasan ohi dituzte eskularru horiek. 

 

 Arrisku termikoetarako ekipoak: tenperaturaren arabera aukeratzen dira horrelako 

eskularruak. 200 ºC-raino, kotoizkoak edo larru berezizkoak dira egokienak. Hortik gorako 

tenperaturetarako, aluminiozko edo amiantozko ehunez eginiko eskularruak erabiltzen dira. 

 

 Arrisku kimikoetarako ekipoak: eragile erasokorra aztertu beharra dago babes egokiena 

aukeratzeko. 
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► Beheko gorputz-adarrak 
 

Goiko gorputz-adarretako lesioak ez ezik, beheko gorputz-adarretakoak ere ugariak izaten dira, 

aurrekoak baino gutxiago badira ere. Hezur-haustea, erredurak eta objektu zorrotzek egindako ebakiak 

izaten dira beheko gorputz-adarretan, oro har. Lesio horiek saihesteko, oinetako bereziak erabiltzea 

komeni da.  

 

 

 Oinen gainean materiala erortzeko arriskurik badago, altzairuzko punta duten botak 

erabiltzen dira. 

 

 Ebakiak egiteko arriskua izanez gero, metalezko zola duten oinetakoak erabiltzen dira. 

 

 Zoru hezeetan, gomazko edo kautxuzko botak dira egokiak. 

 

 Lan elektrikoetarako, zola isolatzaileko oinetakoak dira aproposak. 

 Polainak, belaunetakoak eta zangoetakoak ere erabiltzen dira babes gisa. 
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► Segurtasun-uhala 
 

Teilatuetan eta aldamioetan aritzen diren langileek erortzeko arriskua izaten dute. Eraikuntzaren 

arloan, esate baterako, istripu asko gertatzen dira. Lanbide horietan sortzen diren arriskuak murrizteko, 

segurtasun-uhalak erabiltzen dira, kasu horietarako babes-ekipo aproposenak baitira. Baina ez da 

edonolako segurtasun-uhala erabili behar, honako baldintza hauek betetzen dituena baizik: 

 

 Kotoizko, artilezko edo kalitate oneko zuntz artifizialezkoak izan behar dute. Larrua ere 

izaten dute. 

 Gutxieneko zabalera eta lodiera jakinekoak izan behar dute. 

 Erabili aurretik, aztertu egin behar da ongi dauden. 

 Eusteko gailuak eduki behar dituzte. 
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3.4 Sua itzaltzeko teknikak 
 

Sua itzaltzeko, sua mantentzen duten hiru elementuetatik bat ezabatu behar dugu. 

Hiru elementu horiek oxigenoa edo erregarria, tenperatura eta erregaia dira. 

Hiruren artean, suaren tetraedroa osatzen dute. 

Hori jakinik, sua itzaltzeko sistemak hauek dira: 

 

 

ITZALGAILU ERAMANGARRIAK INSTALAZIO FINKOAK 

 Eragile motaren arabera: 

• Presio osagarri iraunkorra 

• Berezko presioa 

• Erreakzio kimikoko presioa 

• Botilatxoko presio osagarria 

 Itzalgailu osagarriaren arabera 

• Ura, hauts kimikoa, anhidrido 

karbonikoa 

• Aparra 

Kanpoko zutabe hidranteak 

Hornituriko sute-ahoa 

Splinkler-a 

Ur lainoztatua 

Aparra 

Karbonikoa 

 

 Suaren ezaugarrien arabera aukeratu behar da osagarria. Hauek dira osagarriaren propietateak: 

 

 Ura.  
 

Hoztaile ona da; litro batek 629 kcal zurgatzen ditu lurrundu baino lehen. Bi eratan erabil daiteke: 

lainoztatua edo zurrustan. Ez da toxikoa eta erraz gorde daiteke. 

► Baina arazo batzuk dauzka: 

 Elektrizitatearen eroale ona da, gehienbat zurrustan erabiliz gero. 

 Uraren presio handiegiak sugarrak zabal ditzake. 

 Metalak ugertzen ditu. 

 Gasolinazko suteetan ezin da erabili; izan ere, gasolinak flotatu egiten du, eta urarekin 

sutea ez itzaltzeaz gain, zabaldu egiten da. 

 Solidoen suteetarako balio du, lurrun kaltegarririk sortzen ez badute. Urarekin nahasten 

diren likidoekin ere balio dezake. 
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 Elur karbonikoa.  
 

Anhidrido karbonikoz betetako itzalgailuak erraz bete daitezke, eta anhidrido karboniko hori irteten 

denean, zabaldu eta lurrundu egiten da. -78 ºC-an irteten denez, sua hoztu eta ito egiten du. Ez da 

elektrizitatearen eroalea, eta instalazioetan ez du kalterik eragiten. Kanpoaldean ez du eragin handirik. 

 

 Hauts kimiko ez-toxikoak.  
 

Ez dira elektrizitatearen eroaleak eta garbiak dira, instalazio delikatuetan izan ezik. Mota hauetakoak 

izan daitezke: 

Ohikoa edo kimiko lehorra: sodio bikarbonatoz eta lehortzaile batez eginak, sodio karbonato 

bihurtzen da eta geruza bat sortzen du erregarriaren eta erregaiaren artean; bien bitartean, hautsaren 

beste osagaiak, anhidrido karbonikoak, sua itotzen du. 

Txingarren kontrakoa: fosfato amoniakoz eta anhidrido fosforikoz osaturik dago. 

Beroarekin amoniako bihurtzen da, eta erregaiaren poroak handitzen ditu, eta erregarria 

kanporatzen da; era berean, geruza bat sortzen du erregarriaren eta erregaiaren artean. 

 

 Aparrak.  
 

Hauek ere erregaia tapatzen dute, hau da, erregaia isolatzean, erregarririk (oxigenoa) ez dagoenez, 

sua itzali egiten da. 

Hidrokarburoetarako oso egokiak dira. Bi apar mota daude: 

 

► Apar kimikoa: korrosiboa da eta gutxi erabiltzen da. 

► Apar fisikoa: itzalgailutik irtetean, bolumena 1000 aldiz handitzen du. Mahukekin zabaldu 

beharra dago eta ez du eraginik, barruan duen produktua urez osaturik dagoelako. 

Itzalgailua oso astuna da, eta ezin da ondo maneiatu. 

 

 Zutabe hidranteak 
 

Eraikuntzaren kanpoaldean kokaturiko sistemak dira; ur-sarera konektatuta daude, eta behar 

adinako ura ziurtatzen dute. Zutabe horien ondoan, armairu batzuetan gordeta, beharrezkoak diren 

osagarriak izaten dira (mahuka, errakoreak, ahoa, lantza). 
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 Hornituriko sute-ahoa 
 

Eraikinaren barruan jartzen dira, eta ur-sareari konektatuta egoten dira. 

Armairu barruan uraren giltza dago, eta mahuka bilduta izaten da. Uraren presioa adierazten duen 

manometroa ere badute, eta gainerako osagarriak (errakorea, lantza) ere bertan daude. 

Mahuka bi erabiltzen dira: 25 mm-ko diametroa duena, pertsona batek erabil dezakeena, eta 45 mm-

koa, bi pertsonen artean erabili behar dena, uraren presioa dela eta. Azken hori erabat luzatu behar da 

ura zabaldu baino lehen; bestela, uraren presioarekin mahuka handitu egiten da, eta ezingo litzateke 

armairutik atera. 

 

 Ihinztagailu-sarea edo sprinkler-a 
 

Sprinkler ihinztagailua ur-sarean barneratutako sistema da. Sistema hau suaren detektagailu batez 

horniturik dago, eta detektagailu horrek eragiten dio ihinztagailuari, sua atzemanez gero. 

Detektagailuak, tenperaturaren igoera atzemateko, likido dilataerraz bat erabiltzen du; likidoa 

handitzean, kristalezko anpulua hautsi eta ura oztopatzen duen obturadorea askatzen du. Ura irtetean, 

deflektorean jotzen du, eta ura zabaldu egiten da. 

Suteetan, ihinztagailuak martxan jartzen dira. Gero, eskuz gelditu beharko dira, ez baitira 

automatikoki gelditzen. 

 

 Su-itzalgailuak nola eta non jarri 
 

► Su-itzalgailu bat jarri behar da 100 edo 125 m2-ko. 

► Ibili beharreko distantzia ez dadila 25 m baino gehiagokoa izan. 

► Sute-arriskua duten tokietatik gertu eta irteeretan jarri behar dira. 

► Su-itzalgailuek erraz ikusi eta hartzeko moduan egon beharko dute, eta ongi seinaleztatuta. 

► Urtero berrikusi behar dira, eta bost urtean behin birtinbratu behar dira. 
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3.5 Ikurrak eta alarmak 
 

Seinaleztapena arrisku jakin batzuk saihesteko erabiltzen den teknika da. Horren helburua 

informazioa ematea da, eta arriskuen prebentzioan dagoen elementurik baliagarriena da. 

Seinaleztapenaren eraginak hauek dira: 

► Arriskuen ezagupena ziurtatzea. 

► Arriskuak kokatzen laguntzea. 

► Arriskuen aurrean jokabideak sustatzea: debekuak, eginbideak, ohartarazpenak. 

 

 Segurtasun- eta osasun-seinaleztapena 
 

Objektu, ekintza edo egoera jakin baten aurrean informazioa, betebeharra edo debekua agintzen 

digun edozein seinale da. Eta seinale hori optikoa, akustikoa, usaintsua edo ukimenezkoa izango da, 

egoeraren arabera. 

 

 Debeku-seinalea 
 

Arriskua sor dezakeen edozein ekintza debekatzen duen seinalea da. 

 

 Eginbide-seinalea 
 

Betebehar jakin bat agintzen duen seinalea da. 

 

 Ohartarazpen-seinalea 
 

Arrisku posible batez ohartzen gaituen seinalea da. 

 

 Sorospen-seinalea 
 

Larrialdi-irteera edo sorospen-kokapena adierazten digun seinalea da. 

 

 Argi-seinaleak 
 

Material zeharrargiz eginiko seinalea da. Argiaren bitartez arrisku batez ohartzen gaitu.  
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 Segurtasun-seinaleztapenaren oinarri orokorrak 
 

► Segurtasun-seinaleztapenak izan daitezkeen arriskuen aurrean atentzioa ematea du 

helburu, modu azkar eta ulerterrazean. 

► Segurtasun-seinaleztapenak segurtasun arloko argibideak eman behar ditu bakarrik. 

► Segurtasun-seinaleztapenak ez du gainerako segurtasun-neurrien balioa kendu behar. 

► Segurtasun-seinaleztapenak eragiten dien pertsonei eguneratutako informazioa eman behar 

zaie, eraginkorra izan dadin. 

► Seinaleztatutako arriskua desagertzean, seinaleztapena kendu egin behar da. 

► Seinaleztapenaren helburua informazioa ematea da, eta ingurunearekin erlazionatutako 

pertsonez gain, bestelakoei zuzenduta ere badago, beraz, seinaleztapen egokia oso 

garrantzitsua da.  

Ez da berdina seinaleztatzea eta seinaleak jartzea 

Hauek dira seinaleztapen motak: 

► Optikoak 

► Akustikoak  

► Usaimenezkoak 

► Ukimenezkoak 

 

 Seinaleztapen optikoa 
 

Seinaleztapen optikoa begiekin ikus dezakegun edozein seinaleri deitzen zaio: 

 Grafikoa, panelen bidez edo hainbat koloreren bidez eginikoak. 

 Argitsua. 

 Eskuen bidez eginiko seinaleak. 

 

Seinaleztapen grafikoa da erabiliena. Forma geometrikoen, koloreen eta ikurren bidez 

segurtasunaren inguruko informazioa ematen digute. 

Ezaugarri horiez gain, beste hauek ere kontuan hartu beharko ditugu eraginkortasuna neurtzeko: 
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► Forma geometrikoa 
 

 Forma hauek erabiltzen dira: 

 Biribilak. Horien artean, debekuzkoak eta betebeharrekoak daude. 

 

 Hirukiak. Arriskuaz ohartzen gaituzte. 

 

 Karratuak edo angeluzuzenak: sorospenekoak eta larrialdi-egoeratakoak. 

 

 

► Kolorea 
 

Formak bezala, koloreak ere informazioa ematen digu, eta kolore bakoitza egoera batekin 

erlazionatzen da. 

 Gorria: arriskua, debekua.  

 Horia: arreta, arriskugunea. 

 Berdea: segurtasuna. 

 Urdina: betebeharra. 
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Hauek dira seinaleetan erabili beharreko kontraste-koloreak: 

 

SEGURTASUN KOLOREA KONTRASTE KOLOREA IKURRAREN KOLOREA 

Gorria 

Horia 

Berdea 

Urdina 

Zuria 

Beltza 

Zuria 

Zuria 

Beltza 

Beltza 

Zuria 

Zuria 

 

► Ikurrak 

 

Seinaleetan agertzen diren irudiak dira. 

Ikurretan arriskuei buruzko informazioa azaltzen da. 

Ikurren arabera, langileak modu batean edo bestean erantzun beharko du. 

 

► Debeku-seinaleak 

 

Ikurra beltza, hondoa zuria eta ertza eta erdiko marra gorriak dira; kolore horrek seinalearen % 35 

bete beharko du. 

 
 

► Ohartarazpen-seinaleak 
 

Ikurrak beltza, hondoak horia eta ertzak beltza izan behar du; horiak % 50 osatu behar du. 
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► Betebehar-seinaleak 
 

Ikurra zuria eta hondoa urdina, koloreak proportzionalki banatuak. 

 

 

► Larrialdi-seinaleak 
 

Ikurra zuria eta hondoa berdea; berdeak seinalearen % 50 bete beharko du. 

 

 

► Suteen aurkako seinaleak 
 

Ikurra zuria eta hondoa gorria; gorriak % 50 osatu beharko du. 

 

► Segurtasun-kartela 
 

Letra beltzak eta hondo zuria izan behar ditu; distantziaren arabera bere tamaina egokitu behar da. 

 Mezuek motzak eta ulerterrazak izan behar dute. 

 Bete beharreko aginduak geroaldian idatzi behar dira. 

 Iradokizunak, berriz, baldintzazko perpaus gisa idatzi behar dira. 

 Esaldietako iradokizun edo aginduek betegarriak izan behar dute. 

 

► Segurtasun-kartelen neurriak 

 

50 m-ko distantzia arte dauden seinaleentzat, honako formula erabili behar da: 

 L2 

 S= ------- 

 2000 
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S: seinalearen azalera m2-tan 

L: seinalea ikus eta uler daitekeen neurria. 

Panel erako seinaleak erabiltzeko irizpideak.  

Arriskuak ezabatzerik izan ez den lekuetan, arriskuak azaltzea dute helburu seinaleek, eta panel 

erakoek bereziki. 

Seinaleztapenean, arreta berezia jarri beharko da toki hauetan: 

 Kanpoko jendea dabilen tokietan. 

 Mantentze-lanetarako guneetan. 

 Berriztapenen bat egitean. 

 

► Larrialdi-irteeretako seinaleen erabilera 

 

Larrialdi-irteeretako seinaleek garrantzi handiagoa dute, larrialdietan gune hustuaraztea bermatu 

behar baitu seinaleztapenak. 

Horretarako, irteerak, hustuketa-bideak eta korridoreak seinaleztatu behar dira. 

 
 

► Suteen aurkako ekipoen seinaleak 
 

Suteen aurkako seinaleek ere, larrialdietakoek bezala, erraz aurkitzeko moduan egon behar dute, 

eta, beraz, aurrekoetarako ikusi dugun arau bera erabili behar da. 

Instalazio finkoen kasuan, lokalizazio-seinaleak aurkituko dugunaren berri argitzen duen beste 

batekin batera jarri behar dira. 

 
► Puntu arriskutsuen eta oztopoen seinaleztapena  

 

Oztopoen aurkako kolpeak eta objektu edo pertsonen erortzeak gerta daitezkeen guneak marra 

beltzez eta horiz edo gorriz eta zuriz seinalatu behar dira. 

Seinaleztatu beharreko oztopoen araberakoa izan behar du seinaleztapenaren tamainak. 

Marra hori-beltzek edo zuri-gorriek 45º-ko inklinazioa izan behar dute. 
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 Seinaleztapen akustikoak 
 

Beste seinaleekin alderatuz, abantaila handia daukate era horretako seinaleek, jarduera-erradio 

zabalagatik batez ere. Seinale horiek identifikatzen errazak izan behar dute eraginkorrak izateko; 

garrantzi handiko kodeen araberakoak, hain zuzen ere. 

Arriskuen arabera kode jakin bat erabiltzen da. Lehenenik eta behin, ezinbestekoa da kode bakoitza 

ahalik eta lasterren ulertzeko modukoa izatea; bestela, ez da lortzen seinale horien helburua. 

Hona hemen seinale akustikoen oinarrizko arauak:  

► Aldez aurretik ezagutzea bere esanahia. 

► Soinuak ez nahastea. 

► Inguruko soinuak ez du seinale horien soinua distortsionatu behar. 

► Erabiltzaileen erantzuna sorraraztea. 

 

 Seinaleztapen usaintsuak 
 

Seinale horiek kasu jakinetan erabiltzen dira. Esate baterako, butanoak usainik ez daukanez, gas 

usaintsua sartzen dute guk erabiltzen dugun gas-ontzian. Horrela, gas-ihesari usainarengatik antzeman 

ahal izango dio edonork. 

 

 Ukimenezko seinaleztapena 
 

Usaimen-seinaleen modura, kasu berezietan erabiltzen dira. Gure ukimen-ahalmenaz baliatuta, 

ukimen-sentsazioak nabari ditzakegu azal motaren arabera. Koloreekin batera, babeserako baliagarria 

da zentzumen hori. 

Erreminta eta tresna elektriko askok dituzte babeserako azalak, adibidez: instalazioetan erabiltzen 

diren pertikek, soldadura txikietan erabiltzen diren soldagailu elektrikoek (eztainuarekin), aliketek, 

bihurkinek eta abarrek. 
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44  LLAARRRRIIAALLDDII--EEGGOOEERRAAKK  
 

4.1 Larrialdi plana 
 

Enpresa guztiek izan behar dute larrialdi-egoera bati aurre egiteko plangintza diseinatuta. 

Larrialdi-plana giza baliabidez eta babes materialez osaturiko multzoa da, eta bere betebeharra da 

edozein arrisku-egoeraren aurrean behar bezalako ebakuazioa eta aurreneko laguntza bermatzea. 

Larrialdi-egoerak hiru motatan sailka ditzakegu, larritasunaren eta egoera horiek kontrolatzeko 

zailtasunaren arabera: 

 

 Larrialdi-hasiera 
 

Lantoki edo sekzioko pertsonek modu erraz eta azkarrean kontrola dezaketen larrialdia da. 

Egoera horren aurrean jarraitu beharreko zenbait pausu: 

 Arriskua ikusten duen pertsonak sekzioko arduradunari jakinarazi beharko dio. 

 Arduradunak, berriz, aurreneko interbentzio taldeko arduradunari egoeraren berri eman 

behar dio, eta horrek, bere taldearekin, egoera normaltzeari ekingo dio. 

 

 Larrialdi partziala 
 

Lantokiko sekzio batean gertatzen den larrialdia da. Bertako larrialdi-zerbitzuak nahikoa dira 

larrialdiari aurre egiteko eta ez die gainerako sekzioei eragozpenik sortu behar. 

Kasu honetan bigarren interbentzio taldeak ere aurre egingo dio egoerari, eta neurri hauek hartu 

beharko ditu: 

 Sekzioko argindarra moztu behar da. 

 Eskura dauden baliabideekin egoerari aurre egin behar zaio (adibidez: hornituriko sute-

ahoa) 

 Gunearen ebakuazioa agindu behar da. 

 Lantegiko zuzendaritzari larrialdiaren berri eman behar zaio. 

 Zuzendaritzak erabakiko du larrialdi-egoera partziala edo orokorra den. 
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 Larrialdi orokorra 
 

Barneko larrialdi zerbitzuez gain kanpoko zerbitzuen (suhiltzaileak, poliziak) beharra dagoenean, 

larrialdi orokorra da. Egoera honetan lantoki osoa edo sekzio bat ebakuatu behar da. Hauek dira 

jarraibideak: 

 Bigarren interbentzio taldeak lanari ekingo dio. 

 Horrek larrialdi-egoera kontrolatzerik ez badu, ebakuazioa aginduko du. 

 Argindarra moztuko dute. 

 Suhiltzaileen edo poliziaren zain egongo dira, egoeraren berri emateko. 

 

 Larrialdi taldeak 
 

Larrialdi-egoera bati aurre egiteko prestaturiko pertsonak dira. 

Oro har honako baldintza hauek bete behar dituzte: 

 Larrialdi-egoeretako arriskuak sakon ezagutu behar dituzte. 

 Larrialdi-egoeretan aurki ditzaketen akatsen berri eman eta gainbegiratzea. 

 Larrialdietan erabili beharreko ekipoen kokapena eta funtzionamendua ezagutu behar 

dituzte. 

 Haien ardurapean jarritako ekipoen egoeraz arduratu behar dute. 

Larrialdi-egoerak izan dezakeen arriskua dela eta, talde horiek gutxienez bi pertsonaz osatuta egon 

behar dute. 

Talde horiek beharraren arabera sortzen dira. Ez dira talde berdinak sortuko industria kimiko batean 

edo sei langileko enpresa batean. 

Egin beharreko ekintzaren arabera, larrialdi taldeak honako hauetan sailka ditzakegu: 

 

 Alarma eta ebakuazio taldea 
 

Arriskuaren alarma emango dute, eta ebakuazioa erraz eta azkar egiten dela bermatu behar dute. 
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 Aurreneko laguntzen taldea 

Medikua edo anbulantzia etortzen den bitartean, aurreneko laguntza eman behar diete zaurituei. 

 Lehenengo interbentzio taldea 

Larrialdi-egoera gertatu den tokira hurbilduko dira, larrialdiaz arduratzeko. 

 Bigarren interbentzio taldea 

Aurrekoek larrialdia kontrolatzerik ez dutenean agertzen dira, eta kanpoko larrialdi-zerbitzuei 

(suhiltzailek, poliziak) laguntza ematen diete. 

 Larrialdiburua 

Berak erabakitzen du edozein larrialdiri aurre egiteko modua. 

 Interbentzioburua 

Larrialdi-egoera gertatu den gunean aurreneko balorazio bat egiten du, eta interbentzio taldeen 

koordinazioaren arduraduna da. 

 

4.2 Alarma eta ebakuazioa 
 

 Alarma 
 

Aurreko atalean azaldu bezala, alarma edozein larrialdi-egoera hasten denean eman behar da, 

adibidez, sute batean. 

Alarma eman osteko pausoak honako hauek dira: 

► Lehenengo, interbentzio taldeak abisua jasotzean, istripua gertatu den tokira gerturatu eta 

aurreneko ebaluazioa egingo du, larrialdiburuari informazioa emateko. 

► Larrialdiburua edo interbentzioburua bertaratzean, lehenengo interbentzio taldea larrialdi-

egoera menderatu ezinik badabil, bigarren interbentzio taldea laguntzen hasiko da. 

Larrialdiburuak erabili beharreko larrialdi-irteeren berri emango die. 

► Lantokiko edo sekzioko ebakuazioa hasiko da eta kanpoko larrialdi-zerbitzuei deituko zaie; 

gainerako sekzioetako langileei egoeraren berri emango zaie. 

► Egoera kontrolaezina bihurtuz gero, larrialdiburuak lantokiaren ebakuazio orokorra aginduko 

du, baita argindarra eta erregaiaren moztea ere. 
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Alarma-igorlerik erabilienak honako hauek dira: 

 Hitza. 

 Pultsadoreak. 

 Irratia eta megafonia. 

 Telefonoa eta sirena. 

 

 Ebakuazio-plana 
 

Ebakuazioa bi eratakoa izan daiteke: orokorra edo partziala. Orokorra, lantokiaren arabera, motela 

eta zaila gerta daiteke. Partziala, berriz, errazagoa da; arriskua dagoen sekziotik arriskurik gabeko beste 

sekzio batera bideratu behar dira langileak. 

Oinarrizko eraikuntza-arauak dio maila desberdinetan dauden sekzioetarako pasabideak izan behar 

direla dio, ebakuazioa apurka-apurka egiteko. 

Era berean, errazagoa da ebakuazioa maila horizontalean egitea, solairu arteko ebakuazioak 

zailtasun gehiago baitauka. 

Ebakuazioa ahalik eta azkarren bideratzeko, honako galdera hauei erantzun behar zaie: 

► Zein da ebakuazio-ordena? 

► Norantz jo behar dute langileek? 

► Zein da biderik azkarrena eta ziurrena? 

► Zenbat pertsona daude? 

 

 Ebakuazio-ordena 
 

► Istripua gertatu den sekzioa. 

► Sail horren ondoan dauden beste sekzioak. 

► Irteeretatik urrutien dauden beste sekzioak. 

► Irteeratik gertuen dauden sekzioak edo behe-solairuak. 

Sekzio bakoitzeko arduradunak azkenekoak irtengo dira, eta barruan inor ez dagoela ziurtatuko dute 

aldez aurretik, ez dute inolaz ere inor bueltatzen utziko. 
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 Ebakuazio-bideak 
 

Sekzio bakoitzeko ebakuazio-bideak aldez aurretik finkatu behar dira, eta horretarako planoen 

laguntza izango da; hala ere, bide horien eraginkortasuna aurreikusi beharko da uneoro. 

Ahal den neurrian, ebakuazio-bideek baldintza hauek bete beharko dituzte: 

► Aurreneko solairutik irteera bat izan behar du. 

► Arriskuguneak saihestu behar dira (galdara-gela, argindar-armairua). 

► Ez dira beste sekzioetako bideak oztopatu behar. 

► Ebakuaziogunetik bilera-puntura joateko bideak ahalik eta motzena izan behar du. 

 

 Bilera-puntua 
 

Eraikinetik behar adinako distantziara dagoen edozein puntu izan daiteke, eta ebakuaturiko 

pertsonen segurtasuna bermatu behar du. Kanpoko laguntzen lana oztopatuko ez duen puntua izan 

behar du. 

 

 Ebakuatu beharreko pertsona kopurua 
 

Lantokiko pertsona guztien kopurua eta sekzio bakoitzeko kopurua jakitea garrantzitsua da, 

ebakuazioari begira. 

Guztion ebakuazioa lortzeko, eraikineko ohiko langileez gain, izan daitezkeen bisiten kopurua ere 

jakin beharko da, eta bilera-puntuan arduradunak zenbatu egin behar ditu, eta ebakuazio osoa egin dela 

ziurtatu beharko du. 
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4.3 Zauritutakoen ebakuazioa 
 

Honako pauso hauek jarraitu beharko dira: 

► Zauritua aztertu eta aurreneko laguntzak eman. 

► Soroslea bakarrik badago, ez du zauritua mugitu behar. Zauritua segurtasuneko albo-

posizioan jarri eta laguntza bila joan beharko du. 

► Zaurituaren gorpuzkeraren edo lesioen larritasunaren arabera erabakiko da ebakuatu ala ez; 

ez ebakuatzea erabakitzen bada, laguntza bila joan eta zaurituaren ondora itzuli beharko du. 

 

Gaizki eginiko ebakuazio baten eraginak hauek izan daitezke: 
 

 Zaurien larritasuna handitzea. 

 Lesio baskularrak edo nerbiosoak eragin daitezke. 

 Haustura itxia haustura ireki bihur daiteke, eta osatugabea, osatu. 

 Hausturaren desbideratze handiagoa eragin daiteke. 

 

Zaurituaren garraioa esku-ohe batekin egin behar da; ez badaukagu, bi makila eta maindire batekin 

edo eskailera batekin egin dezakegu. 

Zauritua esku-ohean jartzeko bi modu daude: 

 

 Koilararena 
 

3 soroslek, zaurituaren ondoan jarri, eta poliki-poliki altxatuko dute. Laugarrenak, bitartean, esku-

ohea sartuko du zaurituaren azpian. 
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 Zubiarena 
 

3 sorosle zauritua hanka artean dutela jarriko dira. Zauritua altxatzeko, batek izterretatik eta 

bernetatik helduko dio, besteak, gerritik, eta azkenak, gerri eta garondotik. Denek batera eta poliki-poliki 

zauritua altxatuko dute, eta 4. sorosleak esku-ohea sartuko du zaurituaren azpian. Bukatzeko, zauritua 

poliki-poliki jaitsiko dute. 

Zaurituak esku-ohera ondo lotuta egon beharko du. 

 

 

  

 

 

Hausturaren bat badu, aurrena immobilizatu egin behar da. 

Bizkarrezurreko lesioren bat izan dezakeela susmatuz gero, ez da zauritua mugitu behar. 
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