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Prebentzio-zerbitzua
Jarri gurutze bat eskatu nahi duzun baimen motari eta prebentzio-zerbitzuaren modalitateari dagokion laukitxoan.
I.- Erakundearen datuak
II.- Osasun-zerbitzuaren datuak
Erantsi:
●
Langileen Osasunaren Zaintzarako instalazioen planoa.
Dauden ekipo eta artxibo-materiala deskribatzen dituen dokumentua, LOZetatik bideratutako langileen datu pertsonalen konfidentzialtasuna bermatzen duten zaintza-sistemekin batera.
●
Lotutako enpresetan lehen sorospenetarako eta langileak ebakuatzeko eta lekualdatzeko aurreikusitako jarduketa-mekanismoekin lotuta bete beharreko prozedurak eta gaitasunak deskribatzen dituen jarduketa-protokoloa.
●
Instalazioen erabilera eteteko kontratua, lagatako edo alokatutako lokalen kasuan, lokalaren jabeak eta PZko arduradunak sinatuta.
●
Berritzeen kasuan:
●
Aldaketarik egon ez bada, ez da beharrezkoa izango dokumentazio hori eranstea.
Aldaketarik egon bada, horiei dagokien dokumentazioa erantsiko da.
●
III.- Giza baliabideak
Izen-abizenak
Espezialista
Diplomatua
Laneko Medikuntza
Espezialista diplomatua
Laneko Erizaintza
Lan-ordutegia
Osasun-langile guztien zerrenda eguneratua erantsiko da, bai eta hau ere:
●
Tc-2aren fotokopia; bertan, berritzeko egunean plantillan atxikita dauden langile guztiak agertu beharko dira.
●
Ordutegi- eta lan-bateraezintasunik ez dagoela adierazteko deklarazio pertsonala, “I. eranskina”; zerbitzuko profesional sanitario bakoitzak betetzeko ematen da.
●
Osasun-langileen titulazioen jatorrizko fotokopia konpultsatua.
●
Lan-ordutegia. ELen eta MLen ereduak erantsi dira, zerbitzuko osasun-langile bakoitzak bete ditzan.
Sarrera berriak egonez gero, honako hauek ere aurkeztuko dira:
Osasun-langileen lan-kontratuen fotokopia; Enplegu Sozietate Publikoak zigilatuta egon beharko dute.
●
IV.- Ekipo eta material sanitarioak - Osasun Zerbitzuaren hornidura
Marka
Modeloa
Serie-zenbakia
Kabina
Audiometroa
Espirometroa
Ikusmenaren kontrola
Elektrokardiografoa
(Audiometroak neurketak “sonometroei” buruzko UNE – EN 60651:1996 eta “sonometro  integratzaile-promediatzaileei” buruzko UNE – EN 60804:1996  arauen arabera egiten dituela egiaztatzen duen dokumentua erantsiko da)
V.- Hitzartutako jarduerak
Analisi Klinikoetarako Laborategi Hitzartua:
●
Hitzarmen eguneratuaren fotokopia.
Aldaketarik egon ez bada, ez da beharrezkoa izango hitzarmenen fotokopiak eranstea eta, hondakin sanitarioen kasuan, ez da beharrezkoa izango berriro aurkeztea inskripzio-ziurtagiria hondakin sanitarioen ekoizleen erregistroan.
●
Berritzeen kasuan:
Aldaketarik egon bada, horiei dagokien dokumentazioa erantsiko da.
●
Honako hauek erantsiko dira:
Indarrean dagoen zentroko osasun-administrazioko baimena.
●
Zentroaren kalitate-kontrola.
●
Segurtasun Nuklearreko Kontseiluaren indarreko baimena.
Radiodiagnóstico Concertado con:
●
Hitzarmen eguneratuaren fotokopia.
Honako hauek erantsiko dira:
Indarrean dagoen zentroko osasun-administrazioko baimena.
●
●
Hondakin sanitarioen bilketa hitzartua:
●
Hitzarmen eguneratuaren fotokopia.
Honako hauek erantsiko dira:
Hondakin sanitarioen ekoizleen erregistroan izena emateko ziurtagiria.
●
VI. OOUk barne hartzen dituen enpresen zerrenda 
(KANPOKO ETA MANKOMUNATUTAKO PZek BETE BEHARREKOA)
Osasun-zerbitzu mugigarria bada.
●
“Estaldura” Exceleko orria erantsi da, betetzeko. Bete egin beharko da, baldin eta:
Aurretik jakinarazi ez diren enpresen osasunaren zaintza barne hartzen duen osasun-zerbitzua bada.
●
VII. Lankidetza-hitzarmenak sinatu dituzten Prebentzio Zerbitzuen zerrenda 
(KANPOKO PZek BETE BEHARREKOA)
“Lankidetza-hitzarmena enpresekin” Exceleko orria erantsi da, betetzeko.
Orri bat beteko da, sinatutako lankidetza-hitzarmen bakoitzeko.
VIII. Osasun-jarduera berezien azpikontratazioa egiteko baliatu diren Kanpoko Prebentzio Zerbitzuen zerrenda 
(BEREZKO ETA MANKOMUNATUTAKO PZek BETE BEHARREKOA)
Prebentzio-zerbitzuaren izena
IFZ
Helbidea
Langile kopurua
Lan.-kop. 
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