
19 MARRAZKIAK PINTATZEN 
 

 

Eskumako marrazki hau oinarritzat hartuz, 
behean agertzen den marrazki handia 
koloreztatzea eskatzen zaizu. 
 
Ea zelan moldatzen zaren!! 
 
Jarraian, marrazkiaren bitartez irudikatzen den 
arrisku-egoera aztertu eta neurri zuzentzaileak 
proposatzea ere eskatzen zaizu. 
 
Animo!! 

 

 

 

 
AZTER DEZAGUN MARRAZKIAK IRUDIKATZEN DUEN ARRISKU-EGOERA!! 



EMAN ZEURE IRITZIA!! 
 

Zer eta zergatik 
gertatu da?? 

 

 

ARRISKU-EGOERA EGOERA-SEGURUA 

  

 

ARRISKU-EGOERA EKIDITEKO NEURRI ZUZENTZAILEAK!! 
 

1 Haurdun dagoela jakinarazi lan arriskuen prebentzioan ardura daukaten pertsonei. 

2 Haurdunaldi eta edoskitze garaian lanpostu horretan izan daitezkeen arriskuak ezagutu. 

3 Txandakako eta gaueko lanak ekidin. 

4 Zarata handiegia ekidin.  

5 Bibrazioak ekidin.  

6 Muturreko tenperaturak ekidin. 

7 Behartutako jarrerak ekidin.  

8 Jarrera estatikoak ekidin. 

9 Zamen eskuzko manipulazioa ekidin. 

10 Erradiazio ionizatzaileak ekidin. 
 

Proposa itzazu zeuk beste 5 neurri zuzentzaile. Animo!! 
 

1  

2  

3  

4  

5  
 

Ekidin daitezke antzeko arrisku-egoerak, ez duzu uzte?? 
Zabal dezagun prebentzio-kultura!! 
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1 Lan-mahaiaren gainazala gutxi islatzen duena izango da eta gutxieneko azalera 90 x 120 cm-koa  izango da. 

2 Eserlekua atzerantz erregulatu ahal izango da, inklinazioa graduatzeko. 

3 Gizabanakoaren beharren arabera, langile bakoitzak bere hanken luzerara egokituriko oin-euskarria izango 
du. 

4 Pantailaren irudiak egonkorra izan behar dira, distirarik gabekoa. 

5 Erabiltzaileak karaktereen eta pantaila-hondoaren arteko luminantzia-kontrastea doitu ahal izango du. 

6 Gainazalak distiragabea izan behar du, islapenak eragozteko. 

7 Atrila Pantailaren ondoan kokatu beharko litzateke, bere maila berean, erabiltzailearen burua eta begiak 
ahalik eta gutxien mugitu behar izateko. 

8 ESKUMUTUR-EUSKARRIAK erabiltzea gomendatzen da. 

9 Ordenagailuekin lan egiteko 300-1000 lux  bitarteko luminantzia-mailak gomendatzen dira. 

10 Kontzentrazioa eskatzen duten zeregin konplexuetan, soinu-maila baliokideak ez du inoiz 55 dB (A) gainditu 
behar. 
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