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AURKEZPENA
2019ko kudeaketa-plana dugu esku artean, den OSALAN–Laneko Segurtasun eta
Osasunerako Euskal Erakundeak ekitaldi honetan jarraitu beharreko ildoak ezartzeko
egina. Berriz ere eskua luzatzen diegu gizarte-eragile guztiei; izan ere, laneko istripuen
eta gaixotasun profesionalen oinarrian dauden egoerak eta jatorriak asko eta askotarikoak
direnez, laneko segurtasun eta osasunarekiko konpromiso orokorretik eta lankidetzatik
abiatuta baino ezingo dira lortu alde guztiek erdietsi nahi ditugun emaitzak.
Oro har, modu ordenatuan eta eraginkorrean ari gara aurrerantz egiten, Euskal Autonomia
Erkidegoko langileen segurtasuna eta osasuna hobetzeko jarduketak landuz. Laneko
arriskuen prebentzioan egiten ari den lan jarraitua fruituak ematen ari da; besteak beste,
laneko arriskuen prebentzioari buruzko kontzientzia gizarte-eragileen artean eta gizarte
osoan zabaltzen ari da. Orain, bide horretan sakondu behar da, eta Osalan-ek aldezten
dituen laneko segurtasun- eta osasun-printzipioak gizarte-geruza guztietan orokortu.
Alde horretatik, gure konpromisoa da arian-arian bitartekoak antolatzea, laneko arriskuen
prebentzioa langile guztiengana irits dadin inolako mugarik gabe.
Kudeaketa-plan honek aditzera ematen du zer-nolako ahalegina egiten duen Osalan-ek
eskaeren eta egoeren bilakaerara egokitzeko –adibidez, mantentzeari, azpikontratazioari
eta zahartzeari buruzko ikuspegi berriak–, bai eta, bi soilik aipatzearren, IKTen erabilera
masiboak eta plataforma digitalen ekonomiako lanak dakarzkiguten arrisku berriei aurrea
hartzeko ere.
Eta, gainera, gogorarazten digu laneko osasuna eta segurtasuna eskubide bat direla, eta
ezinbestekoa dela, bateko, horri buruzko informazio guztia ematea, eta, besteko, behar den
prestakuntza izatea eskubidea baliatzeko, praktikan jartzeko. Eskubide horren eta daukan
premiaren kontzientzia orokortu ondoren, eragile guztiek eskubidearen ezarpen praktikoan
jardun ahal izango dute. Hemen dugu, bada, gida bat, bide hori egiten lagundu diezagun.

Alberto Alonso Martín
OSALAN–Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusia

LAN ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO
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1.

LANEKO SEGURTASUNA ETA OSASUNERAKO ESTRATEGIA 2015-2020

JARDUERA-ARLOAK
ETA LAN-ILDOAK

Aurten ere, OSALANek 2019 honetan lehenetsiko
dituen ekintzak eta helburuak jaso ditugu kudeaketaplanean, kontuan hartuta aurreko aldian egindakoaren
balantzea, bai eta 2020ra arteko erakundearen
ikuspegia, egitekoa eta helburu estrategikoak ere,
zeinak honako dokumentu hauetan jasota baitaude:
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a. 2015-2020rako Laneko Segurtasun eta
Osasuneko Euskal Estrategia

Logikoa denez, 2019rako Kudeaketa Plan honetan
bildutako lan-arloak eta jarduera-ildoak 2015-2020rako
Laneko Segurtasun eta Osasuneko Euskal Estrategiatik
hartuta daude.

Alde horretatik, azpimarratu behar da estrategia 2018.
urtearen amaieran iritsi zela bidearen erdira, eta
orduan, estrategian ezarritako jarraipen-mekanismoak
kontuan hartuta, bitarteko ebaluazioa egin zen.
Azterketa horri esker, hobekuntzak identifikatu dira
helburu eta jardun-ildo batzuei buruzko ikuspegian,
arazo handienak dituzten arloak agerian jarri dira,
eta, hitz batean, egin beharreko jarduerak doitu dira,
halako eran non, egindako berrikuspenetik, planean
bildu nahi izan diren proposamenak sortu baitira
estrategia- eta egikaritze-mailetan.
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Legegintzaldirako Gobernu Programa

b. 
XI. Legegintzaldirako Gobernu Programa (20162020)

10
XI. Legegintzaldirako Gobernu Programak 10 ardatz,
175 konpromiso eta 650 ekimen ditu, giza garapen
jasangarrian aurrera egiteko. Horien artean, esplizituki
dago jasota Laneko osasuna eta segurtasuna,
eta berdintasuna sustatzea, eta hori OSALANen
kudeaketa-planean ezinbestean agertu behar duten
hiru ekimenetan dago gauzatuta.

• 1. EKIMENA: Gizarte-eragileekin batera lan egitea
lan-baldintzak hobetzeko. Horren ondorio dira honako
hauek: prestakuntza-ekintzak sustatzea prebentzioordezkariekin enpresetan; laneko istripuei buruzko
erregistroak eta informazioa modernizatzea; eta
gaixotasun profesionalak detektatu eta aitortzeko
protokoloak garatzea.

ARDATZA

175

KONPROMISOAK

650

EKINTZAK

c. OSALANen lehentasunak 2019rako

Kontuan hartuta aurreko ataletan azaldutako guztia,
OSALANek lehentasunezko lan-ildo hauek zehaztu ditu
hurrengo urterako:

• 2. EKIMENA: 2015-2020rako Laneko Segurtasun eta
Osasuneko Euskal Estrategiaren garapena bultzatzea.

• Laneko arriskuen prebentzioaren kultura zabaltzea,
eta lantokietatik kanpo ere OSALANek eragina
izatea; hau da, laneko arriskuen prebentzioa
garrantzitsua delako kontzientzia gure autonomiaerkidegoko biztanle guztiengana iristea, horretarako
informazio-, prestakuntza- eta dibulgazio-eskaintza
areagotuta eta eskura dituen bitartekoak, bideak eta
euskarriak baliatuta.

 . EKIMENA: Soldata-diskriminazioari aurre egitea
• 3
eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasun
eraginkorra bultzatzea lan-ingurunean.

Hori guztia gauzatzeko, bestela ezin, arduraz kudeatuko
dira finantza publikoak, eta modu ireki, garden eta
eraginkorrean administratu, kalitateko zerbitzu
publikoak ematen ahaleginduta beti.c. Prioridades de

•
Arriskuei, arriskuekiko esposizioari eta esposizio
horrekin zerikusia duten lesioei eta patologiei
buruzko informazioa hobetzea eta eskuragarriagoa
6
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d. Objetivos y áreas de actuación de Osalan

izan dadin lortzea, arriskuok saihestuko dituzten
prebentzio-neurriak hartu ahal izateko.
Laneko istripuen, gaixotasun profesionalen eta
•
laneko esposizioarekin zerikusia dutenen deklarazioa
bultzatzea, bai eta informazio hori zorrotza eta
zehatza izan dadin sustatzea ere.
• Lan-ingurune berrietatik sortzen diren arrisku berriei
aurrea hartzea, eta prebentzioan gutxi aztertutako
alderdietan sakontzea.
•
Sektore guztietan oraindik dauden
tradizionaletan arreta jartzen jarraitzea.

arrisku

•
Aurrerantzean ere bultzatzen jarraitzea laneko
segurtasuna eta osasuna enpresa txiki eta
ertainetan, langile autonomoen artean, lehen
sektorean, azpikontratetan, behar bereziak dituzten
kolektiboetan, eta genero-ikuspegia laneko arriskuen
prebentzioan sartzea sustatuko du.
• Aktiboki hartzea ditu kontuan lantokietan prebentzioeginkizunak eta -jarduerak betetzen dituzten
eragileak, eta laguntza teknikoa eta aholkularitza
emango diela hitzematen die.
• Elkarlanean aritzea da laneko arriskuen prebentzioan
ardurak dituzten beste administrazio eta erakunde
publikoekin.
Kudeaketa publiko aurreratua egiteko Aurrerabide
eredua ezartzeko prozesuan zehaztutakoaren arabera
ekingo zaie aurreko puntuetan azaldutako lan-ildoei.
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LANEKO SEGURTASUNA ETA OSASUNERAKO ESTRATEGIA 2015-2020

KUDEAKETAPLANAREN
GARAPENA,
JARRAIPENA ETA
EBALUAZIOA
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a. Planaren garapena eta jarraipena

b. Jardueren ebaluazioa eta memoria

Hain zuzen ere, Aurrerabidek zehazten duen bezala,
planean bildutako jarduerak prozesuetan txertatzen
dira, eta jarduera bakoitzean norainokoa, espero den
emaitza, atazak eta kronograma zehazten dira, emaitzak
ebaluatzeko eta jarraipena egiteko adierazleekin, bai
eta lortzeko behar diren bitartekoen kalkuluarekin ere.

OSALANeko Zuzendaritza Nagusiak, erakundea
sortzeko legean xedatuaren arabera, jarduerei buruzko
urteko memoria egin behar du, Kontseilu Nagusiari
helarazteko.
Memoria horrek ekitaldian egindako guztiaren
eta erabilitako baliabideen laburpena jasotzen du,
jardueren emaitzen eta helburuen betetze-mailaren
ebaluazioarekin batera.

Jarduera bakoitza arduradun bati esleitzen zaio, eta
arduradunak aurreikusi diren baldintzetan gauzatu
behar du, eta lortutako emaitzen kontu eman, planaren
jarraipena egiteko.

Memoria hori OSALANeko Kontseilu Nagusiari igortzeaz
gain —organo horrek ezagut eta onar dezan—, EAEko
gizarte osoaren eskura ere jarriko da, horixe egin behar
baitu administrazio ireki, garden eta eraginkorrak.

Denbora mugaturako proiektu espezifikoekin batera,
OSALANek bere sorrerako Legean eta Egitura eta
jarduerarako erregelamenduan jasotako jarduketa
iraunkorrak garatzen ditu, hala nola, besteak beste,
laneko istripuen eta gaixotasun profesionalen
ikerketa, langileentzako, enpresentzako eta agintari
publikoentzako aholkularitza eta laguntza teknikoa,
eta prebentzio-zerbitzuen osasun-jarduera antolatzea.
Kontuan hartu behar da jarduera horiek ezin aurreikus
daitezkeen gertaerei eta kanpo-eskaerari lotuta daudela
eta, beraz, neurri handian baldintzatu dezaketela epeak
eta jardueren kronogramak betetzen diren.
Era berean, prozesuetan esku hartzen duten eragile
publikoak eta pribatuak askotarikoak direnez, gerta
daiteke helburuak ere motelago betetzea, lehentasunak
ez direlako beti bat etortzen.
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c. Gizarte-eragileen esku-hartzea
Lan eta Justiziako sailburuak “Kontseiluko kide guztien
parte-hartzean oinarritutako baterako lan-dinamika
bat ezartzeko” konpromisoa hartu zuen OSALANeko
Kontseilu Nagusiaren aurrean, eta, horretarako,
jarraipen-batzorde bat abiarazi zen, gizarte-eragileek
esku hartu ahal izateko OSALANen kudeaketa-planaren
diseinua, garapena, jarraipena eta ebaluazioa egiteko
ondoz ondoko etapetan.
Horretarako, bilerak planifikatzen dira iritziak
trukatzeko,
lankidetza-esparruak
identifikatzeko,
beharrak hautemateko, jarduera-esparruei buruko
proposamenak jasotzeko eta garatutako ekimenen
emaitzak aztertzeko.
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KRONOGRAMA (PROPOSAMENA)

2019

Aurrekontua

Kudeaketaplanaren (KP)
jarraipena,
OSALANeko
Zuzendaritza
Batzordea

otsaila

martxoa

apirila

maiatza

ekaina

uztaila

2018ko
betetzemailari
buruzko
memoriaren
aurkezpena

abuztua

iraila

urria

abendua

2020ko
aurrekontuprogramaren
aurkezpena

OSALANEKO 2020KO
KUDEAKETA
PLANA

2018ko
memoria

KParen jarraipenbatzordearen bilera

azaroa

1.
hamabostaldia

Kontseilu
Nagusiaren bilera

2.
hamabostaldia

GAI-ZERRENDA

GAI-ZERRENDA

GAI-ZERRENDA

GAI-ZERRENDA

2018ko memoria
2019ko KParen onarpena

2019ko KParen jarraipena

2019ko KParen jarraipena

2020ko KParen
proposamena
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OSALAN-EKO 2019KO KUDEAKETA-PLANEAN JASOTAKO EKINTZAK

1. ARDATZA

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN (LAP) KULTURA

JARDUERA-ARLOA

JARDUERAK, 2019
Laneko arriskuen prebentzioaren kultura sustatzea
eragileen artean, eta jokabide seguruak eta lan-ingurune
osasungarriak sustatze aldera
OSALANek bere egiten dituen
balioak zabaltzea gizartean.

AC.1.1.-Laneko segurtasuna eta osasuna sustatzea komunikabideen bidez
AC.1.2.-Laneko segurtasun eta osasunari buruzko mezuak zabaltzea,
enpresaburuekin, gizarte-eragileekin, elkarteekin, entitate
espezializatuekin eta abarrekin egiten diren ekitaldietan eta topaketetan.
AC.1.3.-Publizitate-kanpainak egitea SSLa sustatzeko.

AC.1.4.-OSALANen Laneko Segurtasun eta Osasuneko IX. Ikastaroa antolatzea, EHUko Udako Unibertsitateak
zahartzeaz eta laneko arriskuen prebentzioaz ematen dituen ikastaroen barruan

1
KONTZIENTZIAZIOA
ETA SENTSIBILIZAZIOA

AC.1.5.-Laneko arriskuen prebentzioaren kultura sendotzea irakaskuntza-zikloetan.
LHko ikasleak OSALANeko lantokietara joateko bisitak antolatuta.
- Lankidetzan arituta ADI proiektuarekin.
- LHko prestakuntza-zikloetan laneko arriskuen prebentzioa sartuta, EEIrekiko lankidetzan.
- Laneko arriskuen prebentzioa sustatuta Lehen Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan.
- Lankidetzan arituta unibertsitate-erakundeekin.
AC.1.6.- Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko argitalpenak egin eta zabaltzea.
AC.1.7.- Genero-ikuspegia laneko segurtasunean eta osasunean txertatzeari buruzko materiala eta dibulgaziojarduerak garatzea: Materialak prestatzea zenbait euskarritan, genero-ikuspegia laneko arriskuen
prebentzioan txertatzeak daukan garrantzia eta hori egiteko moduak jorratzeko.
AC.1.8.- Arrisku psiko-sozialei dagokienez, informazio/prestakuntza-jarduerak eta materiala garatzea:
• Indarrean izatea PSIKOPREBEN webgunea, informazio/prestakuntza-edukiak eta materiala
garatzearen bidez.
AC.1.9.- Lehen sektoreko esparruetan dibulgazio-ekintzak eta -materiala egitea, 2019-2025eko Euskadiko
Elikaduraren eta Egurraren Balio Katearen Laneko Segurtasun eta Osasunerako Estrategia Sektoriala
garatzeko.
AC.1.10.- Euskararen erabilera sustatzea laneko arriskuen prebentziorako jardueretan.
14
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1. ARDATZA

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN (LAP) KULTURA

JARDUERA-ARLOA

2
ERAGILEEN
INPLIKAZIOA ETA
LANKIDETZA

JARDUERAK, 2019
AC.2.1.- OSALANek Interneten duen presentzia eta sare sozialen bidez herritarrekin duen interakzioa
sustatzea.
AC.2.2.- Gizarte-eragileekin batera Osalan-en Kudeaketa Planaren jarraipena egitea, berariaz sortutako
Kontseilu Nagusiko batzorde espezifikoaren bileretan, eta berorren ekarpenak jasotzea. Elkarrizketa
zibilerako mahaian garatutako jarduerak OSALANeko Kontseilu Nagusiari helaraztea.
AC.2.3.- PREBEN planen barruan, itsasoaren eta arrantzaren sektorerako laneko segurtasunaren EAEko
KLUSTERRA sortzea, laneko arriskuen prebentzioan esku hartzen duten eragile guztiak batuta.
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2. ARDATZA

JAKINTZA SORTZEA ETA HEDATZEA

JARDUERA-ARLOA

JARDUERAK, 2019
AC.3.1.- AC.3.1.- EAEko Laneko Segurtasun eta Osasuneko Euskal Estrategiaren jarraipena egiteko adierazlemultzoa diseinatu eta eraikitzea, bai eta OSALANen kudeaketa-planetako prozesuei eta jarduerei
dagokiena ere, laneko arriskuen prebentzioaren egoera zein den jakiteko, eta jarduketak diseinatzeko.
AC.3.2.- Lehen sektorean eta duen balio-katean izaten diren laneko istripuen kausei buruzko diagnostikoa.
AC.3.3.- P
 rebentzio-zerbitzuen Gutxieneko Datu Multzoa oinarri duen laneko osasunari buruzko informaziosistema ezartzea.
AC.3.4.- Gaixotasun Profesionalen Susmo-sistema, jatorria lanean izan dezaketen gaixotasunen berri eman
dezaten EAEko osasun-zerbitzuek eta prebentzio-zerbitzuek.

3
INFORMAZIOA

• Prebentzio-zerbitzuentzat dibulgaziozko materiala prestatzea, berariaz adierazita zer zehapen jar
daitezkeen gaixotasun profesionalaren susmoa jakinarazteko betebeharra ez bada betetzen.
AC.3.5.- Laneko istripu hilgarriak (ez-traumatikoak barne, kontuan hartuta eragin ditzaketen arriskufaktoreak), oso larriak, larriak eta biktima anitzekoak ikertzea, bai eta prebentzio-interesekotzat jotako
arinak ere.
Laneko Osasun Unitateari
dauzkan eskumenen
barruan eskatutako
ikerketak egitea.

AC.3.6.1- Gaixotasun profesionalak ikertzea.
AC.3.6.2.- Agerraldi-, alerta- eta kluster-kasuen zaintza epidemiologikoa.
AC.3.6.3.-Esposizio-efektu erlazioari buruzko aholkularitza-txostenak.

AC.3.7.- Laneko istripuen zaintza epidemiologikoa egiteko metodologia bat aztertzea.
AC.3.8.- EAEko gaixotasun profesionalei eta ezbehar kopuruari buruzko urteko txostenak egitea eta zabaltzea.
AC.3.9.- EAEko prebentzio-zerbitzuetako osasun-zerbitzuen eta jarduera sanitarioen fitxategia garatzea eta
ezartzea, baita ikuskaritza-entitate espezializatuetako fitxategiak ere.
AC.3.10.- Amiantoaren eraginpean izan daitezkeen langileen fitxategia kudeatzea eta eguneratzea, lan egin
osteko osasunaren zaintzarako.
AC.3.11.- Datuak berrikustea laneko historia klinikoa homogeneizatzeko.

16
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2. ARDATZA

JAKINTZA SORTZEA ETA HEDATZEA

JARDUERA-ARLOA

JARDUERAK, 2019
AC.4.1.- D
 irulaguntzen lerro baten bidez finantzatzea laneko segurtasun eta osasunarekin zerikusia
duten ikerketa-proiektuak. Parte hartzea hazkunde jasangarri eta adimendunerako segurtasun
industrialaren arloko Europako SAF €RA ikerketa-proiektuan.

4

IKERKETA

AC.4.2.- L
 aneko minbiziaren zaintza epidemiologikoa, bereziki, mesoteliomarena, sinu paranasalen
minbiziarena eta angiosarkomarena. Txandatasunaren eta minbiziaren egoeraren azterketa.
AC.4.3.- Arriskuaren aurrean generoaren arabera dauden jarrerak eta portaerak aztertzea.
AC.4.4.- Arabako nekazaritza-sektoreko enpresetan osasuna nola zaintzen den aztertzea.
AC.4.5.-Sakanguneen gainetik igarotzean izaten diren bibrazioek langileen osasunean duten eragina
aztertzea.
AC.4.6.- Ezagutzera ematea plataforma digitaletako lanak eragiten dituen arriskuak.
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2. ARDATZA

JAKINTZA SORTZEA ETA HEDATZEA
JARDUERAK, 2019

JARDUERA-ARLOA

5
PRESTAKUNTZA

Laneko osasunaren
arloan diharduten langile
sanitarioen prestakuntza
sustatzea.

AC.5.1.1.- Laneko osasunaren arloan diharduten langile sanitarioen
prestakuntza sustatzea.
AC.5.1.2.- Osakidetzako langile sanitarioak laneko osasunaren arloan presta
daitezen laguntzea eta sustatzea.
AC.5.1.3.- Euskadiko Laneko Medikuntzako Irakaskuntza Unitateko MIR/EIR
kolektiboaren prestakuntzan laguntzea, OSALANen txandakatzearen
bidez (Osakidetzako Euskadiko Laneko Medikuntzako Irakaskuntza
Unitatearekin sinatutako hitzarmenari jarraituta).

AC.5.2.- Erakunde sindikalekin batera, Prebentzioko ordezkarien oinarrizko prestakuntza kudeatzea

18
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2. ARDATZA

JAKINTZA SORTZEA ETA HEDATZEA

JARDUERA-ARLOA

JARDUERAK, 2019
AC.6.1.- EAEko arrisku kimikoaren egoerari buruzko diagnostikoan sakontzea.
AC.6.2.- L
 aneko arriskuen prebentzioari buruzko jakintza sustatzea, laneko segurtasun eta osasunaren
arloko alderdi garrantzitsuei buruzko prestakuntza- eta dibulgazio-ekitaldiak eginez, hala nola
ikastaroak, tailerrak, jardunaldiak eta abar.
AC.6.3.- Jasotze-makinak erabiltzeko jardunbide egokiei buruz prestatutako materiala aurkeztea eta
zabaltzea.

6
JAKINTZA HEDATZEA

AC.6.4.- L
 aneko arriskuen prebentzioa sustatzea eraikuntza-sektorean diharduten enpresa txiki eta ertainen
eta langile autonomoen artean, bereziki nabarmenduta aldamioetako segurtasuna, teilatuetako
lanetan baliatzen diren babes-bitartekoak eta prebentzio-baliabideak izatea. Kanpainen garapena.
AC.6.5.- Irekiera jakinarazten den enpresetako lantokietan laneko arriskuen prebentzioa ikuskatzea.
AC.6.6.- A
 rrisku psiko-sozialen gaineko kontrola egitea, eta arlo horretako aholkularitza ematea:
--Kontrol- eta aholkularitza-kanpaina, enpresaburuek arrisku psiko-sozialei dagokienez egindako
jarduerak ikuskatuta, eta, era berean, legez betetzeko aholkularitza.
--Sakonago jakitea zein den enpresetako arrisku psiko-sozialen egoera, eta, horretarako, arrisku
psiko-sozialen prebentzioaren azterketa OSALANen jarduketa teknikoetan txertatzea.
AC.6.7.- Osasuna sustatzeko programak egitea eta garatzea.
AC.6.7.1.- Osasuna sustatzeko programak egitea eta garatzea. Adina eta lana.
AC.6.7.2.- Osasuna sustatzeko programak egitea eta garatzea. Osasun mentala eta lan-baldintzak.
AC.6.7.3.- Osasuna sustatzeko programak egitea eta garatzea. Adikzioen prebentzioa enpresetan.
AC.6.8.- Jabekideen erkidegoak kontzientziatzea laneko arriskuen prebentzioan dituzten betebeharrez.
AC.6.9.- E
 npresek, langileek, haien ordezkariek eta prebentzio-erakundeek OSALANen eskumenei
dagokienez laguntza teknikoa jasotzeko egiten dituzten eskaerei erantzutea eta aholkuak ematea.
AC.6.10.- Gida bat egitea bipedestazio luzatuari buruz.
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3. ARDATZA

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN KUDEAKETA
JARDUERAK, 2019

JARDUERA-ARLOA

AC.7.1.- T
 renbide-gainegiturak egiteko zereginetarako Laneko Arriskuen Prebentzioko Gida teknikoa
prestatzea:
AC.7.2.- E
 spezializatu gabeko langileei eta egoera ahulena duten kolektiboei prebentzio-arloko informazioa eta
eduki teknikoak helarazteko moduak bultzatzea.
AC.7.3.- E
 npresa handietako jardueren koordinazioaren egoera aztertzea. Hobetzeko esperientziak eta
aukerak trukatzea.

7
PREBENTZIOJARDUERAREN
KALITATEA

AC.7.4.- Prebentzio-zerbitzuetako jarduera sanitarioen kalitatea sustatzeko kanpaina:
1. Zaintza kolektiboa.
2. Osasun-jardueren plangintza.
AC.7.5.- Osasuna zaintzeko protokoloak egitea, berrikustea eta zabaltzea.
AC.7.5.1.- O
 sasuna zaintzeko protokoloak egitea, berrikustea eta zabaltzea / Zarataren eraginpean
dauden langileen osasuna zaintzeko protokoloaren berri emateko jarduerak.
AC.7.5.2.- O
 sasuna zaintzeko protokoloak egitea, berrikustea eta zabaltzea / Egur-hautsaren
eraginpean dauden langileen osasuna zaintzeko protokoloaren berri emateko jarduerak.
AC.7.8.3.- O
 sasuna zaintzeko protokoloak egitea, berrikustea eta zabaltzea / Silizearen eraginpean
dauden langileen osasuna zaintzeko protokoloa berrikustea.
AC.7.5.4.- O
 sasuna zaintzeko protokoloak egitea, berrikustea eta zabaltzea / Produktu kimikoen
eraginpean dauden langileen osasuna zaintzeko protokoloa egitea.
AC.7.6.- Produktu fitosanitarioak segurtasunez erabiltzeko gidaren berri ematea.
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3. ARDATZA

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN KUDEAKETA

JARDUERA-ARLOA

8
LAN-BALDINTZEN
HOBEKUNTZA

JARDUERAK, 2019
AC.8.1.- SPRIrekin elkarlanean, RENOVE programa garatzea produkzio-ekipamenduak modernizatzeko.
• Programaren bidez eskuratutako makinen eta ekipamenduen segurtasun-baldintzen mantentzelanaren jarraipena egitea enpresa onuradun batzuetan, ekipamendu eta makina horien egoera
aztertzeko.
AC.8.2.- Sektore sozio-sanitarioko arrisku ergonomikoei buruzko kanpaina bat diseinatzea eta gauzatzea;
zehazki, adinekoen zaintzan diharduten enpresa pribatu eta itunduetan.
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3. ARDATZA

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN KUDEAKETA
JARDUERAK, 2019

JARDUERA-ARLOA

9
PREBENTZIOA
KUDEAKETAN
INTREGATZEA

AC.9.1.- Organo eskudunekin lankidetzako jarduerak garatzea, xede izanik herri-lanetan eta azpiegitura
handietako zereginetan laneko arriskuen prebentzioa txerta dadin bultzatzea.
• Errepideen mantentze-jardueran laneko arriskuen prebentzioa sustatzea.
AC.9.2.- Segurtasun- eta osasun-arloko estrategia sektoriala garatzea 2019-2025eko Euskadiko
elikaduraren eta egurraren balio-katerako.
AC.9.3.- Jarraibide batzuk zabaltzea, genero-ikuspegia sartzeko enpresen eta erakundeen prebentziokudeaketan: lau enpresatan ezartzeko plan pilotuaren emaitzak.
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4. ARDATZA

ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

JARDUERA-ARLOA

JARDUERAK, 2019
AC.10.1.- 2
 015-2020rako Laneko Segurtasun eta Osasuneko Euskal Estrategia ebaluatzea, eta jarraipena
egitea, genero-ikuspegia sartuta, zer non hobetu jakiteko hurrengo estrategiarako.
AC.10.2.- O
 sasun Sailarekin lankidetzan aritzea, OSALANen Kudeaketa Planeko zenbait jarduera garatzeko
oinarrizko irizpideak ezartzeko eta arauak proposatzeko:
• Arauak garatzea.
• Lantaldeetan parte hartzea.
• Gaixotasun profesionalen susmoak.

10
ADMINISTRAZIOKOORDINAZIOA

• Euskadiko Osasun Plana.
• Euskadin minbiziari aurre egiteko plana.
AC.10.3.- E
 makunderekin genero-ikuspegia laneko arriskuen prebentzioan sartzeko baterako jarduerak
egiteko sinatutako hitzarmena garatzea..
AC.10.4.- L
 an-, osasun- eta justizia-agintaritzek eta Lan-ikuskaritzak laguntza teknikoa jasotzeko egiten
dituzten eskaerei erantzutea.
AC.10.5.- E
 konomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailarekin lankidetzan aritzea, fabrikatzaileek,
inportatzaileek eta merkaturatzaileek makinen segurtasunari buruzko zuzentaraua betetzen
duten kontrolatzeko, horretarako dagoen protokoloari jarraituz.
AC.10.6.- A
 miantoa duen materiala kentzeko lan-planak kontrolatzea, Lan-agintaritzak eskatuta.
•Eragile berriei buruzko koordinazioa finkatzea Lan-agintaritzarekin eta Laneko eta Gizarte
Segurantzako Ikuskatzailetzarekin, 396/2006 Errege Dekretuaren esparruaren barruan.
AC.10.7.- K
 anpoko prebentzio-zerbitzuek egiaztapen-baldintzak betetzen dituztela kontrolatzea eta
prebentzio-zerbitzu mankomunatuak eratzea, Lan-agintaritzak hala eskatzen badu..
AC.10.8.- E
 skumenak baliatzea, prebentzio-zerbitzuen kontrolari eta baimen sanitarioari dagokienez.
AC.10.9.- O
 SALANen laneko osasun-unitatearen eskumenen esparruari dagokionez jasotako salaketei
erantzutea, osasun-agintaritza baitagokio prebentzio-zerbitzuetan.
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4. ARDATZA

ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

JARDUERA-ARLOA

JARDUERAK, 2019
AC.11.1.- Amiantoa duten materialen tratamendu eta kudeaketari buruzko aholkuak ematea udalei.

11
ERAKUNDEEN
LANKIDETZA

• Amiantoaren inguruko sentsibilizazio-kanpaina bat garatzea administrazio publikoetan, eta bereziki
udaletan.
• Amiantoaren tratamenduari buruzko tailerrak antolatzea, udaletako teknikariekin.
• Egindako udal-inbentarioak biltzea EUDELen bidez, eta beste udaletan ere gauza bera egin dezaten
sustatzea.
AC.11.2.- Interesgarritzat jotako erakundearteko batzordeetan parte hartzea.
AC.11.3.- G
 izarte Segurantzako Institutu Nazionalarekin (GSIN) lankidetzan aritzea, desgaitasunen baloraziotaldeen bileren bidez.
AC.11.4.- G
 izarte Segurantzako Institutu Nazionalarekin sinatutako amiantoari buruzko hitzarmena garatzea,
eta jarraipena egitea.
AC.11.5.- L
 ankidetzan aritzea Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailarekin, Kargaren Estibaren Euskal
Gida egiteko (salgai eta garraiobide guztiak).
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4. ARDATZA

ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

JARDUERA-ARLOA

JARDUERAK, 2019
AC.12.1.- OSALANen 2019ko Kudeaketa Plana egin eta zabaltzea, jarraipena egin eta ebaluatzea, eta emaitzak
Jarduera-memoria egokian argitaratzea.
AC.12.2.- O
 SALANen artxiboak EAEko administrazio orokor eta instituzionalaren artxibo-sistemara egokitzea.
AC.12.3.- Aurrekontuaren betetze-mailaren jarraipena egitea.
AC.12.4.- Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa publiko aurreratuko AURRERABIDE eredua ezartzea OSALANen.
AC.12.5.- Sistemen Plana osatzen duten aplikazioak garatzea.
AC.12.6.- H
 igieneko Laborategia baliatuz zerbitzuak ematea:
• Neurketa analitikoak egitea.
• Irakaskuntza- eta ikerketa-eginkizunak laneko higienearen arloan.

12
OSALAN-EN
ZERBITZUAK ETA
PROZESUAK

AC.12.7.- Barne-prestakuntzako plana: Barne-prestakuntza sustatzeko ekimenak garatzea, IVAPekin elkarlanean:
- GRADE metodoari buruzko barne-ikastaro bat egitea.
- OSALANeko langileak berdintasun-arloan treba daitezen sustatzea, eta, horretarako, ekintza
positiboak gauzatzea eta ikastaroak antolatzea berdintasunari buruz, komunikazio inklusiboari
buruz eta abar.
AC. 12.8.- INTRANET bat garatzea, besteak beste honako hauen euskarria izateko:
- Barne-komunikazioa.
- Batzordeak.
- Prozesuak eta prozedurak.
- Aplikazioak.
AC.12.9.- G
 izonen eta emakumeen arteko berdintasunerako OSALAN 2018-2021eko Planaren gauzapena
sustatzea eta jarraipena egitea:
- Jarraibideei buruzko protokolo bat prestatzea, genero-ikuspegia sartzeko azterketa
estatistikoetan eta azterlanetan.
- Hizkuntzaren erabilera inklusiboari buruz sentsibilizatzeko jarraibideak eta saioak zertzea
OSALANeko langileentzat.
- Genero-desberdintasunetan eta laneko segurtasun eta osasunean (Berdintasun Planeko 2.1.4
jarduera) aditu diren pertsonei buruzko informazioa biltzea.
AC. 12.10 .- L
 aneko arriskuen prebentzioaren arloan berdintasun-printzipioa jasotzen duen araudiaren
jarraipen juridikoa egitea.
AC. 12.11.- D
 atu pertsonalak tratatzeko jardueretan, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak
Bermatzeari buruzko Lege Organikoa eta Erregelamendua betetzen diren berrikustea.
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