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AurkezpenA

2015-2020 aldirako Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estra-
tegia ingurune konplexua eta gure gizartea bizitzen ari zen lan- eko-
nomia- eta sozialeko aldaketa bizkorrak kontuan hartuta egituratu zen, 
eta orain aurkezten dugun 2020ko kudeaketa Plana Estrategia horren 
babespean garatzen den azkena izango da.

Ildo horretan, 2020. urte honetarako, aurreikusita daukagu estrategia-
ren ardatzei oratzeko ekintzak burutzen jarraitzeaz gain, zerbait berria 
dakarten beste ekintza batzuei ekitea, besteak beste:

Autonomoentzako eta etxeko langileentzako lanbide-gaixotasunari  �
buruzko azterketen informazio-sistema hobetzea.

Etxeko langileen egoerari buruzko ezagutzan sakontzea, sektorean  �
prebentzio-kudeaketa hedatzen lagunduko duten material berriak 
egin ahal izateko.

Prebentzioko ordezkarien oinarrizko prestakuntzarako dokumenta- �
zioa eguneratzea, genero-ikuspegia txertatuz eta arrisku psikoso-
zialei buruzko informazio gehiago emanez.

Talde tekniko bat sortzea Osalanen barruan, arrisku kimikoaren au- �
rrean langile guztien prebentzioa sustatzeko.

4.0 industriaren aurrean laneko arriskuen prebentzioa, honako  �
hauek dituzten ondorioak aztertuz: Europan sortzen ari den Ma-
kinen Zuzentarauaren aldaketak, robotika kolaboratiboak, fabri-
kazio gehigarriak, wearableek edo exoeskeletoek (norbera ba-
besteko ekipamendu berriak)...

Lourdes Iscar Reina

Erakunde Autonomiaduna
Organismo Autónomo del
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Jakina, Planak jasotzen dituen ekintza guztiak aurrera eramaten saia-
tuko gara. Baina, bat-bateko aldaketei buruz ari garelarik, aurten, 
mundu osoko gizarte guztiek aurrez aurre duten ustekabeko erronka 
handia planteatu zaigu: COVID-19ren pandemiari aurre egitea, eta az-
kar oso egokitu behar izan dugu testuinguru honetara.

Hori horrela, 2020an zehar Planean aurreikusitako ekintzez gain, Osa-
lanek ahalik eta ahalegin handiena egingo du edukiak sortzeko, eta 
enpresaburuei eta haien ordezkariei, prebentzio-zerbitzuei eta pre-
bentzio-delegatuei aholkuak emateko, lantokietan COVID-19k dituen 
arriskuak ahalik eta gehien murrizteko.

Lourdes Iscar reina
OSALAN-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko 

zuzendari nagusia
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1.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. JARDuERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK

1.  Jarduera arloak 
eta lan-ildoak
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dokumentu honek Osalanek 2020an lehe-
netsiko dituen ekintzak eta helburuak jaso-
tzen ditu, kontuan hartuta aurreko aldian 
egindakoaren balantzea eta alde batera utzi 
gabe Laneko Segurtasun eta Osasunerako 
2015-2020 Euskal Estrategiaren ondoriozko 
erakundearen misioa, ikuspegia eta helburu 
estrategikoak, Estrategia horretatik erator-
tzen baitira 2020rako Kudeaketa Plan hone-
tan jasotako lan-arloak eta jarduera-ildoak.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK.

a) Erreferentzia markoak

2015-2020 aldirako Laneko Segurtasun eta Osa-
sunerako Euskal Estrategiaren tarteko berrikuspe-
nari esker, zenbait helbururen eta jarduera-lerro-
ren ikuspegian hobekuntzak identifikatu ahal izan 
dira, zailtasun handienak dituzten arloak ikusarazi 
dira eta, azken batean, gauzatu beharreko ekin-
tzak doitu dira; horrela, proposamen estrategiko 
eta exekutibo berriak sortu dira, eta 2019ko Ku-
deaketa Planean erabat gauzatu ezin izan zirene-
kin batera, aurtengo Kudeaketa Planean sartu di-
tugu.

Horren haritik, nabarmendu behar da Estrategia 
2020an amaituko dela, eta, beraz, dagoeneko la-
nean hasita gaude 2021-2025 aldirako Segurtasun 
eta Osasunerako Euskal Estrategia berrian, zei-

nak, aurreko estrategiatik eratorritako esperien-
tzia eta lan-ildo berriak jasota, hurrengo urteetan 
jarraitu beharreko bidea markatuko duen.

Bestalde, XI. Legegintzaldirako (2016-2020) Gobernu 
Programak ere indarrean jarraitzen du. Programa 
horrek 10 ardatz, 175 konpromiso eta 650 ekimen 
ditu Giza Garapen Iraunkorrerako. Horien artean, 
esplizituki islatuta dago laneko osasuna eta segur-
tasuna eta berdintasuna sustatzea. Konpromiso hori 
OSALANen kudeaketa planean jasotzen da ezinbes-
tean eta hiru ekimen hauetan gauzatzen da:

1. EKIMENA: gizarte-eragileekin batera lan  �
egitea lan-baldintzak hobetzeko. Horri begira 
dira honako hauek: prestakuntza-ekintzak sus-
tatzea prebentzio ordezkariekin enpresetan; 
laneko istripuei buruzko erregistroak eta infor-
mazioa modernizatzea; eta gaixotasun profe-
sionalak detektatu eta aitortzeko protokoloak 
garatzea.

2. EKIMENA: 2015-2020rako Laneko Segurta- �
sun eta Osasunerako Euskal Estrategiaren ga-
rapena bultzatzea.

3. EKIMENA: soldata-diskriminazioari aurre  �
egitea eta emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasun eraginkorra bultzatzea lan-inguru-
nean.
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1.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. JARDuERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK

Osalaneko Kontseilu Nagusiaren bilera, Jon Azkue Eusko Jaurlaritzako Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea buru 
dela.
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b) OSALANen lehentasunak 2020rako

Azaldutakoa kontuan hartuta, OSALAN-Laneko Se-
gurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak hu-
rrengo urterako lehentasunezko lan-ildo hauek de-
finitu ditu:

Laneko arriskuen prebentzioan genero-ikuspe- �
gia txerta dadin sustatzea.

Prebentzio-jardueren kalitatea sustatzea. �

Prebentzioaren arloan berrikuntza bultzatzea. �
Lan-molde berriei lotutako arriskuetan sakon- �
tzea, lan eta lan-harremanak eredu tradiziona-
lean oinarrituta ez dauden kasuetan.

Laneko arriskuen prebentzioa sustatzea gutxi  �
egituratutako sektoreetan.

Esku-hartze osasungarriak eta enpresaburuek di- �
bulgazioa egitea sustatzea.
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2.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. KuDEAKETA-PLANAREN GARAPENA, JARRAIPENA ETA EBALuAZIOA

2.  Kudeaketa-Planaren 
garapena, jarraipena 
eta ebaluazioa
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a) Planaren garapena eta jarraipena

Ekintza bakoitzerako honako hauek definitzen 
dira: norainokoa, espero den emaitza, atazak eta 
kronograma, jarraipena eta emaitzak ebaluatzeko 
adierazleak, bai eta haiek lortzeko behar diren bi-
tartekoen baliospena ere.

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

Denbora mugatua izango duten proiektu espe-
zifikoekin batera, OSALANek bere sorrerako Le-
gea eta Egitura eta jarduerarako erreglamen-
duan jasotako jarduketa iraunkorrak garatuko 
ditu, hala nola, besteak beste, laneko istripuen 
eta gaixotasun profesionalen ikerketa, langileen-
tzako, enpresentzako eta agintari plubikoentzako 
aholkularitza eta laguntza teknikoa, eta preben-
tzio-zerbitzuen osasun-jarduera antolatzea. Kon-
tuan hartu behar da jarduera horiek ezin aurrei-
kus daitezkeen gertaerei eta kanpo-eskaerari 
lotuta daudela eta, beraz, neurri handian baldin-
tzatu dezaketela epeak eta jardueren kronogra-
mak betetzen diren.

Era berean, prozesuetan esku hartzen duten eragile 
publikoak eta pribatuak askotarikoak direnez, gerta 
daiteke helburuak ere motelago betetzea, lehenta-
sunak ez direlako beti bat etortzen.

b) Jardueren ebaluazioa eta memoria

OSALANeko Zuzendaritza Nagusiak, erakundea 
sortzeko legean xedatutakoaren arabera, jarduerei 
buruzko urteko memoria egin behar du, Kontseilu 
Nagusiari helarazteko.

Memoria horrek ekitaldian egindako guztiaren eta 
erabilitako baliabideen laburpena jasotzen du, jar-
dueren emaitzen eta helburuen betetze-mailaren 
ebaluazioarekin batera.

Memoria hori OSALANeko Kontseilu Nagusiari 
igortzeaz gain óorgano horrek ezagutu eta onar 
dezanó, EAEko gizarte osoaren eskura ere jarriko 
da, horixe egin behar baitu administrazio ireki, 
garden eta eraginkor batek.

c) Gizarte-eragileen esku-hartzea

Lan eta Justiziako sailburuak Kontseiluko kide guz-
tien parte-hartzean oinarritutako baterako lan-di-
namika bat ezartzekoî konpromisoa hartu zuen 
OSALANeko Kontseilu Nagusiaren aurrean, eta, 
horretarako, jarraipen-batzorde bat abiarazi zen, gi-
zarte-eragileek esku hartu ahal izateko OSALANen 
kudeaketa-planaren diseinua, garapena, jarraipena 
eta ebaluazioa egiteko etapetan.

Horretarako, bilerak planifikatzen dira iritziak truka-
tzeko, lankidetza-esparruak identifikatzeko, beha-
rrak hautemateko, jarduera-esparruei buruzko pro-
posamenak jasotzeko eta garatutako ekimenen 
emaitzak aztertzeko.
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2.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. KuDEAKETA-PLANAREN GARAPENA, JARRAIPENA ETA EBALuAZIOA

M.ª Jesús San José, Lan eta Justiziako sailburua; Jon Azkue, Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea sail horretan Osalan 
atxikita dagoen eta Alberto Alonso, Osalaneko zuzendari nagusia 2020ko otsailaren 28ra arte.
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3.  Kronograma 
(proposamena)
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3.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. KRONOGRAMA (PROPOSAMENA)

2020 urtarrilla otsaila martxoa apirila maiatza ekaina uztaila abuztua iraila urria azaroa abendua

Kudeaketa- 
Plana 
jarraipena 
(OSALANen 
Zuzendaritza 
Batzordea) 


2019 

memoria
2020 

ekintzak



ekai. 4


OSALANen 

2021 
KParen 

ziriborroa
ira. 7



OSALANen 
KP 2021 
aza. 16

Kudeaketa- 
Plana jarraipen 
batzordearen 
bilera


ira. 14


aza. 27

Batzorde 
Orokorraren 
bilera


 mar. 13


ekai. 10


ira. 25


abe. 14

GAI ZERRENDA  

2019 Memoria  
2020 KParen onarpena 
 

GAI ZERRENDA  

2020 KParen jarraipena 
GAI ZERRENDA  

2020 KParen jarraipena 
GAI ZERRENDA  

2020 KParen proposamena 
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4.  OSALAN-eko 2020ko 
Kudeaketa-Planean 
jasotako ekintzak
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4.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. OSALAN-eko 2020ko KuDEAKETA-PLANEAN JASOTAKO EKINTZAK

1.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. ardatza: Laneko Arriskuen Prebentzioaren (LAP) kultura

OSALANen 
jarduera arloa Kod.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. Ekintzaren izena

1
Kontzientziazioa 

eta 
sentsibilizazioa

1.1

Laneko Arriskuen Prebentzioaren kultura sustatzea eragileen artean, eta jokabide se-
guruak eta lan-ingurune osasungarriak sustatze aldera OSALANek bere egiten dituen 
balioak zabaltzea gizartean:

• Sustatuz komunikabideen bidez Laneko segurtasuna eta Osasuna.
• Publizitate-kanpainak eginez Laneko segurtasuna eta osasuna sustatzeko.
• Bultzatuz OSALANek interneten duen presentzia eta sare sozialen bidez herritarrekin 

duen interakzioa. 

1.2

OSALANen Laneko Segurtasun eta Osasuneko X. Ikastaroa antolatzea, EHuko udako 
Ikastaroaren barruan:

• «Ingurune Laboral digitala eta Laneko Arriskuen Prebentzioa».
• «Laneko Arriskuen Prebentzioa eta Covid-19».

1.3

Laneko Arriskuen Prebentzioaren kultura sendotzea hainbat irakaskuntza-ziklotan:

• LHko ikasleak OSALANeko lantokietara joateko bisitak antolatuz.
• Lankidetzan arituz ADI proiektuarekin.
• GAZTEPREBEN-weba eguneratuta mantenduz.

1.4

dibulgazio-materiala eta argitalpenak kudeatzea eta salatzea.
Laneko Arriskuen Prebentzioaren buruzko jakintza zabaltzea argitalpenen bidez, hiri-
tarretara oro har iristeko (langileak, enpresak, Prebentzio Zerbitzuak...) aurten saiatu 
egingo gara argitalpenak kudeatzeko prozedurak definitzen eta argitalpen-katalogoa 
euskarri desberdinetan (paper eta web) eguneratzen.
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OSALANen 
jarduera arloa Kod.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. Ekintzaren izena

1
Kontzientziazioa 

eta 
sentsibilizazioa
(jarraipena)

1.5

Genero-Ikuspegia Laneko Arriskuen Prebentzioaren eremuan txertatzeari buruzko ma-
teriala eta dibulgazio-jarduerak garatzea.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK.

• «12 urrats zure enpresan. Genero-ikuspegia barneratzeko laneko osasunaren eta se-
gurtasunaren alorretan» bideoak egokitzea gure webean jartzeko.

• Berdintasun-edukiak buletinetarako (barnekoa/kanpokoa) eta webaren genero gu-
nerako lantzea.

• Laneko Segurtasun eta Osasunari buruzko edukiak argitaratzen dituzten talde eta 
pertsonen direktorioa hedatzea.

1.6

Arrisku psikosozialei dagokionez, informazio/prestakuntza-jarduerak eta materiala ga-
ratzea.

• Martxan izatea PSIKOPREBEN webgunea, informazio/prestakuntza-edukiez eta ma-
terialaz osatuz.

• Laneko psikosoziologiari buruzko X jardunaldiak antolatzea. 

1.7 Osalanen Euskara Planaren gauzatzea eta jarraipena bultzatzea.

1.8
Laneko segurtasun eta osasunari buruzko mezuak zabaltzea, enpresaburuekin, gizarte 
eragileekin, entitate espezializatuekin eta abarrekin egiten diren ekitaldietan eta topa-
ketetan.

2
Eragileen 

inplikazioa eta 
lankidetza

2.1

Gizarte eragileekin batera Osalanen Kudeaketa Planaren jarraipena egitea.

Kudeaketa Plana dela eta 2020. urtean egingo diren ekintzak zehaztea, eta ekintza ho-
riek Kontseilu Nagusiaren Batzorde espezifikoaren bileretan baloratzea. Gizarte elka-
rrizketarako mahaian egindako jardueren berri ematea Kontseilur Nagusiaren Batzor-
deari (KNB).
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4.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. OSALAN-eko 2020ko KuDEAKETA-PLANEAN JASOTAKO EKINTZAK

2.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. ardatza: Jakintza sortzea eta hedatzea

OSALANen 
jarduera arloa Kod.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. Ekintzaren izena

3
Informazioa

3.1
Prebentzio-zerbitzuen Gutxieneko datu Multzoa (GdM) oinarri duen laneko osasunari 
buruzko informazio-sistema ezartzea.

3.2

Gaixotasun Profesionalen Susmoaren informazio-sistema.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK.

Osakidetzako osasun-zerbitzuetako eta EAEko prebentzio-zerbitzuetako medikuek la-
neko gaixotasunen berri izan dezaten bultzatzea, eta Gizarte Segurantzako erakunde 
laguntzaile eta kudeatzaileen erantzuna sustatzea.

• Zerbitzu publikoei eta Osakidetzari zuzendutako dibulgazio-materialak prestatzea.
• Autonomoentzako eta etxeko langileentzako sistemaren hobekuntza aztertzea.

3.3
Laneko istripu hilgarriak (ez-traumatikoak barne, kontuan hartuta eragin ditzaketen 
arrisku-fak to reak), oso larriak, larriak eta biktima anitzekoak ikertzea, bai eta prebentzio-in-
teresekotzat jotako arinak ere.

3.4

Laneko Osasun unitateari dauzkan eskumenen barruan eskatutako ikerketak egitea.

• Gaixotasun profesionalak ikertzea: CEPROSSekin lotutako alerta-sistema baten bi-
dez gaixotasun profesionalak ikertu nahi dira, gaixotasun profesionala berriz ere lan-
gile berarengan edo arrisku berarekin edo antzekoarekin lan egiten duten pertso-
nengan agertzeko probabilitatea murrizteko.

• Agerraldi, alerta eta kluster-kasuen zaintza epidemiologikoa.
• Esposizio-efektu erlazioari buruzko aholkuraritza-txostenak.

3.5 Datuak berrikustea Laneko Historia Klinikoa homogeneizatzeko.

3.6
EAEko gaixotasun profesionalei eta ezbehar kopuruari buruzko urteko txostenak egi-
tea eta zabaltzea.
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OSALANen 
jarduera arloa Kod.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. Ekintzaren izena

3
Informazioa 
(jarraipena)

3.7
EAEko prebentzio-zerbitzuetako osasun-zerbitzuen eta jarduera sanitarioen fitxa-
tegia garatzea eta ezartzea, baita ikuskaritza-entitate espezializatuetako fitxategiak 
ere.

3.8
Amiantoren eraginpean izan daitezkeen langileen fitxategia kudeatzea eta egunera-
tzea, Osasun post okupazionalaren zaintzarako.

4
Ikerketa

4.1 2020ko Osalanen dirulaguntzen Plan Estrategikoa garatzea.

4.2

Laneko minbiziaren zaintza epidemiologikoa.

• Bereziki mesoteliomarena, sinu paranasalen minbiziarena eta angiosarkomarena.
• Txandatasunaren eta minbiziaren egoeraren azterketa.

4.3
Laneko segurtasunean eta osasunean eragina duten genero-faktoreei buruzko azterketa 
egitea.

4.4 Europako SAF€rA taldean laguntzea.

5
Prestakuntza

5.1

Laneko osasunaren arloan diharduten langile sanitarioen prestakuntza sustatzea.

• Prebentzio-zerbitzuetako osasun-langileen prestakuntza ematea eta sustatzea, di-
seinatutako planaren arabera eta Lan Medikuntzaren Euskal Elkartearekin eta Bil-
boko Mediku Zientzien Akademiarekin lankidetzan.

• Osakidetzako langile sanitarioak laneko osasunaren arloan presta daitezen lagun-
tzea eta sustatzea.

• Euskadiko Laneko medikuntzako Irakaskuntza unitateko MIr/EIr kolektiboaren pres-
takuntzan laguntzea.

• uPV/EHurekin lankidetzan aritzea erizaintzako graduko ikasleen prestakuntzan.
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OSALANen 
jarduera arloa Kod.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. Ekintzaren izena

5
Prestakuntza
(jarraipena)

5.2

Erakunde sindikalekin batera, Prebentzioko Ordezkarien oinarrizko prestakuntza ku-
deatzea.

• Prebentzioko Ordezkarien prestakuntzaren prozedura berrikustea eta lantzea.
• Prestakuntzarako dokumentazioa eguneratzea, bai alderdi arautzailean bai eduki 

teknikoan, genero-ikuspegia eta arrisku psikosozialei buruzko informazio gehiago 
sartuta.

5.3
uPV/EHurekin lankidetzan aritzea Laneko Segurtasun eta Osasunari buruzko maste-
rren ikasleen prestakuntzan.

5.4
Bartzelonako unibertsitateko lankidetzan aritzea Lan Toxikologiako graduondoko ikas-
leen prestakuntzan.

6
Jakintza edatzea

6.1

Arrisku kimikoaren aurrean langile guztien prebentzioa sustatzea, eta, horrela, osasu-
nean eragin negatiboak murriztea.

Hobetu ahal izateko, helburuko enpresetan prebentzio-sistemek dituzten arrisku kimi-
koari buruzko akatsak detektatzea, agente kimikoen esposizioak eragindako afekzio 
dermikoa duten laneko-gaixotasunen kasuak murrizteko.

6.2
Laneko arriskuen prebentzioari buruzko jakintza sustatzea laneko segurtasun eta osasu-
naren arloko alderdi garrantzitsuei buruzko prestakuntza eta dibulgazio ekitaldiak egi-
nez, hala nola ikastaroak, tailerrak, jardunaldiak eta abar.

6.3
Enpresek, langileek, haien ordezkariek eta prebentzio-erakundeek OSALANen esku-
menei dagokienez laguntza teknikoa jasotzeko egiten dituzten eskaerei erantzutea eta 
aholkuak ematea.

6.4

Laneko arriskuen prebentzioa sustatzea eraikuntza-sektorean diharduten enpresa txiki 
eta ertainen eta autonomoen artean.

• Bereziki nabarmenduta aldamioetako segurtasuna, teilatuetako lanetan baliatzen di-
ren babes-bitartekoak eta prebentzio-baliabideak izatea.

• Lantokiko irekieren ekintzaren bidez kanpainak egitea.
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OSALANen 
jarduera arloa Kod.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. Ekintzaren izena

6
Jakintza edatzea

(jarraipena)

6.5
Irekiera jakinarazten diren enpresetako lantokietan laneko arriskuen prebentzioa ikus-
katzea.

6.6

Arrisku psikosozialen gaineko kontrola egitea, eta arlo horretako aholkularitza ematea.

• Kontrol eta aholkularitza-kanpaina, enpresaburuek arrisku psikosozialei buruz 
egindako jarduerak ikustatuta, eta era berean, legez betetzeko aholkularitza. In-
dustriaren sektoreko enpresetan, zehazki 24ko jarduera ekonomikoko enpresen-
tan (metalurgia).

• Sakonago jakitea zein den enpresetako arrisku psikosozialen egoera, eta, horreta-
rako, arrisku psikosozialen prebentzioaren azterketa OSALANen jarduketa tekni-
koetan txertatzea.

6.7

Osasuna sustatzeko programak egitea eta garatzea.

• Adina eta lana.
• Osasun mentala eta lan-baldintzak.
• Adikzioen prebentzioa enpresetan.

6.8

Etxeko langileen laneko segurtasuna eta osasuna sustatzea.

• Etxeko langileen egoerari buruzko ezagutzan sakontzea, laneko segurtasunari eta 
osasunari dagokienez.

• Etxeko lanaren sektorean prebentzio-kudeaketarako materialak prestatzea.
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3.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. ardatza: Laneko arriskuen Prebentzioaren Kudeaketa

OSALANen 
Jarduera arloa Kod.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. Ekintzaren izena

7
Prebentzio- 
jardueraren 

kalitatea

7.1
Trenbide-gainegiturak egiteko zereginetarako Laneko Arriskuen Prebentzioko gida 
teknikoa.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK.

7.2

Laneko arriskuen prebentzioa 4.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK.0 industrian.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK.

• Lantalde bat eratzea alor horretako teknikaren egoera eta, batez ere, lege- eta arau-
erreferenteen bilakaera aztertzeko, horri buruzko barne-irizpide homogeneoak ezarri 
ahal izateko.

• Osalanen irizpideak hedatzea jardunaldi teknikoen, liburuxken, webguneen, prentsa-
ren eta abarren bidez.

7.3
Enpresa handietako jardueren koordinazioaren egoera aztertzea.

• Hobetzeko esperientziak eta aukerak trukatzea.

7.4

Prebentzio-zerbitzuetako jarduera sanitarioen kalitatea sustatzeko kanpaina.

• Zaintza kolektiboa. Osasun-jardueren plangintza.
• Norberaren osasunaren zaintza. 

7.5

Osasuna zaintzeko (OZ) protokoloak egitea, berrikustea eta zabaltzea.

• Zarataren eraginpean dauden langileen protokoloa zabaltzeko jarduerak.
• Egur-hautsaren eraginpean dauden langileen protokoloa zabaltzeko jarduerak.
• Silizioaren eraginpean dauden langileen protokoloa zabaltzeko jarduerak.
• Produktu kimikoen eraginpean dauden langileen protokoloa egitea.
• Laneko arriskuen prebentziorako osasuna zaintzeko orientazio-gida oinarrizkoa eta 

orrokorra zabaltzeko jarduerak. 

7.6
Prebentzio-baliabidearen eskuliburua berrikustea Kantauriko itsasertzeko autonomia-
erkidegoekin.



26

2020 KudEAKETA PLANA

OSALANen 
Jarduera arloa Kod.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. Ekintzaren izena

8
Lan-baldintzen 

hobekuntza

8.1

bide-segurtasunaren kultura sustatzea lan-arloan.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK.

• Kultura sustatzea, erreferentetzat har daitezkeen eta laneko bide-arriskuak murrizten 
lagunduko duten ekintza berriak garatzeko baliagarriak diren tresnak identifikatzea 
eta lantzea.

8.2

Laguntza eta aholkularitza psikosoziologian.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK.

• Gure Erkidegoko enpresetan arrisku psikosozialak prebenitzeko dekalogoa.
• Jatorri psikosozialeko istripuak ikertzeko metodologia bat garatzea, OSALANen lan-

istripuak ikertzeko metodologian oinarrituta.
• Istripu arinak ikertzea (Eskuratzeko modua: kod. 73 (trauma psikologikoa) eta 83 (kol-

peak, ostikoak, burukadak)).

9
Prebentzioa 
Kudeaketan 
integratzea

9.1

Organo eskudunekin lankidetzako jarduerak garatzea, xede izanik herri-lanetan eta az-
piegitura handietako zereginetan laneko arriskuen prebentzioa txerta dadin bultza-
tzea.

• Errepideen mantentze-jardueran laneko arriskuen prebentzioa sustatzea.

9.2

Segurtasun eta osasun arloko estrategia sektoriala garatzea 2019-2025eko Euskadiko 
elikaduraren eta egurraren balio katearen laneko segurtasun eta osasunerako Estra-
tegia Sektorialarako- Euskadi Preben (E-PREBEN). 

• Talde hauek bultzatzen ari dira: komunikazioa, adina eta aniztasuna, ne ka za ri tza-
abel tzain tza, basogintza, arrantza, baso-balioaren katea, nekazaritza-abeltzaintzaren 
balioaren katea, arrantza-balioaren katea.



27

4.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. OSALAN-eko 2020ko KuDEAKETA-PLANEAN JASOTAKO EKINTZAK

4.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. ardatza: Administrazio Publikoak

OSALANen 
jarduera arloa Kod.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. Ekintzaren izena

10
Administrazio- 
koordinazioa

10.1 2021-2026 Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategia egiten laguntzea.

10.2

Osasun Sailarekin lankidetzan aritzea, OSALANen Kudeaketa Planeko zenbait jarduera 
garatzeko oinarrizko irizpideak ezartzeko eta arauak proposatzeko.

• Arauak garatzea, lantaldeetan parte hartzea, gaixotasun profesionalen susmoak, 
Euskadiko osasun plana, Euskadin minbiziari aurre egiteko plana.

10.3
Emakunderekin genero-ikuspegia laneko arriskuen prebentzioan sartzeko baterako jar-
duerak egiteko sinatutako hitzarmena garatzea.

10.4
Lan, Osasun eta Justizia-agintaritzek eta Lan Ikuskaritzak laguntza teknikoa jasotzeko 
egiten dituzten eskaerei erantzutea.

10.5
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailarekin lankidetzan aritzea, fabrikatzaileek, 
inportatzaileek eta merkaturatzaileek makinen segurtasunari buruzko zuzentaraua be-
tetzen duten kontrolatzeko, horretarako dagoen protokoloari jarraituz.

10.6

Amiantoa duten materiala kentzeko lan-planak kontrolatzea.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. Lan-agintaritzak eska-
tuta.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK.

• Eragile berriei buruzko koordinazioa finkatzea Lan-agintaritzarekin eta Laneko eta 
Gizarte Segurantzako ikuskatzailetzarekin, 396/2006 Errege Dekretuaren esparruaren 
barruan.

10.7
Kanpoko prebentzio-zerbitzuek egiaztapen-baldintzak betetzen dituztela kontrolatzea 
eta prebentzio-zerbitzu mankomunatuak eratzea, Lan-agintaritzak hala eskatzen badu.

10.8
Eskumenak baliatzea, prebentzio-zerbitzuen kontrolari eta baimen sanitarioari dago-
kienez.

10.9
OSALANen laneko osasun-unitatearen eskumenen esparruari dagokionez jasotako sa-
laketei erantzutea, osasun-agintaritza baitu prebentzio-zerbitzuetan
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OSALANen 
jarduera arloa Kod.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. Ekintzaren izena

11
Erakundeen 
lankidetza

11.1

Amiantoa duten materialen tratamendu eta kudeaketari buruzko aholkuak ematea 
udalei.

• Amiantoaren inguruko sentsibilizazio-kanpaina bat garatzea administrazio publikoe-
tan, 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.

11.2
Erakunde arteko batzordeetan eta intereseko lantaldean izandako bertaratzeen jarrai-
pena eta ebaluazioa.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK.

11.3
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalarekin (GSIN) lankidetzan aritzea, Ezintasunak 
baloratzeko taldeen bileren bidez.

11.4
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalarekin sinatutako amiantoari buruzko hitzar-
mena garatzea eta jarraipena egitea.

12
OSALAN-en 

zerbitzuak eta 
prozesuak

12.1
OSALANen 2020ko Kudeaketa Plana egin eta zabaltzea, jarraipena egin eta ebalua-
tzea, eta emaitzak Jarduera-memoria egokian argitaratzea.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK.

12.2
OSALANen artxiboa EAEko administrazio orokor eta instituzionalaren artxibo-sistema 
egokitzea.

12.3 Aurrekontuaren betetze-mailaren jarraipena egitea.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK.

12.4
Osalanen zerbitzuak eta prozesuak hobetzea, izapidetze elektronikoa txertatuz, erre-
gistroa egokituz, prozesuak berriz diseinatuz eta prozedurak landuz.

12.5 Sistemen Plana osatzen duten aplikazioak garatzea.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK.

12.6

Higieneko Laborategia baliatuz zerbitzuak ematea.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK.

• Neurketa analitikoak egitea.
• Irakaskuntza eta ikerketa-eginkizunak laneko higienearen arloan. 
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OSALANen 
jarduera arloa Kod.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK. Ekintzaren izena

12
OSALAN-en 

zerbitzuak eta 
prozesuak
(jarraitu)

12.7

barne-prestakuntzako plana.

• Barne prestakuntza sustatzeko ekimenak garatzea, Herri Arduralaritzaren Euskal Era-
kundea-IVAPekin  elkarlanean.

• Osalaneko langileen berdintasunaren arloko trebakuntza sustatzea.
• Lan harremanetan euskararen erabilera bultzatzeko lantaldeak.

12.8
Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako OSALAN 2018-2021eko Planaren 
gauzatzea sustatzea eta jarraipena egitea.	JARDUERA ARLOAK ETA LAN-ILDOAK.

12.9 Osalanek sinatutako hitzarmenak berrikustea.

COVID-19ak mundu mailako pandemia eragin du, eta gizartea, enpresak, langileak eta erakundeak gainditzen saiatzen ari gara.
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