SAILEKO/ERAKUNDEKO ZERBITZUAK ETA JARDUNA:
SAILA/ERAKUNDEA:

ARRISKU - LANEKO PREBENTZIO ZERBITZUA

1.- PLANAK ETA EPEAK:

VI PREBENTZIO PLANA
EPEAK: 2016-2019

2.- ADIERAZLEAK

2017-2018ko adierazle esanguratsuenak
1. Agindutako lanak / Enpresen jardueren koordinazioa burututa (3 hilero)
2. Esleitutako zerbitzuak / Enpresen jardueren koordinazioa burututa (3 hilero)
3.Lanpostuen Arriskuen Ebaluaketak. Programatutakoak / Egindakoak (urtero)
4.Lan guneen ikuskapenetan aurkitutako neurri zuzentzaileen kopurua (gune
bakoitzeko eta batura) (urtero)
5. Ikuskapena burutu ez diren lan guneen kopurua (urtero)
6. Herri lanetako ikuskapenetan aurkitutako neurri zuzentzaileen kopurua (6
hilero)
7. Egindako lan behaketen kopurua (6 hilero)
8. Lan behaketen erregistroetan aurkitutako neurri zuzentzaileen kopurua (6
hilero)
9. Laneko ekipo / ibilgailu eta makinen ikuskapenetan aurkitutako neurri
zuzentzaileen kopurua (2 urtero)
10. Lan istripuen kopurua eta sailak (3 hilero)
11.Lan istripuen ondorioz galdutako lan egunak (3 hilero)
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12. Gaixotasun profesionalen kopurua (3 hilero)
13. Gaixotasun profesionalen ondorioz galdutako lan egunak (3 hilero)
14. Epe barruan betetako sail barneko ikerketa txostenak/ Epez kanpo
betetakoak (3 hilero)
15. Zenbat lan istripuen ikerketak onetsita /Falta diren lan istripuen ikerketak
onesteko. (3 hilero)
16. Bajadun lan istripuak (3 hilero)
17. Bajabako lan istripuak (3 hilero)
18. Mediku frogetara ez doan langile kopurua / joan behar dutenen kopurua
(urtero)
19. Egindako simulakroak/planifikatuta dauden kontra (6 hilero)
20. Simulakroetan aurkitutako intzidentzia kopurua (6 hilero)
21. Legedia betetzen ez den betebeharren portzentajea (urtero)
22. NBE-en erabilerari buruzko neurri zuzentzaile kopurua (6 hilero)
23. Iradokizun kopurua (6 hilero)
24. Kontsulta eta parte-hartze kopurua (6 hilero)
25. Prebentzio baliabideen presentzia beharrezkoa izan diren ekintza kopurua
(6 hilero)
26. Prebentzio baliabideek aurkitutako neurri zuzentzaile kopurua (6 hilero)

2019rako adierazle horietarako jartzen diren lortu beharreko helburuak
1.- Lan istripuen eta Gaixotasun profesionalen kopurua gutxitu
2.- Lan arriskuen prebentzioaren lidergoa, kultura eta integrazioa garatu
erakundearen baitan.
3.- Langileen lan baldintzak, lan guneak eta bizitza-kalitatea etengabe hobetu.
4.- Lan arriskuen prebentziorako kudeaketa sistema integratu eta zabaldu
erakundean.
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3.- ESKAINTZEN
ZERRENDA

DITUGUN

ZERBITZUEN

Laneko Prebentzio Zerbitzuak zuzendaritzari, langileei, hauen ordezkariei eta
Lan osasun eta segurtasun batzordeari aholkularitza eta laguntza teknikoa
ematen dio laneko arriskuen prebentzio arloko gai guztiei buruz.
Laneko prebentzio zerbitzua arduratzen da:
1. Bermeoko Udaleko Prebentzio Plana diseinatu, ezarri eta hedatu.
2. Langileen osasunean eta segurtasunean eragina eduki dezaketen arrisku
faktoreak identifikatu eta hauetatik eratortzen diren lan arriskuen ebaluaketak
burutu eta beharrezko diren neurrien zuzentzaile eta prebentiboak zehaztu.
3. Prebentzio ekintzen plangintza diseinatu, zehaztu eta horiei buruzko
betekizuna jarraitu eta zaindu.
4. Lan arriskuen prebentzioaren arloan langileek behar duten prestakuntza eta
informazioa prestatu, kudeatu eta eskaini.
5. Emergentzia planak eta larrialdietan zereginak zeintzuk diren diseinatu,
koordinatu eta ezarri.
6. Langileen osasun zaintzaren kudeaketa bere lanetatik eratorri daitezkeen
arriskuak kontuan hartuz .
7. Kanpoko Prebentzio Zerbitzuarekin koordinazioa eta lankidetza burutu.
8. Lan arriskuen prebentzioaren kudeaketa sistema diseinatu, ezarri eta zabaldu
erakundearen baitan.
9. Laneko Prebentzio Zerbitzuak urtean behin, arauak ezartzen duen, memoria
eta urteko plangintza prestatu.
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