
 

 

Laneko arriskuak prebenitzeko eta osasuna sustatzeko politika 
 

HELBURUA 

 

Euskalduna Jauregiaren hobekuntza-politikaren barruan, eta laneko arriskuen prebentzioari 

buruzko 31/1995 Legeari, hori garatzeko prebentzio-zerbitzuei buruzko 39/97 EDrieta 

zuzendaritzaren oinarriei jarraituz sortutako arau-esparruan, lehentasunezko helburutzat jotzen 

da Euskalduna Jauregiaren kudeaketa-sistemaren barruan integratzea gure jardueraren lan-

arriskuak kontrolatzeko eta kudeatzeko beharrezko prozedurak. Horren helburu bakarra da 

istripu-tasa ahalik eta gehien txikitzea eta gure instalazioetan aritzen diren langile guztien lan-

baldintzak hobetzea, erakundearentzat lehiatzeko funtsezko faktorea baita langileen osasuna 

garapen jasangarrirako. Ziur gaude lan-ingurune osasungarriak ezinbestekoak direla enpresaren 

produktibitaterako, lehiakortasunerako eta jasangarritasunerako: 

 

PRINTZIPIOAK 
 

Helburu hori lortzeko, oinarrizko printzipio hauek ezartzen ditu: 

 
❑ Laneko arriskuen prebentzioaren arloan aplikatu beharreko legea eta erregelamenduak betetzea, baita 

enpresak lan-ingurune osasungarriekin lotuta onetsitako gainerako betebeharrak ere. Horrela, 

erakusten da pertsonak gure etorkizuna bermatzen duen baliorik garrantzitsuena direla, eta guztien 

segurtasunarekiko eta osasunarekiko konpromisoa hartzen da. 

 

❑ Beharrezkoak diren baliabideak ematea prebentzio-jarduerak, osasuna sustatzeko jarduerak eta, 

bereziki, larrialdi-egoeren aurrean erantzuteko jarduerak egiteko. 

 

❑ Enpresako kide guztien lankidetza eta parte-hartzea laneko arriskuen prebentzioaren eta osasuna 

sustatzearen arloan, maila hierarkiko guztiak partaide izan daitezen eta prebentzio-politika 

enpresaren jarduera guztietan egon dadin, guztion artean erakunde seguru eta osasungarria eratzeko.  

 

❑ Ildo horretatik, gainera, aurrekoa bezain beharrezkoa da Euskalduna Jauregiko azpikontratisten 

lankidetza, baita jauregian gure bezeroentzat jarduerak egiten dituzten kontratena eta bisitariena ere. 

 

❑ Prebentziorako eta osasuna sustatzeko neurriak aplikatzea arriskuak ezeztatzeko edo gutxitzeko eta 

pertsonen osasuna hobetzea lanpostuarekin lotutako gainerako egitekoen indar eta arreta 

berberarekin, lan-ingurune gero eta seguru eta osasungarriagoa lortzeko. 

 

❑ Erakunde osoak etengabe hobetzeko lana bere egitea, istripu-tasa murrizteko eta laneko segurtasun- 

eta osasun-baldintzak hobetzeko helburuarekin, langileen osasunaren kalteak eta narriadura 

prebenitzeko konpromisoa hartuta. Halaber, Euskalduna Jauregiak osasuna sustatuko du lan-

esparrutik kanpo harremana dugun gizataldeen ezaugarri epidemiologikoen arabera, eta bizimodu 

osasungarriak bultzatuko ditu. 

 

❑ Kultura positiboa sortzea laneko arriskuen prebentzioaren eta osasuna sustatzearen arloan. 

 

Zuzendari nagusi gisa, konpromisoa hartzen dut laneko arriskuen prebentzioaren eta osasuna 

sustatzearen arloan kudeaketa-sistema sustatzeko, eta langile eta arduradun guztiei eskatzen diet 

lankidetza kontziente, aktibo eta diziplinatua Euskalduna Jauregiaren helburuak lortu ahal 

izateko, lan-ingurune gero eta seguru eta osasungarriagoa lortze aldera. 

 

“Osasuna, segurtasuna eta ongizatea arlo guztietan eta guztiontzat” 

Zuzendari nagusia 

Bilbon, 2018ko ekainaren 15ean 


