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Laneko osasuna eta segurtasuna

Laneko arriskuen prebentzioa 403-1; 416-2

EROSKIn konpromisoa hartu dugu gure langileen osasuna 
babesteko eta hobetzeko, eta, horretarako, modu proak-
tiboan egiten dugu lan segurtasun eta osasunaren ar-
loan.

Laneko arriskuen prebentzioaren eta osasunaren arloko 
prestakuntzaren eta sustapenaren arloetan jarduten 
gara, eta etengabe hobetzen ditugu laneko arriskuak 
prebenitzeko gure sistemak, eta enpresaren kudeaketa 
orokorrean txertatzen.

Laneko arriskuak prebenitzeko bi zerbitzu mankomunatu 
ditugu: bat CAPRABOrako, eta, bestea, taldeko gaine-
rako sozietateetarako. Honako espezialitate hauek dituzte 
bi zerbitzuek: laneko segurtasuna, industria higienea eta 
ergonomia, eta psikologia aplikatua. Osasunaren zaintza 
kanpoko prebentzio zerbitzuen bitartez egiten da.

Gainera, langileok arriskuak identifikatzen eta laneko 
baldintzak hobetzeko proposamenak egiten parte har 
dezakegu, haiek osasun eta segurtasun batzordeen au-
rrean aurkeztuta (hainbat arlotan jarduten dira), baita 
sozietate ordezkaritzako beste organo batzuen aurrean 
ere. Batzordeetan, EROSKIko langile guztiak ordezkatzen 
dira, eta laneko osasun eta segurtasunarekin lotutako 
gaien % 100 jorratzen da.

Osasunaren zaintza 403-2

Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak

2019an zehar, langileen laneko arriskuak prebenitzeko 
ekintzak antolatu dira. Horien artean, hauek nabarment-
zen dira:

Taldeko negozioen 
prebentzio planak 
berrikustea eta 
eguneratzea, baita 
arriskuen ebaluazio 
orokorrak eta postu nahiz 
zereginen ebaluazio 
ergonomikoak ere.

Prebentzioko  
barne-ikuskapenak  
eta ikuskapen 
programatuak egitea. 
Azken horiek zentroetako 
ikuskaritza taldeek egiten 
dituzte, eta, ondoren, 
hautemandako akatsak 
murrizteko eta hobetzeko 
proposaturiko neurriei 
jarraipena egiten diete.

Larrialdi-simulakroak: 
ebakuazioarekin edo 
gabe, lantokietan bertan.

Prestakuntza: 
prebentzioari buruzko 
oinarrizko ikastaroak eta 
lanpostuko arriskuei edo 
larrialdietako jarduerei 
buruzko trebakuntza 
espezifikoa eskaini dira.

EROSKIn kanpoko prebentzio-zerbitzu bat dugu hitzartuta 
osasunaren zaintzaren espezialitaterako. Zerbitzu horrek 
honako mediku azterketa hauek egiten ditu: ospitalerat-
zekoak; aldizkakoak, lanpostuaren arriskuaren arabera; 
iraupen luzeko bajen ostekoak; lanpostu zehatzetan na-
hitaezkoak; haurdunaldietan eta langile sentikorren balo-
razio medikoak.

Bestalde, eta kontingentzia profesionalari dagokionez, 
mutualitatearekin berrikusi eta koordinatzen ditu gaixota-
sun profesionaltzat jotako kasu guztiak.

Istripu arinak

33,1 laneko istripu arin baja-
rekin, lan egindako milioi bat 
orduko

Laneko istripuek edo 
gaixotasun profesionalak 
eragindako heriotzak

Kausak: 

% 37,9 
Gehiegizko esfortzua

% 12,2 
Maila berean 
edo ezberdinean erortzea

% 13,4
Ebakiak

% 36,6 
Beste kausa batzuk

Agente materiala: 

% 39,9 
Elikagaiak, beirak, plastikoak  
edo ontziratuak

% 10,2 
Metalezko produktuak 
eta tresnak

% 7,1
Orgatilak edo antzekoak

% 42,8
Beste batzuk

% 68,5 % 66,7

% 76,7

0

% 31,5 % 33,3

% 23,3

0

Ikus adierazleen eranskineko 16. 
taula, aurreko urteekin alderatzeko.

0,1 laneko istripu larri bajarekin, lan 
egindako milioi bat orduko

Istripu larriak

5,4 in itinere laneko istripu bajarekin, 
lan egindako milioi bat orduko

In itinere istripuak

Laneko istripuen tasa, motaren arabera
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Baja hartu duten istripu arinen banaketa, autonomia-erkidegoko Laneko absentismo-tasa

*Hiru istripu larriak Euskadin (emakume eta gizon 
bana) eta Katalunian (emakume bat) izan dira.
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Gaixotasun profesionalen tasa

Ikus adierazleen eranskineko 17. taula, aurreko urteekin alderatzeko.

% 6,7
laneko absentismoa  
(gaixotasunengatik,  
gaixotasun profesionalengatik eta laneko 
istripuengatik hutsegindako orduen 
ehunekoa/lanordu teorikoak)

3.161.216 orduko absentismoa

% 7,4 emakumeak

2.665.009 ordu

% 90,5
emakumeak

% 4,3 gizonak

496.207 ordu

% 9,5
gizonak

1,7
laneko istripu bajarekin,  
lan egindako milioi bat 
orduko

emakume gizon
Ikus adierazleen eranskineko 18. taula, aurreko urteekin alderatzeko.

3
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Laneko arriskuen prebentziorako prestakuntza-tasa

% 12,9
Lanerako ekipoak 
maneiatzea

% 6,1
Lanerako  
argibideak

% 26
Bestelako pres-
takuntza-programak

% 36,3
Hasierakoa44.388  

prestakuntza-ordu laneko 
arriskuen prebentzioari buruz

1,53 
batez besteko  
prestakuntza-ordu,  
langile bakoitzeko

Prestakuntza
motak

403, 404,1

% 18,6
Oinarrizkoa LAP

9

8 1


