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Mutualitateak...
erakunde ezezagunak
Batzartzea lehen urratsa da; batera
mantentzea, aurrerabidea; eta
batera lan egitea, arrakasta.

Mutualitateak...
erakunde ezezagunak

Zer egiten dugun zure alde
prebentzioari dagokionez?

Gizarte Segurantzaren mutualitate laguntzaileok zerbitzua ematen
diegu enpresa, langile eta autonomoei, haientzako kosturik gabe.

Gure mutualisten alde...

Prestazio ekonomikoak kudeatzea:
Baita osasun-arlokoak ere, laneko istripu eta gaixotasunen
babesaren baitan, eta haiek saihesteko ekintzak.
Kontingentzia arruntengatiko aldi baterako ezintasunagatik.
Haurdunaldiko edo edoskitzaro naturaleko arriskuagatik.
Minbiziak edo gaixotasun larriek eragindako
adingabekoak zaintzeagatik.

Kontingentzia profesionalak kontrolatzen laguntzen dugu.
Aholku ematen dugu istripuak ikertzean.
Jardueren koordinazioa bideratzen dugu.
Lan-arriskuen garrantzia azpimarratzen dugu.
Kontingentzia profesionalak murrizteko ikertu, garatu eta
berritzen dugu.
Lanpostuak egokitzen laguntzen diegu ETE-ei.
Prevencion10.es hedatzen dugu

Norberaren konturako langileek jarduera uzteagatik.

Gizarte Segurantzarenak diren eta legez
esleitzen dizkigun bestelako ekintzak

LANEKO KONTINGENTZIEN
ESTALDURA

KONTINGENTZIA ARRUNTEN
ESTALDURA

INSTALAZIOAK

PRESTAZIO BEREZIAK

Enpresak: 123.765
Langileak (autonomoak barne):
1.268.470

Ospitale bat
100 arreta-gunetik gora
Osasun-arretako
2.000 zentrotik gora

Enpresak: 89.597
Langileak (autonomoak barne):
1.191.342

+ 2,3 milioi €

Ohartu segurtasunaren
eta osasunaren balioaz
Harreman garbia eta zuzena dago
enpresen jokabide sozialaren eta
haien ospe, salmenta, marka eta balio
globalaren artean.

Egin errentagarri
zure enpresa
Ba al dakizu zer-nolako eragina duten laneko istripuek zure
enpresan? Gaizki ipinitako aldamioak, etengabe hondatzen den
makinak edo bizkarreko lesioak dituen langileak: denek dute
eragina ekoizpenean.
Izan sektoreko beste enpresa batzuk baino lehiakorragoa lanarriskuen prebentzioa hobeto kudeatuz.
Zalantzarik ez izateko 7 arrazoi emango dizkizugu:

Handitu mozkinak laneko ezbeharren kostuak
gutxituz. (*)

Ulertzen
zaitugu
* Laneko ezbehar-tasaren kostuak

1€
INBERTITUTA
PREBENTZIOAN

Hobetu langileekiko harremana eta haien parte-hartzea
ezbehar-tasa eta absentismoa txikituz.
Saihestu Laneko Ikuskatzailetzaren zigorrak eta isunak.
Eutsi enpresarako balio eta eskarmenturik handiena duten
langileen talentuari.

2,2€

Lortu pizgarri ekonomikoak prebentzioa behar bezala
kudeatzeagatik.

ENPRESARENTZAKO
ABANTAILA

€

Bihurtu zaitez enpresa osasuntsu.
Jardunbide egokiek bereiz zaitzatela; sariak lortzeko
aukera izango duzu, hala nola Escolástico Zaldívar.

Gizarte Segurantzaren Nazioarteko Agentzia

Sendatu ordez,
hobe prebenitzea
Prebentzioko hamar gramok,
kilo bat sendaketa ordezka
dezakete.

Zure enpresan ezbehar-kopurua
murrizten laguntzen dizugu...

Beste bultzada bat enpresako
lehiakortasunaren alde

Laneko istripu eta gaixotasunen ondoriozko kostuak erakutsiz, modu

Zenbait datu...

Ezbehar-tasa kontrolatuz, akatsetatik ikasiz eta enpresarekin bat

3.600

4.500

(urtean)

(urtean)

eraginkorragoan erabil ditzazun zure baliabideak.

datozen konponbideak topatuz.

Langileei lanpostuko arriskuez ohartaraziz, aurrez aurreko nahiz

urrutiko gure ikastaro ugarien laguntzaz. Beren informazioa
hobetuz, bideo, triptiko eta infografia erakargarriekin, besteak
beste. Gure prebentzioko webgunean aurkituko dituzu.

BISITA TEKNIKO

ENPRESA AHOLKATU

9.500
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tailerretan errealitate birtuala erabiliz edota prebentzioaren kultura
sortzeko Zero ikuspegia izeneko proiektuarekin, esate baterako.

(urtean)

(urtean)

HARTU PARTE GURE PROIEKTUETAN!

4.400

3.200

(guztira)

(guztira)

Ezbehar-tasa murrizteko metodo berriak aztertuz, sentsibilizazio-

DIAGNOSTIKO ETA
HOBETZEKO PROPOSAMEN

ONLINE IKASTARO

AURREZ AURREKO
IKASTARO

IKASLE

Prebentzioaren ataria
fraternidad.com/previene

Zero ikuspegia
aktibatzen
Segurtasuna ulertzeko, ez diogu
zertan aurre egin, gure buruan
erantsi baizik.

Zero ikuspegia, berezko bilakaera
enpresa jasangarrian
Aktibatu enpresa, hurbildu ezbeharrik gabeko errealitatera. Egin bat
Zero ikuspegia izeneko mugimenduarekin. Nazioartean ezaguna da,
eta Gizarte Segurantzaren Nazioarteko Agentziak sustatzen du.
Egokitu enpresa kudeatzeko joera berrietara eta eraiki prebentzioaren
kultura sendoa. Ikasi akatsetatik eta sortu konfiantza zure langileen
artean.
Prozesu guztian zehar lagunduko dizu tekniko batek, zure erritmoarekin
eta enpresaren berezitasunekin bat datorren lan-metodoari jarraikiz.
Honako ekintza hauekin:

Zero ikuspegia aktibatzen izeneko
ekimenarekin, aholkularitza
pertsonalizatua eskainiko dizugu,
zure premien araberakoa
Zeregin hauetan
lagunduko dizugu:

01

EZBEHAR-TASA
AZTERTZEN

02

LAP* KUDEAKETA
BERRIKUSTEN

03

SENTSIBILIZATZEN

Bilatu aliatuak.
Sartu zure langileak.
Aztertu zure egoera urrezko zazpi arauekin.
Erabaki eta planifikatu helburuak.
Berrikusi aurrerapenak.
Jakinarazi lorpenak.
Izan Zero ikuspegiaren enpresa partaide.

04
05
06

Gure jardunaren
bermeak:

+1.000
ENPRESAK URTEAN

+6.000
EZBEHAR-TASARI
BURUZKO AZTERLAN
URTEAN

ISTRIPUAK
IKERTZEN
LAP

+1.300

BARNERATZEN
LORPENAK EGIAZTATZEN

*Lan Arriskuen Prebentzioa

GERTATU GABEKO
ISTRIPU URTERO

Koordinatu
prebentzioan
Zereginak banatu eta emaitzak
ugaritzen ditu taldean lan egiteak.

Koordinatu
prebentzioan

Gure laguntzarekin,
posible da

Beste enpresa batzuen instalazioetan egiten dute lan zure langileek?
Zure lantokian egiten dute lan beste enpresa batzuetako langileek?
Autonomoa zara eta beste enpresa batzuentzat egiten duzu lan?

Doako prestakuntza hau eskaintzen dugu:

Baietz erantzun baduzu, prebentzio-jarduerak koordinatzeko
betebeharrekin lagunduko dizugu, bai eta lantokia partekatzen duzun
enpresekin ados jartzen ere. Elkarrekin, hobeto ezagutuko dituzue zuen
jardueren ondoriozko arriskuak, eta istripuak saihetsi.
Ekintza hauekin lagundu diezazukegu:

Zure egoera aztertzen lantokia partekatzen duzunean.

“Lantokia partekatzea arriskuak koordinatuz” ikastaroa.
“Koordinatzeko betebeharrak eta zigorrak” ikastaroa.
Koordinatzeko alderdi praktikoei buruzko tailerra.
Koordinazioaren arloko nobedadeei buruzko ikastaroa
lekualdatutako langileentzat.

Lege-betebeharrak eta haiek nola bete jakinarazten.

Lantokia partekatzeagatik gertatutako istripuak berrikusten.

Konponbideak proposatzen kalterik ez izateko.

Ekintza hauek gorabehera, enpresa-jarduerak koordinatzeko
betebeharra du enpresariak, laneko arriskuen prebentziorako
legearen arabera (31/1995 Legea).
Ikastaro gehiago ikusteko
fraternidad.com/previene

Gehitu balioa
zure txostenei
Ur-tanta da dakiguna;
ozeanoa, berriz, ez dakiguna.

Gure txostenek lagunduko dizute.
Zuretzat bereziki
Aholkularitza osoa dugu zure enpresaren ezbehar-tasa gutxitzen
laguntzeko, honako txosten hauekin:

Informazioa
ONLINE eta berehala
Ezbeharren kostuak balioztatzea:

Prozesuen laburpena, galdutako lanorduak, kostuen
balioztapena.
Ezbehar-tasa aztertzea:

Erkatu zure ezbehar-tasa sektorekoarekin (bajarekin/
bajarik gabe, berrizkaturak, in itinere, lesio-maila, ezbeharindizeak, etab.).
Ezbehar-tasaren bilakaera balioztatzea:

Azken hiru urteotako kostuen balioztapena eta istriputasaren bilakaera.

+6.000

Gure txostenen balioa, boterea baita
informazioa
ZURE ENPRESAREN erritmora eta
berezitasunetara egokitzen gara
Izapide hauekin laguntzeko:
Lan-arriskuen prebentzioaren kudeaketa berrikusteko
txostena.
Azken hiru urteotako ezbehar-tasa aztertzeko txostena.
Laneko istripu eta gaixotasunak kudeatzeko txostena.
Lan-arriskuen prebentzioa barneratzeari buruzko txostena.
Lan-inguruneko prebentzioaren ahulguneak antzemateari
buruzko txostena.
Ezbeharrak enpresa-jarduerak koordinatzean kudeatzeari
buruzko txostena.
Istripuak kudeatzeko aholkularitza-txostena aldi baterako
laneko enpresentzat.

EZBEHAR-TASARI BURUZKO AZTERLAN URTEAN

Deskargatu gure txostenak
zuzenean bulego digitaletik
fraternidad.com/extranet

-

+
•

Fraternidad
Muprespa

Prestakuntza,
tresna boteretsua
Hezkuntza da mundua aldatzeko
armarik indartsuena, eta zure
enpresa ere alda lezake

Prestakuntza, tresna boteretsua
Hazteko, prestatu beharra dago; erronkak gainditzeko, batzuetan,
eraberritu beharra dago. Berritu aurrez aurreko gure hezkuntzaeskaintzarekin. Aukera emango dizu:
Prebentzio-kudeaketa hobetzeko ideia berriak aurkitzeko.

Lan-arriskuen prebentzioa barneratzen laguntzeko.
Langileen aldetik jokabide seguruak sustatzeko, egin
beharreko zereginetan.
Enpresaren osasun- eta segurtasun-kultura garatzeko.
Interesa eta lankidetza sustatzeko prebentziozko ekintzan,

Atera probetxua prestakuntza
praktikoagoari eta beste ikuspuntu
batzuetatik. Aurrez aurreko
prestakuntzaren iraultza!

+220

IKASTARO URTEAN

+1.000

IKASLE URTEAN

■■ Fitness emozionalaren tailerra.
■■ Zero ikuspegia aktibatzen.
■■ Bideko segurtasuna sortzea: Trafiko-istripua lanean.

arduradun eta langileen artean.

■■ Istripuak ikertzeari buruzko tailerra.

Nahitaezko prestakuntza osatzeko, Laneko arriskuen
prebentziorako legearen 19. artikuluari jarraikiz.

■■ Lan-arriskuak prebenitzeko irizpide teknikoak Laneko Ikuskatzailetza
etorriz gero.

Jardunbide egokiak partekatzeko.

■■ Zuzendari eta erdi-mailako agintarien zeregina lan-arriskuen
prebentzioa barneratzeko.

Ekintza hauek gorabehera, langileak hezteko betebeharra du
enpresariak, laneko arriskuen prebentziorako legearen arabera
(31/1995 Legea).

■■ Lantokia partekatzea arriskuak koordinatuz.
■■ Mobbing edo jazarpen psikologikoa lanean.
■■ Lanpostuan egindako gehiegizko esfortzuak gelditu.
■■ Segurtasun-ikuskaritzak: antzeman eta kontrolatzeko tresna.
■■ Norbera Babesteko Ekipamenduak (NBE) modu praktikoan
hautatzeko irizpideak.
■■ Prevencion10.es

Ezagutzeko
bide berriak:
Online prebentzio-gela
Ezagutzan inbertitzeak ematen ditu
beti irabazirik onenak.

Ezagutzeko bide berriak Online
prebentzio-gela
Orain, prebentzioan hezteko bide berriak dituzu eskura
gure online plataformarekin. Bertan, e-learning prestakuntzamoduluak eta ikus-entzunezko tailerrak ditugu, edonolako
enpresentzat.
Baliabide hauek ditugu laguntzeko:

Edonon eta edonoiz...

23

IKASTARO
OROKORRAK
Ikusi gehiago

Modulu dinamikoak, galdera eta animazioekin.
Malgutasuna denbora eta lekuaren aldetik langilearentzat.
Hainbat ikastaro zure eskueran.
Tutore birtuala, laguntzeko.
Ez da ezagutza informatikorik izan behar.

8
TAILERRAK

Azken ebaluazioa eta diploma.
Ekintza hauek gorabehera, langileak hezteko betebeharra du
enpresariak, laneko arriskuen prebentziorako legearen arabera
(31/1995 Legea).

46

SEKTOREIKASTAROAK

■■ Erremintak eta makinak.
■■ Arrisku elektrikoa.
■■ Kargen eskuzko manipulazioa.
■■ Seinaleztapena.
■■ Norbera babesteko ekipamenduak.
■■ Laneko higienea.
■■ Laneko ergonomia.
■■ Arrisku psikosozialak eta lehen sorospenak.
■■ Estresa maneiatzea.
■■ Bideko segurtasuna.
■■ Mendeko pertsonak mobilizatzea.
■■ Bizkarrari buruzko tailerra.
■■ Muskulu-lesioak ekiditeko prestatzea.
■■ Ahots-tailerra.
■■ Nobedadeak: Fitness emozionala · Osasuna aktibatzen
■■ Laster: Mindfulness tailerra

■■ Ostalaritza.
■■ Industria.
■■ Bulegoa.
■■ Merkataritza.
■■ Eraikuntza.
■■ Beste sektore batzuk (nekazaritza, osasuna, etab.).

Ikastaro gehiago
ikusteko fraternidad.com/
previene

Web ataria: PREBENITU
fraternidad.com/previene
Prebentzioaren kultura sustatu eta zabaltzea.

150 agiri baino gehiago

Prebenitu:
Topagunea
Lan-arriskuak prebenitzea eta osasunaren kultura garatzea ditu xede
gure web atariak. Bertan, dibulgaziozko material interesgarria

aurkituko duzu zuretzat, eduki eguneratu, entretenigarri eta
espezializatuarekin. Zure langileak informatzeko eta sentikor
bihurtzeko laguntza handia.

DOAN deskargatzeko, enpresan
prebentzioaren kultura
sustatzen laguntze aldera
eta, horrez gain...
infoPrevención.FM hileroko buletina
XX. mendeko horma-irudien erakusketa
Laneko Segurtasun eta Osasunaren Nazioarteko
Egunaren horma-irudiak

TRIPTIKOAK

JARDUNBIDE
EGOKIEN
ESKULIBURUAK

POSTERRAK

Prebentzio-tresnak
Online prebentzio-gelara sartzeko aukera
Aurrez aurreko hezkuntza-eskaintza

Fraternidad-Mupresparen kanala, buru YouTube-en!

INFOGRAFIAK

BIDEOAK

BERRIAK

Prebentzioaren ataria
fraternidad.com/previene

Web ataria: OSASUNAREN TXOKOA
rincondelasalud.com
Osasunak eta ongizateak bat egiten
duten tokia.

Fraternidad-Muprespako
osasunaren txokoa

ENPRESA OSASUNTSUA

‘Osasunaren txokoa’ web atarian, enpresak lan-giro osasuntsuak
sustatzeko baliabideak aurkituko dituzu guztiz doan.

Enpresa osasuntsu gisa ziurtatzen lagunduko dizugu.
Egin bat enpresarentzako onuraz beteriko erronkarekin, eta...

Handitu enpresaren lehiakortasuna.
Hobetu langileen osasuna eta ongizatea.
Gutxitu absentismoa.
Erakarri eta eutsi talentuari.
EGUNGO
BERRIAK

ARGITALPENAK

INFOGRAFIAK

Egin enpresa erakargarriagoa.
Hobetu lan-giroa.
Bereizi lehiakideengandik.

Bazkide gisa, gainera, eduki esklusiboa
atzitu ahal izango duzu, besteak beste:

FITNESS EMOZIONALA (soilik mutualistentzat)

OSASUNA AKTIBATZEN (soilik mutualistentzat)

Horri esker, enpresako langileek:

Enpresako absentismoa murriztuko duzu, baita langileen osasuna hobetu ere,
honako hauek ezagutuz:

Hobeto egingo diete aurre kontrako egoerei, haiek
gainditzeko.
Komunikazio osasuntsua ezarriko dute enpresan.
Are hobeto ezagutuko dute beren burua,
indarguneak sustatu eta ahulguneak hobetze aldera.
Aukera osasuntsuagoen alde egingo dute, ohitura
toxikoen ordez.

Gure ongizatean eragina duten barne-prozesuak.
Gorputzaren biorritmoak, osasuna ez asaldatzeko errespetatu
beharrekoak.
Aktibo egoteko ariketa eta gomendioak.

Ongizaterantz
aurrera
Bide orok du helmuga.
Ongizatea da gurea.

Ongizaterantz
aurrera
Langileen artean ohitura osasungarriak sustatzea du helburu
Fraternidad-Mupresparen ibilbide osasuntsuak, eta hori erraz, arin
eta bizkor lortzeko baliabideak eta tresnak ematen ditu.
Zure enpresak...

... ez badio ekin ongizateranzko bideari
→ lehen urratsetan lagunduko dizugu.

... ohitura osasungarrien programa badu jada
→ hura indartzen lagunduko dizugu.

Gure xedea:
Ongizateranzko bidea
erraztea zure enpresan
Aukeratu:
■■ Zure gairik gogokoenak.
■■ Edukiak zenbatean behin jaso.
■■ Harpidetza noiz jasi.

Hasiko gara?

Enpresa bakoitzaren berezitasunak gogoan, ibilbide bat
proposatu nahi dizugu, honako helburu hauekin:

Modu osasuntsu eta orekatuan elikatzea.
Gure barne-prozesuak ezagutzea.
Gure emozioak kudeatzea.

Gure burua
hobeto ezagutuz

Estresa behar bezala maneiatzea.

Muskulu eta artikulazioak zaintzea.

Ondo elikatzea,
hobeto sentitzea

ONGIZATERANTZ
aurrera

Jarduera fisikoa bultzatzea.
Bete-betean atseden hartzea.

Jarri zapatilak!

Artikulazio
osasuntsuak

Atsedena, gure
aliaturik onena

Bizkarra zaintzea.
Artikulazio osasuntsuak edukitzea.
Zaindu bizkarra

Garaitu estresa!

Fitness emozionala

Trafiko-istripurik ez
Bestelako emaitzak nahi
badituzu, ez egin betikoa.

Jarrera segurua
gidatzean...
Urtero, 180 langile baino gehiago hiltzen dira trafiko-istripuak
direla eta.
Baja dakarten laneko istripuen %12tik gora trafikoari zor zaizkio.
Lekualdatzeko ibilgailua erabiltzen duen langilerik al duzu?
Ba al duzu mugikortasun-planik? Enpresako trafiko-istripuak gutxitu
nahi al dituzu?

Fraternidad-Muprespak askotariko ekintzak jartzen ditu zure eskura
enpresan bideko segurtasuna hobetze aldera:
Lankidetza-hitzarmenak bideko segurtasunean eredu diren
erakundeekin.
Bideko segurtasunaren astea.
Dibulgazioa, aurrez aurre eta “e-learning”.
Sentsibilizazioa eta kontzientziazioa Prebenitu atariko
bideo, eskuliburu, triptiko, diptiko, horma-irudi eta
infografien bitartez.
I+G: bideko segurtasunari buruzko tailerra errealitate
birtuala erabiliz.

“Murgiltze-errealitate birtualari
esker, hobeto barneratzen dute
ezagutza pertsonek”
Zer abantaila eskaintzen dizkizu
errealitate birtualak kontzientziatzeko
tresna gisa?

Bizi gidatzeko
esperientziak hainbat

Ezabatu ikaslearen eta Arriskua antzemateko
ordenagailuaren arteko modua aldatzea luzaroan.
muga. Zu izango

arrisku-faktoreren
aurrean modu
seguruan eta gelatik
irten gabe.

zara ikaskuntzaren
protagonista, hamaika
egoeratan.

+200

+1.500

TAILER PARTEKATU

LAGUN BERTARATU

Hartu parte Fraternidad-Mupresparen bideko
segurtasunaren astean. Azaroaren hirugarren
igandean amaitzen dira haren baitako ekintzak,
trafiko-istripuetako biktimen omenezko mundu-egunean,
hain zuzen ere. Begiratu urtero antolatutako ekintzak.

Autonomoa zara?
Lagundu egingo dizugu
Baliteke txikiena izatea lanean
segurtasuna eta osasuna
izateko arrazoirik handiena.

Txertatu prebentzioa
lanean
Langile autonomoa zara, eta segurtasunak eta osasunak kezkatzen zaitu?

Har gaitzazu aintzakotzat.

Langilerik al duzu kargura? Beste edozein enpresak bezalaxe,

langileen segurtasuna eta osasuna bermatu behar dituzu, laneko
arriskuen prebentziorako legeari jarraikiz.
Ez al duzu langilerik kargura? Hala eta guztiz ere, prebentziozko

betebehar hauek dituzu:

■■ Enpresariari jardueraren arriskuen berri ematea.
■■ Enpresa-jarduerak koordinatzea.

Istripuen prebentzioa ez da
betebehartzat hartu behar, sen oneko
arrazoitzat baizik
Lantokia partekatzen al duzu?

Atera etekina gure hezkuntza-eskaintzari! Ekintza ugari ditugu,
enpresa-jarduerak koordinatzeko kasu praktikoak, esate
baterako. Horrez gain, aholkularitza teknikoa eskaintzen
dizugu zalantzak argitzeko.
Laguntzarik behar al duzu lan-arriskuak prebenitzeko?
Prebentzioa txertatzen ikasteko jardunaldiak ditugu
Prevencion10.es online plataforman. Bertan, autopreven-t

■■ Norbera babesteko eta laneko ekipamendu egokiak erabiltzea.

topatuko duzu, autonomoentzat.

Eraikuntzan aritzen bazara, gainera:

Etengabe lekualdatzen al zara?

■■ Bete koordinatzaileak agindutakoa.
■■ Eskatu segurtasunerako eta osasunerako plana kontratistari.
■■ Ezin izango dituzu lanak azpikontratatu.

Eman izena murgiltze-errealitate birtuala baliatzen duen
bideko segurtasunari buruzko tailerrean, eta ezagutu arriskua
antzemateko beste modu bat.

Zaindu zeure burua eta txertatu prebentzioa lanean. Informazio
gehiago hemen: sumutua.com/emprendedores/prevencion
TRADE edo mendeko autonomoa al zara?

TRADE bazara ere, enpresa bakarrarentzat lan egiten duzulako batik
bat, jarduerak koordinatu behar dituzu.
Lan-arriskuen prebentzioari buruzko edozein agiri eska diezazuke
enpresak.
prevencion10.es

Prebentziokultura sortzen
Zailtasunen artean ezkutatzen da
aukera.

Prebentzio-kultura
sortzen
Hots, prebentziozko balioak, ideiak eta ezagutzak sortzea.
Askotariko aukera arinak bilatuko ditugu horretarako, partehartzaileak animatzearren. Xede horrekin antolatu ditugu:

1 ) Prebentzioaren astea:
Laneko Segurtasun eta Osasunaren Mundu Egunean (apirilaren
28an), makina bat jarduera egingo ditugu prebentzioaren kultura
sortu eta prebentzioa enpresetara hurbiltzeko.
■■ “Jarri zapatilak”.
■■ “Ezagut gaitzazu hobeto” ateak zabaltzeko eguna.
■■ Elkarrizketak eta iritzi-bideoak.
■■ Prebentzioa eskolara eramatea.
■■ Jardunaldi teknikoak.

2 ) Bideko segurtasunaren astea:
Azpimarratu gidatze-ohitura seguruen garrantzia; errealitate

birtualari esker, gidatzearen arriskuak biziko dituzte zure
langileek.

3 ) Escolástico Zaldívar saria:
Jardunbide egokien 400 oroitidazkik baino gehiagok bermatzen
dute sari honen ibilbide sendoa. Gure bazkideen ahalegina eta
laneko segurtasun eta osasunarekiko konpromiso handia aintzatestea
du helburu sariak.

Aktibatu enpresa! Sustatu laneko
osasuna eta segurtasuna zure
langileen artean
4 ) Prebentziozko horma-irudien erakusketa:
“XX. mendeko prebentzioari buruzko Espainiako horma-irudiak”
izeneko erakusketa antolatu nahi al duzu? Abisatu eta bilduma ibiltaria

helaraziko dizugu, osasuna sustatu eta arriskuak prebenitzeko
ekitaldietan erakusteko.

5 ) Prebentzioaz hitz egiten:
Laneko segurtasunari eta osasuna sustatzeari buruzko foro,
jardunaldi nahiz eztabaidak antolatu nahi badituzu, begiratu
gure hitzaldien katalogoa; egungo 50 gai jorratzen dira bertan,
goraka ari diren arriskuetan arreta berezia jarrita.
■■ Laugarren industria-iraultza

eta zahartzea.
■■ Nanomaterialen
unibertsoa.
■■ Lan-arriskuen prebentzioan
modu eraginkorrean
komunikatzea.
■■ Irisgarritasuna laningurunean.
■■ Adimen emozionala.

■■ Lidergoa prebentzioan.
■■ Silize eta amiantoarekiko

esposizioa.
■■ Nekazari-traktorea: iraultzea
ekiditea.
■■ Urpekaritza profesionala.
■■ Laneko gaixotasuna ezagutu

eta saihestea.

Begiratu urteroko
ekintzak hemen: fraternidad.

com/previene
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