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Prebentzio-ildoa
Segurtasunean eta osasunean

Egunero eraikiz zure

Sartu triptiko

espezializatutako ataria,

honetan eta

eraikuntzaren sektoreko

hizkuntza koofizial

Ikusi gure zerbitzu

nahiz atzerriko

eta baliabide

batzuetan

guztiak

edozein profesionali laguntza

deskargatu beste

ta aholkularitza eskaintzen
dizkiona
Eraikuntzaren sektoreko lan-arriskuen
prebentzioarekin lotutako zerbitzu eta baliabide
ugari jartzen ditugu gure erabiltzaileen eskura,
sektoreko edozein profesionalen prestakuntza,
informazioa eta sentsibilizazioa hobetzeko.
Gure helburua enpresek eta langileek
eguneroko lanean dituzten beharrei eta arazoei
erantzutea da, lan-baldintzak hobetzeko eta
eraikuntzako ezbehar-tasa murrizteko.

900 20 30 20
www.lineaprevencion.com

Aholkularitza-zerbitzua
Doako komunikazio-kanal bat eskaintzen
dugu, sektoreko edozein profesionalek
obraren diseinuan, exekuzioan edo ondorengo
ustiapenean kontsultatu ahal izateko eta
zalantzak planteatu ahal izateko, laneko
arriskuen prebentzioarekin lotutako alderdi
legalei nahiz teknikoei dagokienez.
Azken urteotan, 10.000 kontsulta inguru
egin dira batez beste, eta sektoreko
erreferentziazko aholkularitza-gune bihurtu da.
www.lineaprevencion.com/servicios/
consultas-linea-prevencion
Industria,
Construcción
y Agro

FICA

segurtasune
rako

Segurtasun- eta osasun-baliabideak

Entseguen laborategia

Gure atariak askotariko baliabideak ditu
eraikuntzaren sektoreko laneko segurtasunarekin eta
osasunarekin lotuta, eta sektoreko eta prebentzioko
profesionalentzat (teknikariak, irakasleak, etab.)
informazio interesgarria eta erabilgarria ematen dute.

Laborategi espezializatu bat daukagu babes
kolektiboko baliabideen egokitasuna ebaluatzeko, hala
nola segurtasun-sareena eta barandena nahiz altuerako
lanetarako zenbait ekiporena, horien erresistentzia eta
prestazioak egiaztatzeko, hala, obretako segurtasuna
hobetzen lagunduz.

Eskuragarri dauden 1.000 baliabide baino
gehiagoren artean, deskarga daitekeen
dokumentazio ugari (eskuliburuak, gidak, etab.),
webgune espezializatuak, bideoak, kartelak, material
didaktikoa, on line jokoak eta abar aurki daitezke.
www.lineaprevencion.com/recursos

Enpresako ETP
Zerbitzu honek Eraikuntzaren Sektoreko Hitzarmen
Orokorraren aplikazio-eremuan dauden enpresak
gaitzen ditu, beren plantillaren ETPan erregistratutako
prestakuntza ezagutzeko, langileek horretarako
baimena eman ondoren.
Era berean, Hitzarmenak eskatutako
prebentzio-arloko prestakuntza
egiaztatzen
duten diplomen
baliozkotasuna
egiaztatzeko aukera
ematen du, bai
FLCk bai erakunde
homologatu batek
emandakoak.
www.lineaprevencion.com/
servicios/tpc-empresas

www.lineaprevencion.com/servicios/
laboratorio-de-ensayos-de-protecciones-colectivas

Jardunaldi teknikoak eta web-mintegiak
Eraikuntzako enpresa eta langileentzako aholkularitzamodu gisa, aldian-aldian aurrez aurreko jardunaldiak
eta web-mintegiak antolatzen dira, sektorearen
beharretara egokitutako
programekin, jarduera edo arrisku espezifikoen berri
emateko eta edozein profesionalentzat interesgarriak
diren berrikuntzak ezagutarazteko.
Doako ekitaldi hauek arrakasta handia izaten dute.
www.lineaprevencion.com/servicios/
jornadas-de-seguridad-y-salud

Bisitak obretara
Eraikuntzako enpresetatik
eta langileengandik gertuago
egoteko, obretara bisitak
egiten dira, eta teknikariek
bertan egiten dute prebentzioaholkularitzako lana.
Zerbitzu hau, batez ere, sektoreko enpresa
txiki eta ertainei, baliabide gutxiago
eta prebentzio-jarduerak kudeatzeko
eta arriskuak kontrolatzeko zailtasun
handiagoak dituztenei, zuzentzen zaizkie.
www.lineaprevencion.com/servicios/
visitas-a-obra

Sentsibilizazioa ikastetxeetan
“Segurtasuna eta osasuna, ikastetxeetatik
hurbilago” kanpainaren bidez, prebentzioko
teknikariek Lehen Hezkuntzako dozenaka ikastetxe
bisitatzen dituzte, ikasleak arriskuen prebentzioaren
garrantziaz kontzientziatzeko eta laneko
segurtasunaren balioak txikitatik irakasteko.
Elkarlaneko hitzaldiak egiten dira, eta
segurtasunari eta osasunari buruzko marrazketaeta idazketa-lehiaketak antolatzen dira, parte
hartzen duten haurrentzako sariekin.
www.lineaprevencion.com/servicios/
sensibilizacion-en-centros-educativos

Sesco
Aldagai anitzeko istripu-tasaren bisore estatistikoa
da, eta Eraikuntzaren Lan Fundazioak sektorearen
esku jartzen du, doan, azken urteetan izandako
lan-istripuen analisia errazteko eta horien eragina
eta denboran izan duten bilakaera ebaluatzeko.
www.lineaprevencion.com/servicios/
estadisticas-de-accidentabilidad-sesco

