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Informazio gehiago:
Zergatik heldu behar zaio 
alkoholaren eta beste droga  
batzuen kontsumoaren  
arazoari lan-eremuan?
Eraikuntzaren sektorean, alkoholaren eta beste 
droga batzuen kontsumoak arrisku espezifiko oso 
garrantzitsuak sor ditzake, honako hauekin zerikusia 
dutenak: istripu-tasa, lan-giroa, egonkortasuna edo 
produktibitatea. Prebentziorako eta esku hartzeko 
protokoloak enpresetan modu integralean ezarri 
behar dira; beraz, enpresako langile guztiek jakin 
behar dute nola heldu eta bideratu konponbideak 
modu gizatiar eta eraginkor batean.

FLCk sektorean drogak kontsumitzeko ohiturei 
buruz egindako azterlan baten arabera

Alkohola eta
beste droga batzuk

2,48%

Datuek, halaber, 
kontsumoaren 
(eguneko edozein 
unetan) eta lan-
istripuren batean 
nahastuta egoteko 
probabilitatearen 
arteko erlazioa 
adierazten dute.

Garrantzitsua da 
arazoari aurre egitea, 
ez bakarrik kontsumoa 
detektatuz, baita 
gaixotasuntzat hartuz 
eta lan-espazio 
osasungarriak sortzea 
sustatuko duen jarrera 
positiboak hartuz ere.

Gehien 
kontsumitzen den 

droga alkohola 
da, eta, ondoren, 

tabakoa eta edari 
estimulatzaileak. 

Langileen % 
2,48k kokaina 

kontsumitu 
du azken 

hilabetean.

8,48%
Langileen  

% 8,48k adierazi 
du kalamua 
kontsumitu 
duela azken 
hilabetean.
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Eraikuntzaren sektoreko 
droga-mendetasunen 
egoera-azterketari 
buruz gehiago jakiteko, 
deskargatu hemen

Sartu triptiko honetan 
eta deskargatu beste 
hizkuntza koofizial nahiz 
atzerriko batzuetan 

ERAIKUNTZAREN SEKTOREAN: 
KONTSUMOAREN PREBENTZIORA 
LAN-EREMUAN

https://www.lineaprevencion.com/


Gogoratu:  
helburua 
pertsonen 
osasuna hobetzea 
da. Laguntza 
behar dezakete.

Zer egin dezaket obran 
alkoholaren eta drogen 
kontsumo-arazoak at 
zematen baditut?

LANGILEA BAZARA:

   Lanean alkoholaren eta bestelako drogen 
edozein kontsumok eragina izan dezake 
errendimenduan, eta erreflexuak gutxitu 
ditzake (ondorio larriekin).

   Egin zerbait istripuren bat gertatu aurretik, 
zure errendimenduan eragin aurretik, zure 
lankideekiko harremana eta lan-giroa gaiztotu 
aurretik. 

   Lankide bat drogen eraginpean egon daitekeela 
uste baduzu, ahal duzun guztia egin jarduera 
bertan behera utz dezan, eta eraman beste leku 
batera, haren egoera hobetu arte. Hitz egiozu 
arazoaz eta mendekotasuna gainditzeko 
aukerez.

   Lagundu gaiari buruzko sentsibilizazio-
ekintzetan.

ENPRESABURUA BAZARA:

   Arau argiak ezarri lan-ingurunean alkohola 
eta beste droga batzuk kontsumitzeari eta 
edukitzeari dagokionez. Eredu izan zure 
jarrerarekin.

   Zure obrako edo enpresako langileek kontsumitu 
egiten duten susmoa baduzu, egin aurre arazoari: 
ez egiteak kostu pertsonal eta ekonomiko 
handiak eragin ditzake (produktibitateari, 
lan-giroari eta abarri kalte egiten die). Jarri 
harremanetan enpresan adikzioak tratatzeko eta 
pertsonen osasuna hobetzeko ekintza-plan bat 
ezartzen lagunduko dizuten profesionalekin.

   Bermatu langileei ez dela errepresaliarik egongo.

   Hartu konpromisoa langilearen esku-hartzeen 
konfidentzialtasuna eta borondatezkotasuna 
errespetatzeko.

   Erraztu mendekotasuna gainditzeko 
tratamenduetarako eta beste esku-hartze 
batzuetarako sarbidea (lan-ordutegiaren barnean 
edo ordutegi malguen bidez).

   Egin dibulgazio-ekintzak, adikzioak tratatzeko 
haien eskura jartzen dituzun baliabideak 
ezagutaraziz: kontzientziazioa, erabiltzeko 
debekuak, osasuna sustatzeko ekintzak, etab.

Nola bultza ditzaket babesteko  
faktoreak nire enpresan? 
   Adikzioei aurrea hartzeko planak egin 

enpresan.

   Mantendu lan-kultura osasuntsua eta 
kontsumorik gabekoa.

   Hitz egin argi eta beharrezkoa den 
guztietan zure langileekin. Garatu taldean 
lan egiteko gaitasuna.

   Aitortu eta balioetsi esplizituki langile 
bakoitzak egindako lana eta ahalegina.

   Saiatu lan-giro atsegina, segurua eta 
egonkorra sortzen. 

   Sortu ingurumen-baldintza egokiak eta 
eskaini lana egiteko beharrezkoak diren 
baliabide materialak, segurtasunekoak 
edota lan-baldintzak.

   Saihestu prestakuntzaren eta pertsona 
bakoitzak betetzen duen lanpostuaren 
arteko desorekak. Prestatu langileak.

   Planifikatu garaiz lanak, langileek bizitza 
pertsonala eta lan-bizitza hobeto uztartu 
ahal izateko.

   Planifikatu modu egokian lanaldi luzea 
duten langileen atsedenaldiak.

   Erraztu zereginen aldaketa, zeregin 
errepikakorren kasuan txandakatzeak 
eginez.

   Bultzatu ahal beste langileen autonomia 
lana egiteko orduan.

   Egin aurre arazo honi gaixotasunen kasuan 
bezala.


