
 

 

 

 

 

 

LANEKO SEGURTASUN, OSASUN ETA ONGIZATE 

POLITIKA 

 

EJIEk, Mediterraneo hiribidea 14 helbidean dagoen eta Eusko Jaurlaritzari informatika-zerbitzuak ematen dizkion enpresak, 
ISO45001 arauaren araberako ziurtagiria lortzea erabaki du. Horretarako, besteak beste, laneko segurtasun-, osasun- eta 
ongizate-politika hori definitu du. Politika hori ezarrita dago, eta langile guztiei jakinarazten zaie, ezagut dezaten eta ezarpenean 
aktiboki parte har dezaten, edozein alderdi interesdunen eskura egonik. EJIEko zuzendaritzaren eta arduradunen erantzukizuna 
da laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzea, eta agindutako gainerako funtzio profesionalen erantzukizun berarekin aplikatu 
behar dute. Horregatik, EJIEk prebentzio-jarduera integratuz egingo du laneko arriskuen prebentzioa. 
 
Lesioak eta gaixotasunak prebenitzea, arriskuak ezabatzea eta langileen osasunerako arriskuak murriztea funtsezko helburuak 
dira, eta EJIEren antolamendu-maila guztiei eragingo diete. Funtsezkoa da lan-baldintza seguruak eta osasungarriak sustatzea, 
bai plantillako langileentzat, bai gure lantokian lan egiten duten beste enpresa batzuetako langileentzat. Horregatik, EJIEk 
konpromisoa hartzen du segurtasun-arauak betetzeko eta langile eta kontratista guztiek uneoro bete ditzaten, bai eta langileen 
eta osasunaren eta segurtasunaren gaitasuna eta gaitasuna hobetzeko prestakuntzan ekonomikoki laguntzeko ere. 
 
Azken batean, hauxe da gure konpromisoa: 
 
Langileen segurtasun-, osasun- eta ongizate-maila handia lortzea, Laneko Arriskuak Prebenitzeko Plana ezarriz eta, gutxienez, 
indarrean dagoen legeria eta erakundeak izenpetzen dituen beste betekizun batzuk betez, lan-baldintza seguruak eta 
osasungarriak emanez lanarekin lotutako lesioak eta osasun-narriadura prebenitzeko, arriskuak ezabatuz eta langileen 
osasunerako arriskuak murriztuz. 
 
Laneko segurtasun- eta osasun-arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea gure jardueren barruan, bai eta horietan gertatzen diren 
aldaketetatik sortzen direnak ere, eta arrisku horiek desagerrarazten edo gutxienez kontrolatzen saiatzea. 
 
Langileen parte-hartzea sustatzea, langileen eta langileen legezko ordezkarien kontsulta- eta partaidetza-eskubidearen bidez. 
Langile guztiek prestakuntza eta informazio egokia jasotzen dutela eta egiten dituzten zereginetan gai direla ziurtatzea. 
 
EJIEk konpromisoa hartzen du prebentzio-arloko jarduerak bere bezeroei helarazteko, bezeroengana zabal daitezkeen neurrian, 
zehazki, eta EJIEren jardueran oinarrituta, eraikinaren segurtasun-neurriei dagokienez, balizko bisiten aurrean. Horretarako, 
Eusko Jaurlaritzak web-orrien irisgarritasunari buruz ezarritako araudiak txertatuko ditu bere jardueran, eta eskaintzen duen 
erabiltzaile-postuaren zerbitzuko ekipamenduen erabilera egokia sustatuko du. 
 
Bide-segurtasunaren arloko sustapen-jarduerak ezartzea, haren Mugikortasun Planean xedatutakoaren bidez. 
 
Kudeaketa eta etengabeko hobekuntzako prebentzio-programak ezartzea eta mantentzea, bai eta giza baliabideak zein 
baliabide ekonomikoak ematea ere, programa horiek abian jartzeko eta laneko segurtasun eta osasun maila altua lortzeko. 
 
Gure helburu soziala garatzea eta gure misioa gizarte-erantzukizuneko irizpideekin hedatzea, ardatz estrategiko gisa ezarrita 
giza talde gaitu bat mantentzea, erakundearen estrategiarekin konprometitua dagoena, lan-ingurune seguru, osasungarri eta 
jasangarri batean, genero-ikuspegiarekin, plantilla kualifikatu, motibatu eta osasuntsu baten garapen pertsonala eta profesionala 
sustatzeko, haren ongizate fisiko, sozial eta psikologikoa lortzeko. 
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