
Kontziliaziorako 2020ko ekainaren 17ko akordio osatzeko luzaturiko proposamenari LABen
ekarpenak.

A)-Lanaldiari eta lan jardunari loturikoak

B)-Telelana
1.-2016ko otsailaren 29ko akordioak jasotzen duenez telelana burutu ahal izateko behar bezalako
ekipamenduz hornitu behar dira  langileak (ordenagailua,  telefonoa,  aulkia  ergonomikoa...).  Hori
horrela burutzea posiblea ez balitz norbanakoen ekipoak erabiltzeagatik gstuak konpensatzea dieta
zehazt baten bidez.
2.-Askotan  zaintza  eta  telelana  ez  dira  bateragarriak  izango  eta  kasu  horietarako  BAIMEN
ORDAINDUA aurreikustea eskatzen dugu.

D)-Kalteberak (bereziki zaurgarriak)
1.-Kalteberak direnen babeserako ezarritako prozeduran neurri hauek gehitzea eskatzen dugu:
1.1.  COVID-19ri  bereziki kalteberak izanik osasun egoera larriak (minbizi  tratamendua bukatur
berria,  arnas-aparatuko  gaixotasun  larria)   zein  koronabirusaren  kutsadura  berriki  izan  dutenei
telelana onartzea. 
1.2. Gainontzekoei premiazko eta badaezpadako neurri kautelar bezala etxeratzea mediku-ebazpena
jaso arte.
1.3. Ebazpenari alegazioak egi ahal izateko prozedura ezarri.
1.4. Azken kasuan, onartzen ez diren eskaerak  Planifikazio Batzordera edo Lan Segurtasun eta
Osasun batzordera ekarri (ordutegi espezifikoak onartzen diren kasuetan gertatzen den bezala).
2.-Orohar baina bereziki kalteberak diren langileen telelanaren arrisku psikosozialen jarraipenerako
neurriak ezarri.

E)-Jardunaldia
1.-Jardunaldi jarraia: 

-Aukerakoa izatea, ez derrigortua
-Jardunaldi jarraia urte hasieran aukeratu zuten langileen egun “libreen” berreskurapena.

2.-Lanaldi muriztua izateko eskubidea
-Lanaldiaren  murrizketaren  aukera.  Betiere  ere  soldatan  izan  dezakeen  eragina  neurri  
txikiagoan izan beharko litzateke.

3.-Baimen ordaindua
-Aukera hau aureikusi kasu berezietarako

4.-Ordu poltsa
-Jardunaldiaren intentsitatea igoko da eta beraz ordu poltsa hori “konpentsatutzat” jotzea  
eskatzen dugu.

5.-Larunbatetako jardunaldia
-Lau ordura mugatu

F)-Lan zentroetan eman ahal diren egoeren aurrean hartu beharreko neurriak

1.- Zentro edota zerbitzu batean eman ahal den positiboren aurrean eta osasun neurriez gain edo 
horien eraginez izan ahal diren EGOERA LABORALAK aurreikusi.

G) Jantokien zabaltzea



1. Ostalaritza Eskolaren zein kafetegietako jantokiak zabaltzea, beharrezkoak diren segurtasun 
eta osasun neurriak martxan jarrita.

H)-Neurri orokorrak

1.-Lan-Ikuskaritzak,  LABek  sartutako  salaketari  erantzunez  adierazitako  lanpostu  guztietako
langileen arriskuen ebaluazioa eguneratzea.
2.-Ordezkapenak beteko diren bermeak edota prozedurak.
3.-Ez ohiko egoera honetan eta berau irauten duen bitartean, zentro eta zerbitzuen funtzionamendu
berrirako ez erabili azpikontratak  (zentro eta zerbitzuen irekiera/itxierarako adibidez). 
4.-PCR testak egin, lehentasuna arreta zuzena ematen duten langileak izanik.
5.-  Prebentzio  Zerbitzua  indartu:  Ordezkapenak,  lanpostu  hutsak  bete  eta  kontratazio  berriak.
Besteak beste izan ahalko liratekeen kasu positiboen kontaktuak detektatzeko.
6.- Musukoen eta beste babes neurrien horniketa bermatuta izan behar dugu langileok.

I) Protokolo laborala (gida)
Zaintzako betebeharren ondorioz AZPren egoera laborala zehaztu

1.-Ezintasun Tenporalak. Osakidetzak ezarritako prokoloa
2.-Baimen erretribuituak-Telelana


