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Lehenengo ariketa / 1. zatia

EskuEskuEskuEsku----hartze bati buruzko kasu praktikoahartze bati buruzko kasu praktikoahartze bati buruzko kasu praktikoahartze bati buruzko kasu praktikoa
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Ariketaren baldintzak

– Ariketaren azalpena.

– Hasierako datuak.

– Ariketaren hasiera.
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Ariketaren baldintzak

ARIKETAREN AZALPENA
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AZALPENA

Lehenengo zatian, esku-hartzeari buruzko

kasu praktiko bati erantzun beharko diozu, 

idatziz. Kasu hori plazaren berezko eginkizunei

egokituta eta deialdiaren eranskineko gai-

zerrendako II. eta III. zatiei buruzkoa izango da, 

eta ariketa hasi aurretik epaimahaiak

erabakiko du zein den. Zati honi erantzuteko, 
ordu bi (2:00 ordu) izango dituzu.
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AZALPENA

AriketarenAriketarenAriketarenAriketaren ebazpeneanebazpeneanebazpeneanebazpenean,,,, berezikiberezikiberezikibereziki baloratukobaloratukobaloratukobaloratuko diradiradiradira alderdialderdialderdialderdi
hauekhauekhauekhauek::::

–––– Informazioa aztertu eta ebaluatzeko gaitasuna.

– Erabakiak hartzerakoan izandako erabakitasuna eta
erabakion koherentzia.

– Antolaketarako eta sektorizaziorako gaitasuna esku-
hartzean.

– Informazioa, aginduak eta txostenak transmititzeko
argitasuna.

– Harremanak beste zerbitzu batzuekin eta beste
agintari batzuekin. 6



AZALPENA
Ariketa sei fasetan egituratuta dago, eta, fase bakoitzean,
informazioa, galdera eta erantzuna idatziz garatzeko atalak daude.

Epaimahaiak, pantailan proiektatzen den bitartean, fase bakoitzeko
informazioa eta hari dagokion galdera irakurriko ditu. Proiekzioan
zehar ariketari erantzuteko egoki iritzitako ohar guztiak hartu ahal
dituzue; izan ere, galdera egin eta fase bakoitzeko informazioa
irakurri ondoren

EZ DA INFORMAZIOA ERREPIKATUKO.

Galderei erantzuteko, beren-beregi horretarako banatutako orriak
erabiliko dituzue, zuen eskuinaldean daudenak.
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AZALPENA
Fase bakoitzeko galdera egin ostean, gehieneko epe bat
egongo da erantzuteko.

Denbora hori igarota, erantzun-orria fase bakoitzean
horretarako banatutako gutun-azalean sartu beharko duzue,
eta hurrengo fasearen aurkezpenari ekingo zaio.

Ariketa amaitu ostean, gutungutungutungutun----azalazalazalazal guztiakguztiakguztiakguztiak gutun-azal
handiagoan sartu behar dituzue: gutun-azal handi hori ere
mahai gainean duzue.
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AZALPENA

Dagoeneko gutun-azalean sartuta dauden orriak ezingo dira
atera, ez eta aurreko faseen galderei erantzun ere.

Galderak ikuskatzaileordeak esku-hartze bateko guardiako
buru gisa eta agintari gisa dituen eginkizunei buruzkoak dira.
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Ariketaren baldintzak

HASIERAKO DATUAK
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Esku-hartze bati buruzko kasu praktikoa: hasierako datuak
:

6

1
8

2

4

5

7

1 GUNEA

4 GUNEA

2 GUNEA

3 GUNEA

3



AUP: Autobomba Urbana Pesada
ANP: Autobomba Nodriza Pesada

AFP: Autobomba Forestal Pesada
AEA: Autoescalera Automática

FUV: Furgón de útiles Varios
Multiuso: Vehículo grúa -portacontenedores
TT: Todo terreno transporte de personal

Esku-hartze bati buruzko kasu praktikoa: hasierako datuak

Vehículos



PARQUES
JEFE/A

GUARDIA

SARGENTO

ZONA

CABO

BURU
BOMBEROS/AS

ZONA 1

ORTUELLA - 1 1     11

BALMASEDA - 6 6

ZONA 3

LEIOA - 3 3

DERIO - 8 8

ZONA 2

BASAURI - 2 2

GERNIKA - 5 5

ZONA 4

IURRETA - 4 4

MARKINA - 7 7

FENIX 0 SZ 1

SZ 2

SZ 4

Esku-hartze bati buruzko kasu praktikoa: hasierako datuak
:



HASIERAKO DATUAK
Ortuellako suhiltzaile-etxearen barruan, Suhiltzaile Zerbitzuko

Komunikazio Zentroa (K.Z.) dago.

Une hauetan ez dago inolako esku-hartzerik, eta Zerbitzuko baliabide

guztiak zein bere suhiltzaile-etxean daude, esku hartzeko prest.

Prebentzioko zain-talde bat Bilboko Portura joateko da, 21:00etan,

hidrogeno-biofluoruroren zamaketa baterako

GALDERARIK?
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ARIKETA HASI EGINGO DA
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1. FASEA -INFORMAZIOA

Gaur apirilaren 11a da, asteartea

19:30 dira.

Zaintzako zure ibilgailua gidatzen ari zara, Leioako suhiltzaile-

etxerantz.

Berez, 21:00etan egiteko den zamaketara prebentzioko zaintalde bat 

joango da, kide hauek izango dituena: hiri-ponpa bat, bi suhiltzaile eta 

kabo bat, Basauriko suhiltzaile-etxekoak
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1. FASEA - INFORMAZIOA

Komunikazio Zentroko behargin baten telefono-dei bat jaso 

duzu, eta dei horretan 112 SOS-DEIAKetik iritsi berri zaien

informazioa helarazten zaizu, honako hau, hitzez hitz:

“Arrigorriagako Txako industrialdearen inguruan ke zuriko

laino bat sumatu da”

"AP-68 autobidean zehar igarotzen ari ziren hainbat gidarik

Arrigorriagako Txako industrialdearen inguruan ke zuriko

laino bat ikusi dutela adierazi dute"
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1. FASEA - GALDERA

Zeintzuk dira hartzen dituzun erabakiak?

Denbora: 5 minutu
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2. FASEA - Baieztapena eta gorabeherari buruzko informazio

osagarria

Komunikazio Zentrora iritsi zara, hiri-ponpa bat eta kabo bat , 4 suhiltzaile-gidari eta 

zaintzako sarjentua (SZ2) mugiarazi dituzu, denak Basauriko suhiltzaile-etxekoak

SOS-DEIAKek baieztatu du gorabehera Txako industrialdean gertatu dela, Carburos 

Metálicos deritzon enpresan.

Behargin batek propano-botila batzuk manipulatzen ziharduela, kolpe bat eman die 

botilei eta isuri bat gertatu da

Polizia eta osasun-baliabideak bidean datoz.
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2. FASEA - GALDERA

Zeintzuk dira hartzen dituzun erabakiak?

Denbora: 5 minutu

20



3. FASEA - AUTOBABES-PLANA

Zure autobabes-planerako eskabideari erantzunez, hauek dira lortu 

dituzun agiri edo dokumentuak:

-Enpresa-datuei buruzko fitxa

-Oinplanoa, arrisku-fokuak, puntu ahulak, suteen aurkako instalazioak

-Plano-legenda
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3. FASEA - ERANTZUNAK

Agiri horiek kontuan hartuta, ematen 

zaizkizun galderak erantzun behar dituzu

(Galdera guztiek puntuazio bera dute)

Denbora: 10 minutu
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3. faseko galderak

1• Non dago elkartzeko gunea, ebakuazio edo hustuketarik 

egin behar bada?

2• Zeintzuk dira puntu ahulak?

3• Zenbat pertsona egon daitezke enpresan?

4• Zeintzuk dira ontziratzeko/enbasatzeko eremuan dauden 

suteen aurkako babes-instalazioak?

5• Zeintzuk dira ontziratzeko/enbasatzeko aldean dauden 

arriskuak?

23



3. faseko galderak
6• Autoeskailera-kamioiak 3 m-ko altuera duela kontuan 

hartuta, enpresa barrura sar daiteke?

7• Zein egitura-mota eta zein estaldura-mota ditu gas 

toxikoen  biltegiak?

8• Haizea SW (HM) motakoa dela kontuan hartuta, zein 

izango litzateke lehendabizi kaltetuta gertatuko litzatekeen 

komunikazio-bidea?

9• Zenbat suteetako ur-hartune dauzka enpresak? Non 

daude? Eta zein motatakoak dira?

10 • Zeintzuk dira gas toxikoen biltegian dauden 

produktuak?
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4. FASEA - GORABEHERA GERTATU DEN TOKIRAKO BIDEAN

Zaintzako sarjentua (SZ2) gorabehera gertatu den tokira iritsi da eta emisora edo

igorgailutik informazio hau jakinarazi du:

“Leherketa bat gertatu da, gas toxikoen biltegi bati eragin diona, eta biltegi horren 
egituraren zati bat erori egin da, orain sute bat dago eta ezin dut esan gas toxikoren
isuririk dagoenik edo gas toxikoren bat ukitu duenik. Gutxienez bi behargin falta dira"

Euskalmet Meteorologiaren Euskal Agentziatik jakinarazi dute haizea SW (HM) 

motakoa dela, ahula, eta une batzuetan moderatua.

Eskatutako baliabide hauek gertaera gertatu den tokirako bidean datoz:

Basauriko tresna-furgoia, 2 suhiltzailerekin

Ortuellako gas kimiko arriskutsuen edukiontzia, 2 suhiltzailerekin

Ortuellako bigarren hiri-ponpa, bi suhiltzailerekin eta kabo batekin

Basauriko autoeskailera bat , suhiltzaile batekin

Komunikazio Zentrotik irten eta gertaera gertatu den tokirantz abiatzen zara 25



4. FASEA - GALDERA

Zeintzuk dira bidean hartzen dituzun 

erabakiak?

Denbora: 10 minutu
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5. FASEA- GORABEHERA GERTATU DEN TOKIRA IRITSITAKOAN l

Gorabehera gertatu den tokira iritsi zara; bertan zaintzako sarjentua dago eta 

informazio hau eman dizu:

“Propano-isuri bat gertatu da, sua hartu duena, gas toxikoen biltegia dagoen eremuari
eragin dion deflagrazio bat sorraraziz. Biltegiaren egituraren zati bat erori egin da. 
Sortutako sua itzalita dago.

Kloro gasaren detektagailuak adierazten du isuri bat egon dela, eta gainerako gasen

detektagailuek ez dute ezer detektatzen.

Dirudienez gutxienez langile bat zebilen lanean biltegi horretan, beraz hondakinen

azpian egon daiteke estalita, eta bigarren langile bat ere falta da, eta ez dakigu non 

dagoen."
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5. FASEA - GORABEHERA GERTATU DEN TOKIRA IRITSITAKOAN II

Baliabide hauek ere iritsi dira: Basauriko tresnen furgoia, Ortuellako gas kimiko

arriskutsuen edukiontzia, Ortuellako bigarren hiri-ponpa eta Basauriko autoeskailera

bat.

Eskatutako baliabideak, zutoien edukiontzia, tresnen bigarren furgoia eta bigarren

zaintza-sarjentua (SZ3) bidean datoz.

Gainera, eskatutako Eusko Jaurlaritzako teknikariak ere bidean datoz.

Ertzaintzako arduradunak baieztatu du industrialdeko gainerako enpresetako

langileak enpresa horien barruan sartuta daudela, baita elkartzeko gunean zeuden

Carburos Metálicos enpresako gainerako langileak ere.
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5. FASEA - GALDERA

Ze erabaki hartzen dituzu?

Denbora: 25 minutu
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6. FASEA – IRUDIKAPENEKO TXOSTENA I

Desagertuta zegoen bigarren langilea enpresaren kanpoko aldean aurkitu dute, 

egoera onean.

Bertan behera eroritako aldea miatu ostean, ez da aurkitu langilerik, beraz pertsona 

batek desagertuta jarraitzen du.

Komunikazio-bide guztiak (AP-68, noranzko bietan, eta BI-625) eta trenbidea 

moztuta daude.

Propano-lainoa lausotu egin da eta behe mailan ez dago inolako gas-metaketarik 

enpresaren barruan, ezta inguruan ere. Gainera, istripua jasan duen botila guztiz 

hustuta dagoela egiaztatu da.
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6. FASEA - IRUDIKAPENEKO TXOSTENA II

Tokiraino iritsi den suhiltzaile-taldeak, III. mailako arropekin, jakinarazten du antza 50 

kilogramoko kloro-botila bat dagoela, ustez kalteren bat duena, eta egiaztatu dutela 

gas-faseko isuri txiki bat duela.

Osakidetzako, Uraren Euskal Agentziako eta Ingurumeneko teknikariak iritsi berri 

dira.

Gainera, Ertzaintzako miaketa-txakurren taldeak ere bertan daude.

Eta zutoinen edukiontzia eta tresnen bigarren furgoia ere iritsi dira.
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6. FASEA - GALDERA

Zaintzako ofiziala iristen da tokiraino eta honako hauek eskatzen 

dizkizu:

----EgoeraEgoeraEgoeraEgoera----puntua (egoerari, aurrez ikusitako ekintzei eta ezbeharraren puntua (egoerari, aurrez ikusitako ekintzei eta ezbeharraren puntua (egoerari, aurrez ikusitako ekintzei eta ezbeharraren puntua (egoerari, aurrez ikusitako ekintzei eta ezbeharraren 

balizko bilakaerari buruzko txostena).balizko bilakaerari buruzko txostena).balizko bilakaerari buruzko txostena).balizko bilakaerari buruzko txostena).

----Ezbeharraren irudikapen grafikoa.Ezbeharraren irudikapen grafikoa.Ezbeharraren irudikapen grafikoa.Ezbeharraren irudikapen grafikoa.

Denbora: 25 minutu
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