
 
Hirugarren ariketa  

Esku-hartze bati buruzko kasu 
praktikoa 

 

 ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA 
 ZERBITZU BEREZIEN AZPIESKALA - OPERATIBOA 
 MOTA: SU-ITZALTZEA 
 ESPEZIALITATEA: KABOA 



Ariketaren baldintzak 

 Ariketaren azalpena. 
 
 Hasierako datuak. 
 
 Ariketaren hasiera. 



ARIKETAREN AZALPENA 

Ariketaren baldintzak 
Azalpena 



 Gehienez ere bi orduko epean, esku-
hartze bati buruzko kasu praktiko bat 
ebatzi beharko da. Ariketa ausaz 
aukeratuko da, proba hasi aurretik 
epaimahaiak proposatutako batzuen 
artean. 

 

Ariketaren baldintzak 
Azalpena 

 



 Ariketa proposatzeko eta galderak egiteko, pantailan 
proiektatzen joango diren testuak eta irudiak erabiliko dira. 

 Ariketa zazpi fasetan egituratuta dago, eta, fase bakoitzean, 
informazioa, galdera eta erantzuna idatziz garatzeko atala 
daude. 

 Erantzunak idazteko, horretarako eman diren orriak erabiliko 
dira. Orrien alde bakarretik idatzi behar da. 

 Galdera bakoitzaren ostean, gehienezko epe bat egongo da 
erantzuteko. Denbora hori igarota, erantzun-orria/orriak 
horretarako banatutako gutun-azalean sartuko da/dira, eta 
hurrengo fasearen aurkezpenari ekingo zaio. 

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

Ariketaren baldintzak 
Azalpena 

 



 Galderak kaboak esku-hartze bateko taldeko buru gisa eta aginte gisa dituen 
eginkizunei dagozkie. 

 Baliabide egokiak mobilizatzea, baliabideak mobilizatzeko protokoloan ezarritakoa 
kontuan hartuta, eta/edo, informazio berriaren arabera edo intzidentearen 
bilakaeraren arabera, egokitzat jotzen dituzun baliabideak mobilizatzea/eskatzea. 
 Intzidenteari buruzko hasierako informazioa baieztatzea eta/edo argibide 

gehiago eskatzea. 
 Intzidentea gertatu den lekura heltzean dagozkion jarduerak egitea. 
 Erabaki egokiak hartzea eta jarduketa-plana diseinatzea.  
 Esku-hartzean kontrolatu beharrekoak: 

 Ea emandako aginduak bete diren. 
 Jarduketa-planaren emaitzak. 
 Istripuaren bilakaera. 
 Segurtasuna, oro har.  

 Dagozkion ekintzak koordinatzea intzidentean diharduten beste zerbitzu, 
entitate eta erakundeetako arduradunekin.  

 Istripuaren bilakaeraren berri ematea Fenix Baseari eta sarjentuari. 
 Agintea aldatzea. 

Ariketaren baldintzak 
Azalpena 

 



 HASIERAKO DATUAK 

Ariketaren baldintzak 



Suhiltzaile-etxeen banaketa 
 

1. zona 
Ortuellako suhiltzaile-etxea 
Balmasedako suhiltzaile-etxea. 
 
2. zona 
Basauriko suhiltzaile-etxea 
Gernikako suhiltzaile-etxea. 
 
3. zona 
Leioako suhiltzaile-etxea 
Derioko suhiltzaile-etxea 
 
4. zona 
Iurretako suhiltzaile-etxea 
Markinako suhiltzaile-etxea 

1 2 

3 

4 

Ariketaren baldintzak 
Hasierako datuak 

 



 Parque AUP AUP ANP AFP AEA FUV Multiuso Carros TT TT 

Z
O

N
A

 1
 

URIOSTE 
      

Riesgo 
 Químico 

 

Arena 
Bombas 
Metro   

BALMASEDA 
       

Arena 
Bombas   

Z
O

N
A

 2
 

BASAURI 
      

Hospital de 
Campaña 

 

Arena 
Bombas 

  
GERNIKA 

       
Arena 
Bombas   

Z
O

N
A

 3
 

LEIOA 
      

Apuntalamiento 
y desecombro 

 

Arena 
Bombas 
Metro   

DERIO 
       

Arena 
Bombas   

Z
O

N
A

 4
 

IURRETA 
       

Arena 
Bombas 

  

MARKINA 
       

Arena 
Bombas 

  
 

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 

 
Recursos disponibles: vehículos. 

Ariketaren baldintzak 
Hasierako datuak  

 



LOCALIZACIÓN JEFE GUARDIA SARGENTOS CABOS BOMBEROS 

ZONA 1 
URIOSTE 

BALMASEDA 

ZONA 3 
ARTAZA 

DERIO 

ZONA 2 
BASAURI  

GERNIKA 

ZONA 4 
IURRETA 

MARKINA 

FENIX 0 SZ 1 

SZ 3 

SZ 4 

 
Recursos disponibles: personal. 

Ariketaren baldintzak 
Hasierako datuak 
 



 ARIKETAREN HASIERA 

Ariketaren baldintzak 



1. fasea 

ARIKETA 
 



1. FASEA 
Hasierako datuak eta abisua 

 - Osteguna da, abenduak 19, eta 11:00ak dira. 

 - Balmasedako suhiltzaileen etxeko kaboa zara.  

 - Errelebo osoa dago: kaboa eta 5 suhiltzaile-gidari. 

 - Guneko sarjentua (SZ1) Uriosteko suhiltzaile-etxean dago. 

 - Une honetan, Fenix Baseak honako hau jakinarazten dizu: 

 

 "Trafiko-istripua Balmasedako El Páramo industrialdean. 

Pertsona bat harrapatuta dago".  



 
 

Polígono 
El Páramo 

Balmaseda 

1. FASEA 
El Páramo industrialdearen kokalekua. 

Parque 

Distancia 4 Km. 



1. FASEA 
Industrialdearen xehetasuna 



DENBORA: 5 minutu. 

1. FASEKO GALDERA:  

Jasotako abisuaren aurrean: 
"Trafiko-istripua Balmasedako El Páramo industrialdean. 

Pertsona bat harrapatuta dago".  

 ZER OINARRIZKO EKINTZA EGIN ETA 

ERABAKI HARTUKO DITUZU LEHEN UNE 

HAUETAN? 



2. fasea 

ARIKETA 



2. FASEA 
Ibilbidea 

Abisua jasotzean, honako egintza hauek egin eta 
erabaki hauek hartu dituzu hasieran: 
 Halako kasuetarako ezarrita dagoen protokoloari 
dagozkion baliabideak mobilizatzea (pertsona bat 
harrapatuta geratu den 2. mailako trafiko-istripua AT-
NII): FUV eta AUP, kaboa eta 5 suhiltzaile. 
 

 Istripuari buruzko informazio osagarria eskatzea: 
zenbat ibilgailu izan diren, nola jo duten elkar, zehazki 
zein k.p.-tan izan den, zer beste baliabide mobilizatu 
diren, eta abar. 

 Mobilizaturiko langile eta ibilgailuen berri ematea 
Fenix Baseari, eta jasotako informazioa egiaztatzea. 



2. FASEA 
Ibilbidea      Istripurako bidean zoazela, 

buruan errepasatzen dituzu halako 
ezbeharretan kabo bati esleitzen 
zaizkion zereginak, oinarrizko 
funtzioak eta materialak, bai eta 
suhiltzaile-talde bakoitzari ematen 
zaizkionak: osasuna, segurtasuna 
eta irekitzea. 



HALAKO EZBEHARRETAN, ZEIN DIRA KABO 

BATI ESLEITZEN ZAIZKION ZEREGINAK, 

OINARRIZKO FUNTZIOAK ETA MATERIALAK, 

ETA SUHILTZAILE-TALDE BAKOITZARI EMATEN 

ZAIZKIONAK (SANITARIOA, SEGURTASUNA 

ETA IREKITZEA)?  

DENBORA: 25 minutu. 

2. FASEKO GALDERA  



3. fasea 

ARIKETA 



3. FASEA 
Ibilbidea: 

 Baieztatu dute kamioi baten eta auto baten arteko istripua 
dela. 
 Ertzaintza daukazue zain industrialderako sarbidean. 
 Autoaren gidaria harrapatuta dago. 
 Ez dago beste biktimarik. 
 Automobilak albo batean jo du kamioia bete-betean. 
 Kamioiak bidoi batzuk zeramatzan, eta galtzadara jausi dira. 
 Abisatu dute baliabide sanitarioa. Bilbotik aterako da. 
 SZ1 bidean dago. 
 Suhiltzaileak lehenbailehen joan daitezen eskatu dute.  

Istripurako bidean, eta hara heldu baino lehen, honako hau 
jakinarazten dizu Fenix Baseak: 



ZER EGINGO DUZU DATU BERRI 

HORIEK JASOTA? 

DENBORA: 5 minutu. 

3. FASEKO GALDERA  



4. fasea 

ARIKETA 



- Informazioa eskatu diozu Fenix Baseari: ea zer mota eta neurritakoak 
diren bidoiak, zer ezaugarri dituen barruan daramaten produktuak edo 
produktuek, eta ea zer egoeratan dauden: ihesa, isuria... eta abar. 
- Badaezpada, arrisku kimikoetarako edukiontzia eta harea-gurdia 
mobiliza ditzaten eskatu duzu. 
 

4. FASEA 
Ibilbidea: 

 

Aurreko informazioa jasotzean, honako egintza hauek egin 
dituzu: 

 Baieztatu dute kamioi baten eta auto baten arteko istripua dela eta 
industrialdeko kale nagusian gertatu dela. 
 Ertzaintza han dago. 
 Autoaren gidaria harrapatuta dago. 
 Ez dago beste biktimarik. 
 Automobilak albo batean jo du kamioia bete-betean. 
 Kamioiak bidoi batzuk zeramatzan, eta galtzadara jausi dira. 
 Abisatu dute baliabide sanitarioa. Bilbotik aterako da. 
 SZ1 bidean dago. 
 Suhiltzaileak lehenbailehen joan daitezen eskatu dute.  



 
 
 

4. FASEA 
F6-ko baliabideak ezbeharraren lekura heldu dira. 

 
 



4. FASEA 
F6-ko baliabideak ezbeharraren lekura 

heldu dira. 
 

Gidaria harrapatuta dago.  
Uhala jarrita dauka.  
Kontzientea dago eta bizi-
konstanteak egonkor ditu. 

Estolda. 

Moderador
Notas de la presentación
RECORDAR QUE APARCAR LOS VEHICULOS CORRECTAMENTE IMPLICA DELIMITAR LA ZONA DE SEGURIDADEL CABO DECIDE CUALES SON LOS LIMITES DE LA ZONA DE SEGURIDAD, PERO DELEGA SU DELIMITACION FISICA( BALIZAR CON CINTA, CONOS…ETC) EN PM, ERTZAINA…ETC.PREGUNTAR A LOS ALUMNOS SI RECUERDAN CUAL ES LA PRIMERA RI AL LLEGAR AL QTH….: COMUNICAR A BF LA LLEGADASI NECESITO REFUERZOS U OTRO TIPO DE NECESIDADES: TECNICOS DE GAS….ETC, TENGO QUE PEDIRLOS AHORA, LO ANTES POSIBLE



4. FASEKO GALDERAK  
ZEIN DIRA ZURE BEREHALAKO EKINTZAK?  

ZEIN DA ZURE HASIERAKO JARDUKETA-PLANA? 

ZEIN DIRA ZURE AGINDUAK? 

 

 

DENBORA: 25 minutu. 

Moderador
Notas de la presentación
RECORDAR QUE APARCAR LOS VEHICULOS CORRECTAMENTE IMPLICA DELIMITAR LA ZONA DE SEGURIDADEL CABO DECIDE CUALES SON LOS LIMITES DE LA ZONA DE SEGURIDAD, PERO DELEGA SU DELIMITACION FISICA( BALIZAR CON CINTA, CONOS…ETC) EN PM, ERTZAINA…ETC.PREGUNTAR A LOS ALUMNOS SI RECUERDAN CUAL ES LA PRIMERA RI AL LLEGAR AL QTH….: COMUNICAR A BF LA LLEGADASI NECESITO REFUERZOS U OTRO TIPO DE NECESIDADES: TECNICOS DE GAS….ETC, TENGO QUE PEDIRLOS AHORA, LO ANTES POSIBLE



5. fasea 

ARIKETA 



- Heldu zaretela jakinaraztea Fenix Baseari. 
- Ibilgailuak segurtasunezko posizioan jar ditzatela agintzea. 
- Ibilgailuen azterketa periferikoa eta barrualdekoa egitea, eta oinarrizko 
informazioa jasotzea. 
- Istripua izan duen ibilgailua iraulita dago, sabaia lurrean duela. Gidaria 
harrapatuta dago (segurtasun-uhala jarrita), eta kontziente. 
- Baliabide sanitarioa ez da heldu. 

 
- Etiketak (gorria eta zuria)              dituen bidoi bat jausi da kamiotik. 
- Bidoiak pitzadura txiki bat dauka, eta produktuak ihes egiten dio bertatik. 
- Isuria ibilgailurantz eta hustuleku baterantz doa. 
- Kamioi-gidaria hantxe dago, eta esaten dizu beste bidoiak hutsik daudela. Ez 
dauka beste daturik ez dokumentaziorik bidoiari ihes egiten ari zaion produktuaren 
ezaugarriez. 
- Egoeraren berri ematea Fenix Baseari. 
- Isuriaren sukoitasuna detektatzea: esplosimetroa pasatu. 
- Errefortzuak eskatu: berretsi arrisku kimikoetarako edukiontzia eta harea-gurdia 
mobilizatu behar direla, eta eskatu dotazio osoa duen beste autoponpa bat eta 
hondakinen kudeatzaile bat. 

5. FASEA 
Zure berehalako ekintzak 



HASIERAKO JARDUKETA-PLANA: 
 Biktima artatu eta egonkortzea. 
 Biktima erreskatatu eta ebakuatzea. 
 Isuritako likidoa lurrun dadila saihestea. 
 Isuria gehiago zabal dadila saihestea.  

 

5. FASEA 
Zure hasierako jarduketa-plana 

Zure aginduak 

AGINDUAK. 
Behin ohiko jarduketak eginda (seinaleak jartzea, egonkortzea, bateriak deskonektatzea, tresnak 
mugitzea, ur-linea... eta abar), honako agindu hauek eman dituzu jarduketa-plana betetzeko:  
 
Talde sanitarioa 
Xedea: Biktima artatu eta egonkortzea. Nola egingo da: Material sanitarioa. Iristeko bidea: Gidariaren atea 
eta/edo maletategiko atea. Segurtasuna: 0. maila. Ez du kontakturik produktuarekin. 
 
Irekitze taldea  
Xedea: Zuloak irekitzea. Nola egingo da: Zizaila, banatzailea eta zilindroak. Iristeko bidea: Lehenengo, 
gidariaren atea. Bigarren, maletategiko atea. Segurtasuna: 0. maila. Ez du kontakturik produktuarekin. 
 
Segurtasun taldea 
Xedea: Lehenengo, isuria estaltzea. Bigarren, isuria geldiaraztea. Nola egingo da: 45eko linea, zabaltze gutxiko 
bitsa. Lurra eta harea. Iristeko bidea: Adierazitako gunetik. Segurtasuna: 1. maila. Ez du kontakturik 
produktuarekin. 
 

 
 
 
 
 



Zenbait minutu geroago, eta zure jarduketa-planeko 

ekintzak abiatu eta martxan daudelarik, irrati bitartez, 

SZ1-ek eskatzen dizu emateko ezbeharraren egungo 

egoeraren eta abian diren ekintzen txosten oso bat. 

DENBORA: 10 minutu. 

5. FASEKO GALDERA   

IDATZ EZAZU SZ1-I IRRATI BIDEZ 

EMANGO DIOZUN TXOSTENA. 



6. fasea 

ARIKETA 



6. FASEA 
Egungo egoera 

Ezbeharraren lekura heltzen dira SZ1, arrisku 
kimikoetarako edukiontzia (2 suhiltzaile), harea-gurdia eta 
autoponpa, kabo batekin eta 5 suhiltzailerekin. 

- Suhiltzaile-talde sanitarioak biktima egonkortu du eta artatzen ari da. 
- Zulo bat ireki da gidariaren atean, eta zulo bat irekitzen ari dira 
maletategiko atetik. 
- Isuria bitsez estali da, eta lurrezko dike batez geldiarazi. 
- Bidoiari produktuak ihes egiten dio oraindik ere. 
- Anbulantzia ez da heldu.  

2 
2 1 C 



DENBORA: 10 minutu. 

6. FASEKO GALDERA  

2 
2 1 C 

Deskriba itzazu zer prozesu jarraitzen duzun agintea 

sarjentuari emateko, zer jarduketa-plan proposatzen 

diozun eta ezbeharraren sektorizatzea. 



7. fasea 

ARIKETA 



Istripurako, jarduketa- eta sektorizatze-plan hau proposatu diozu 
SZ1-i: 
Harrapatutakoa ateratzeko sektorea 
Jarduketa-plana: biktima artatu, egonkortu, erreskatatu eta ebakuatzea. 
Langileak: Balmaseda.  
Sektoreko arduraduna: Buru 6. 
Esku-hartze kimikorako sektorea 
Jarduketa-plana: bidoiaren ihesa ekiditea/gutxitzea: jasotzea.  
Langileak: Urioste. 
Sektoreko arduraduna: Buru 1. 
Esku-hartzeko agintea: SZ1. 

7. FASEA 



IDATZ EZAZU JARDUKETAREN 
AGIRIKO TXOSTENA ATALA.  

DENBORA: 15 minutu. 

7. FASEA 
Txostena 

Esku-hartzea amaitu da eta suhiltzaile-etxean zaude. 



ARIKETAREN 
AMAIERA 
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