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OPERAZIO-SE6URTASUNEKO POLITIKA

Operazio-segurtasunari buruzko pohtika honek EUSKG TRENBIDEAK-FERRO[ARRILES Vascos, S.A.ren
(aurrerantzean, EUSKOTREN) erakunde osoaren konpromisoa, betebeharra (misioa) eta ikuspegi estrategikoa
(ikuspegiaj adierazten eta isatzen ditu, operazio-segurtasunari dagokionez.

EUSKOTRENeko pertsona guztiek, maila guztietan, segurtasunaren eraikuntzan parte hartzen dute, eta
segurtasunarékin konprometitzen dira beren jarduerak egiteko eta guíe bezeroei eskaintzen dizkiegun zerbitzu
guztiak emateko tuntsezko faktore gisa. Cure jarduera guztirako batio eta erreferente nagusitzat jotzen dute
segurtasun-maiak etengahe hobetzea, hel.buruak ezartzean, horien betetze-mai[a eba[uatzean eta horiek
betetzeko ekintzak hartzean oinarrituta.

Operazioen Segurtasunerako Po[itikaren helburu nagusia EUSKOTRENek egiten dituen garraio-operazioetan
segurtasun-maaak etengabe hohetzea da, hiktima eta zauritu arriak kentzeko konpromisoa adierazten du,
erakunde osoa heWuru horrekin konprometitzeko ekimenarekiri. Helburu hori [ortzeko, EUSKOTRENek honako
estrategia hauek finkatu dito:

O Operazio-segurtasuneko Kudeatzeko Sistemak apbkatzea, prebentzioan, etengabeko hobekuntzan
eta neurri zuzentzafleen garaperiean oinarrituta, eta arriskuen eba[uazioa egiteko eta nahitaezko
kontro[- eta hobekuntza-neurriak ezartzeko prozeduren eta metodoen bidez ezarrita.

O Norberaren jardueretatik eratorritako segurtasun-arriskuak kudeatzea, bai eta EUSKOTRENek arindu
ditzakeen hirugarrenek eragindakoak ere. Kudeaketa hori tangiLeen erantzukizunetan eta gaitasunetan
oinarrituko da, operazio-segurtasunarekin zerikusia duten eremu guztetan; giza faktoreak eta
antoLaketa—faktoreak funtsezko elemento gisa integratuko dira, langfteen etengabeko
prestakuntzarekin eta informazioarekin eta sentsihilizazioarekin hatera, operazio—segurtasunarekin
otutako zereginak behar bezala betetzen direta berrnatzeko. Ron dela eta, openazio-segurtasunarekin
lotutako anbide-jarduerak egiten dituzten angileek (norberarenak zein kanpokoak) honako hau bete
beharko do:

o Politika bao eta aphkatu beharreko segurtasuna kudeatzeko sistemaren zatiak ezagutu eta
bete.

o Bere tuntzioak betetzeko prestakuntza egokia jaso.
o Arrskoak identifikatzen agundu, informazio- eta partaidetza-bideak erabihz.
o BaLdintza fisiko eta psikiko egokietan an egin.

O Segurtasun-informazioa bermatzea kontiantza-giroan, zigortzekoa ez den giroan, eta erakundearen
barruan segurtasun-kultura positiboa garatzea eta sustatzea, herritarrentzat, langileentzat,
bezeroentzat, enpresa kontratistentzat eta operadoreentzat segurtasun-ingurune bat sostatuz,
agintani nazionalekin eta komunitanioekin bnkidetza estoan.

O EUSKQTRENen jardoerari aplika dakizkiokeen haklintza [egatak, autonomikoak, nazionaak eta Eoropar
Batasunekoak betetzen direLa zaintzea, bai eta agintaritzek operazio-segortasunari boroz heren
borondatez ezarritako gomendioak, jarraibideak edo konpromisoak ere.

O Cure zerbitzu, ekipo eta prodoktoen hornitzaiLeei kontratatutako segurtasun-haWntzak betetzeko eta
zaintzeko eskatzea, EUSKOTRENi berari aplikatzen dizkioten betekizonekin bat etorriz.

PoLitika honen hidez, EUSKOTRENek operazio-segurtasunaren artoan duen enpresa-estrategia agerian
jartzen da. Segortasun-poLitika hori enpresako LangiLe guztien eskura dago Euskotrenen Intraneten.
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