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TELELANA ETXEAN 

 

 

Telelana zeregin bat antolatzeko eta/edo egiteko modu bat da, kontratu edo lan-harreman baten 

esparruan informazio-teknologiak erabiliz. Kontratu edo lan-harreman horretan, lan hori, 

enpresaren lokaletan ere egin badaiteke ere, haietatik kanpo egiten da erregulartasunez, 

Telelanari buruzko Europako Esparru Akordioaren arabera. 

Telelanean funtsezko hiru modalitate daude: 

Bizilekua: langileak bere etxean egiten du lan. Etorkizun handiena duen modalitatea da, eta 

ohikoena IKTen erabileraren bidez egitea da. 

Telezentroak: aldi baterako alokairuan hartutako lekua da, erabiltzaileentzako zerbitzuak 

eskaintzen dituena. Telelaneko jarduerak egiteko ekipamendu informatiko eta 

telekomunikaziokoak ditu, erabilera partekatukoak. Espazioa optimizatzea lortzen du; izan 

ere, txandak antolatuz, bulego bera erabil dezakete hainbat enpresak eguneko 24 

orduetan. 

Mugikorra: lanpostua ez dago leku jakin batean. Telelangileak mugimenduan daude, eta 

komunikazio bat dute enpresarekin, bitarteko telematikoen bidez. Langile horiek maiz 

lekualdatu behar dute beren zerbitzuak eman ahal izateko, hala nola, komertzialak edo 

ekipo informatikoen mantentze-lanetako langileak, besteak beste. 

Gauden egoeran, langileak bere etxean egin behar du lan nahitaez. Gainera, aprobetxamendu 

optimoan eragina izan dezaketen zailtasunak gehitzen dira, adingabeen eskolatu gabeko egungo 

egoera kasurako, familia-lana bateratzea desorekatzen duena. Gida honen bidez, telelanak 

etxebizitza partikularrean izan ditzakeen arriskuak prebenitzeko jarraibide baliagarriak ematen 

saiatuko gara. 

 

 



 
 

 

1.- TELELANA ETXEAN DITUEN LANEKO ARRISKUEN AURKAKO PREBENTZIO-NEURRIAK 

 

Telelanaren lan-arriskuei aurre egiteko prebentzio-neurri nagusiak lau atal ditu: 

 

 

1.1 Etxebizitzaren zati bat lantoki bihurtzeak dakartzan 

arriskuen aurrean 

 

 

  

Ohikoena etxebizitza bat lantoki bihurtzeko diseinatuta ez egotea da. Beraz, ezinbestekoa izango 

da zenbait aldaketa egitea eta arriskuak saihestuko dituzten zenbait neurri hartzea: 

 Etxebizitzaren barruan eremu isolagarri bat identifikatu eta gaitu, laneko ekipamendu 

eta materialetarako beharrezko espazioa izango duena; kokapen hori lanerako soilik 

izango da. Egokiena litzateke argi naturala izatea, begiak nekatzeko arriskua murrizten 

baitu, eta zarata, kanpokoa zein etxekoa, ahalik eta txikiena izatea, estres-faktore 

garrantzitsu bat murrizteko. 

 Espazioa ordenatuta mantendu erorketak eta kolpeak saihesteko, igarotzeko lekuak 

errespetatu, etab. Kontuan hartu beharreko neurri garrantzitsu bat dugu kableatu 

elektrikoa eta telefonikoa modu finkoan, hormetan jarrita edukitzea; horrela, 

beharrezkoak ez diren istripuak saihestuko dira. 

 Gelaren tenperatura eta aireztapena zaintzea. Ingurumen-erosotasuna eta barneko 

airearen kalitatea garrantzitsuak dira laneko segurtasunari eta osasunari eusteko orduan. 

 

 



 
 

 

 

1.2- Nahasmendu muskulueskeletikoen aurrean   

 

  

Diseinu ergonomiko egokia izateko, honako alderdi hauek hartu beharko dira kontuan: 

 Lan-mahaia edo -azalera: duen altuera oso garrantzitsua da gure lana burutu ahal 

izateko; izan ere, altuera handiegia bada, bizkarra altxatu beharko dugu, eta 

omoplatoetan mina hartuko dugu; aldiz, baxuegia bada, bizkarra ohi baino gehiago 

tolestuko dugu, eta bizkarreko muskuluetan mina hartu. Ordenagailu bidezko lanetarako 

altuera gomendagarria gizonentzat 68 cm-koa da eta 65 cm-koa emakumeentzat. 

Mahaiak hankentzat espazio nahikoa utzi behar du, eta askotan egingo ditugun 

zereginetan eskuekin iristeko distantziak kontuan hartu behar. 

 Aulkia: aulkiaren oinarriak egonkortasuna bermatu behar du, eta, horregatik, gurpildun 

bost beso izango ditu, mugitzeko askatasuna ahalbidetuko dutenak. Era berean, 

bizkarraldea etzangarria izan beharko da, eta altuera doigarria. 

 Teklatua: goiko gorputz-adarretan nekerik ez eragiteko, pantailarekiko inklinagarria eta 

independentea izatea gomendatzen da, eta, gainera, esku-euskarria erabiltzea 

gomendatzen da. 

 Liburu-euskarria: zenbait zereginetan oso erabilgarria da, egonkorra eta erregulagarria 

izateaz gain. Halakorik ez badago, dokumentuak ordenagailuaren pantailaren ondoan eta 

altuera berean jartzea gomendatzen da, buruari alferrikako mugimendurik ez eragiteko. 

 Oin-pausatzekoa: oso garrantzitsuak dira, baldin eta altueran erregulatzeko moduko 

mahairik ez badaukagu, jarrera desegokiak saihesteko aukera ematen baitute. Komeni da, 

halaber, duten azalera ez labainkorra izatea, erresistentea izatea eta inklinazio bat duena. 

Horrelakorik ez badugu, emaitza bera lortzen duen beste edozein elementurekin ordeztea 

gomendatzen da. 

 

 



 
 

 

 

1.3-   Ikusmen-nekearen aurrean 

 

  

Ikusmen-nekea prebenitzeko, honako prebentzio-neurri hauek proposatzen dira: 

 Ekipamendu informatikoaren eta osagarrien kokapen egokia: pantaila, teklatua eta 

dokumentuak begietatik antzeko distantziara egon beharko dira, ikusmen-nekea eta 

lepoko eta buruaren mugimenduak saihesteko. Pantaila langilearen begietatik 40 eta 55 

cm artean egotea gomendatzen da. Pantaila langilearen begien altuerara eta hortik 

behera, 60º-ra egongo da. 

 Islak eta itsualdiak saihestea: lanpostuak instalatzean, kontuan hartu argi-iturriek 

(leihoak eta beste irekidura batzuk, trenkada gardenak edo zeharrak, eta kolore argiko 

ekipoak edo trenkadak) ez dutela zuzeneko itsualdirik eragiten, ezta pantailan isla 

gogaikarririk ere. Leihoek estaldura egokia eta erregulagarria izan beharko dute, 

lanpostua argiztatzen duen eguneko argia arintzeko. Gomendagarriena da pantaila 

argiaren sarrerarekiko perpendikularrean jartzea. 

 Argiztapen egokia: lanposturako argiztapen-sistema on bat aukeratu, nolabaiteko 

ikusmen-erosotasuna eta ikusmen-pertzepzio ona lortzeko; horregatik, ahal dela, naturala 

izan behar du, eta argiztapen artifizialarekin osatu beharko da, lehenengoak, berez, 

ikuspen-baldintza egokiak bermatzen ez dituenean. Faktore horiek kontuan ez hartzeak 

ikusmen-nekea eragin dezake. 

 Ordenagailuaren pantailaren kalitate egokia: langileak erraz doitu behar ditu 

karaktereen eta pantailaren hondoaren arteko argitasuna eta kontrastea, eta erraz 

egokitu beharko ditu inguruko baldintzetara. Pantailak nahi dugu moduan orientatzeko 

eta tolesteko modukoa izan behar du, erabiltzailearen beharretara erraz egokitzeko 

modukoa. Oinarri independente bat edo pantailarako erregulagarria den mahai bat erabili 

daiteke. Irudiak egonkorra izan behar du, distira, dirdira edo bestelako ezegonkortasunik 

gabekoa. 

 Hardware gailuak erabiltzea: telelanean, enpresek gehien erabiltzen dituzten gailuen 

artean honako hauek daude: ordenagailu eramangarriak eta mahai gainekoak, tableta, 



 
 

 

smartphone-a eta PDA. Gailu bakoitzak arrisku espezifikoak ditu. Ordenagailu 

eramangarriek lan eremua inprobisatzeko eta pantailaren eta erabiltzailearen arteko 

distantzia desegokia izateko arriskua dute, eta ondorioz, ikusmenaren nekea areagotu. 

Tabletak datuen sarrera eta bistaratzea ukipen-pantaila berean integratzen ditu, eta 

ikusmen-nekea eragin dezakete dituen ezaugarriengatik: bereizmena, kontrastea eta 

distira. Gainera, bereizmen handiko pantailek hazbete karratuko pixel kopuru handia 

duenez, karaktere txikiagoak eta irakurtzeko zailagoak ditu, eta, beraz, ikusmen-nekea 

areagotu dezake. Arrisku handiagoa smartphone eta PDA erabiltzeak dakar, pantailak 

txikiagoak direlako. Gailua aukeratzerakoan, ordenagailu eramangarriari emango zaio 

lehentasuna, garraio errazeko ezaugarriak dituelako, lan-eszenatoki desberdinak 

ahalbidetzen dituelako, etab. Hala ere, komenigarria izango da neurri handiko monitore 

bat izatea (adibidez, 23 "/ 16:9). 

 

 

 

 

1.4- Telelanaren ondoriozko arrisku 

psikosozialen aurka 

Lana norberaren etxetik edo enpresakoak ez diren beste gune batzuetatik egiteak eragin zuzena 

du enpresaren antolamenduan, zereginen garapenean eta baita langilearen osasunean ere. 

Telelanak IKTen ezagutza nahikoa eskatzen du, eta, batez ere urrutitik egiten denez, 

despertsonalizazio-sentsazioa sor dezake langilearengan. 

Horrek berekin dakar laneko zenbait arrisku psikosozial, hainbat patologia eragin ditzaketenak. 

Horregatik, prebentzio-neurri batzuk ezarri behar dira: 

 Familia lan-eremutik bereizi: bizi garen leku berean lan gin behar izateak eta ordutegia 

bat etxean bete behar izateak lana eta familia uztartzea zailtzen du, eta, ondorioz, laneko 

eta familiako gatazka-egoera sortzen da. Enpresak praktika onen gidak diseina ditzake, 

lan-denbora eta familia/aisia bereiztea errazteko. 



 
 

 

 Ordutegi malgua eta lanaren antolaketa: lan-erritmoaren kontrolak berak ekar dezake 

ezohiko ordutegietan lan egitea, lanaldia luzatzea eta atsedenaldia murriztea. Horregatik, 

egokiena litzateke egin beharreko lana planifikatzea, lanaldi bakoitzerako benetako 

helburuak finkatuz eta zereginak lehenetsiz, lan-denboraren antolaketa telelangileari 

egokituko baitzaio, kontuan hartuta haren lan-kargak lan presentzialean egiten zuen 

lanaren baliokidea izan beharko lukeela. Ezinbestekoa izango da telelangilearen ezaugarri 

eta beharretara egokitutako ordutegia ezartzea, erritmo biologikoei eta familia-

kontziliazioari ahalik eta gutxien eragingo dieten ohiturak finkatuz. Errutinak mantentzeak 

eta lan-ordutegia zorrotz betetzeak murriztu egingo du telelanaren modalitatean dagoen 

lanerako adikzio-arriskua, uneoro egon baikaitezke lanera konektatuta, IKTen bidez. 

 Isolamendua: telelanaren modalitateak gizarte-isolamendua, gainerako langileekin 

harremanik ez izatea eta erakundeko kide ez izatearen sentimendua eragin dezake, eta 

horrek desoreka psikologikoa eragin dezake. Hori saihesteko, komeni da gainerako 

langileekin komunikazioa erraztuko duen prozedura bat izatea, telelangilearen eta 

enpresako kideen artean zenbait bilera finkatzeko beharra barne. Horrela, bere lanari, 

enpresari dagozkion gaietan eguneratuta egotea lortzen da, erakundeko kide izatearen 

sentimendua sustatzen da, eta bakardadeak eta isolamenduak eragindako arazoak 

prebenitzen dira. 

 Lidergorik eza: hierarkian gorago dagoenari feedback eza eta kontaktu zuzena ez izateak 

autoritaterik ez duelako pertzepzioa eta bere lanaren balorazio eskasa eragin diezaioke. 

Lidergo-estilo positiboa mantendu beharko da. 

 IKTei lotutako lan-gainkarga (Teknoestresa): telelanaren modalitatera sartzen diren 

langileek IKTak erabiltzeko ezagutza nahikoa izan beharko dute. Horiek erabiltzeko 

trebetasunik ezak eta sor daitezkeen arazo teknikoek lan-gainkargaren pertzepzioa eragin 

dezakete. Enpresak jarduteko prozedura bat izan beharko du, eta arazo teknikoak sortuz 

gero (zerbitzu teknikora deitzea, urrutiko laguntza …) nola jokatu behar den jakinarazi 

beharko die langileei. Halaber, IKTak lan-tresna gisa erabiltzeko egokitzapenean 

lagunduko duen prestakuntza bultzatu beharko da, eta prebentzio-neurriak ezarriko dira 

langileak deskonexio digitalerako duen eskubidea bermatzeko. 



 
 

 

 Pausak: atsedenerako lan-erritmo bat ezarri, etenaldi asko eta laburrak egin, etenaldi 

gutxi eta luzeak egin beharrean. Izan ere, behin neke-egoerara iritsita, zaila da suspertzea, 

eta positiboagoa da puntu horretara ez heltzea. 

 

Enplegatzaileak arriskuak prebenitzeko betebeharra du, bere langile guztien osasunari eta 

segurtasunari dagokienez, telelangileak barne. Beraz, lan eremu pribatuak izan ditzakeen 

arriskuak ebaluatu beharko ditu. Gainera, larrialdi-egoerak jakinarazteko edo telelanean gerta 

daitezkeen lesioak (telelanean gertatzen diren istripuak, ustezko ebidentzia dutenak) 

jakinarazteko prozedurak izan beharko ditu. 

 

2.- GOMENDIOAK: 

Etxe gehienak ez daude prestatuta telelanaldi luzeetarako, eta, beraz, komeni da jarrera-aholku 

hauei erreparatzea: 

• Garrantzitsuena aulkitik askotan altxatzea da, artikulazioen gainkargak saihesteko. Irtenbide 

ergonomiko onenak izanda ere onena: mugitzea, mugitzea eta mugitzea.  

• Telelaneko etenaldiak obligaziotzat hartu behar ditugu eta atsedenalditxo hauetan mugitzera 

behartu behar dugu geure burua. Funtsean, telelanean ordenagailu baten aurrean gehien 

mintzen diren gorputz atalak (bizkarra, lepoa, hankak, lepoa eta sorbaldak) aktibo mantentzeko 

ariketak egin behar ditugu. 

• Telelanean gehien kargatzen den beste gorputz-ataletako bat hankak dira. Fisioterapeutek 

altzari finko baten gainean jartzea gomendatzen dute, mahai baten gainean, adibidez, eta zorutik 

oinak txandaka altxatzea, belaunak, orkatilak eta aldakak bezalako artikulazioak mugitzeko. 

• Bizkarra ere puntu kritikoa da telelanean. Ekiditeko, fisioterapeutek beso bat buru gainetik 

altxatzea proposatzen dute, eta ondoren alde baterantz makurtzea.  Bukatuta, beste aldearekin 

gauza bera egitea. 

• Ordenagailuaren aurrean 50 minutuko jarduera bakoitzeko, 5 eta 10 minutuko atsedenaldia. 



 
 

 

• Sorbaldak erlaxatuta eta ukondoak tolestuta (90 gradura) eduki behar dira, bizkarrak ez 

sufritzeko; pantailaren goiko ertza begien parean egon behar da, zerbikalak zabal ez daitezen; 

saihestu hankak gurutzatuta edukitzea, nerbio-sistema eta zirkulazio-sistema ez konprimatzeko; 

oinak lurrean edo oin-euskarri baten gainean egon behar dira (oinetako kaxa bat jarrita 

inprobisatu dezakegu etxean). 

Gomendioen dekalogoa 

1- Mantendu zure ohiturak lanpostura joango bazina bezala: garrantzitsua da norberaren 

zaintzarako eta elikadurarako ohiturei eustea. 

2- Zure lanpostuan bezala, etxean ere izan zaitez zorrotza: markatu errutina bat, ordutegi bat 

eta ohitura batzuk izango dituena, eta bete. Egin plan bat egiteke dituzun zereginekin, epeak eta 

helburuak finkatu egutegian. 

3- Saiatu lanerako leku egokia lortzen: bertan behar diren erreminta guztiak izango dituena, 

argiztapen egokia eta ergonomikoki zuzena. Saihestu sofan, ohean eta abarretan lan egitea … 

zure gorputzak eskertuko du, eta pantaila txikiak barik, lehentasuna eman  eramangarria 

erabiltzeari. 

4- Ez izan IKTen beldur: zuzenean daude lotuta zure lan-jarduerari eta zure egunerokotasunaren 

parte izango dira. Ez da etsaia, aliatua baizik; beraz, ez izan itxia horretan. 

5- Banandu eremu profesionala eta familiakoa/aisialdia: ez egon etengabe laneko 

komunikazioen zain, hor jarraituko dute hurrengo lanaldian, zure inguruak eskertuko du. Gozatu 

aisialdiaz. 

6- Atsedenaldiak egin atseden hartzeko eta mugitu: eman orduro begiei atsedenaldia, kendu 

pantailatik eta aprobetxatu muskuluak luzatzeko. 

7- Harremanetarako: lankideekin harremanetan egoteak zalantzak argitzen eta kolektibo baten 

parte sentitzen laguntzen dizu. Ez mugatu idatzizko formatura, hitz egiteak gaizki-ulertuak 

saihesten ditu. 

8- Distrakzioak ekidin: lanean ari zaren bitartean musika edo irratia erabiltzen baduzu, saia 

zaitez arretagune garrantzitsu bihur ez daitezen. Gauza bera sare sozialekin edo zurekin bizi diren 

pertsonen etenaldiekin. 

9- Saiatu etengabe mokaduak jaten ez egoten, zaindu zure elikadura: etxean lan egitea eta 

etenaldiak egitea ez da etengabe mokaduak jateko aitzakia perfektua izan behar. Prestatu 

elikagai osasungarriren bat lanaldia hasi baino lehen. 

10- Egin ariketa egunero: jarri egunero helburu bat zure gorputza lantzeko, telelanak ez zaitzala 

sedentarismora eraman.  
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