OiRA:

Интерактивна оценка на
риска, базирана онлайн
Какво представлява OiRA?
OiRA е уеб базирана платформа, чрез която е осигурен безплатен онлайн
достъп на предприятията до интерактивни инструменти за управление
на рисковете за безопасността и здравето на работното място.
Инструментите са персонализирани за различни сектори и държави от
ЕС и позволяват на предприятията да предприемат важни стъпки за
предотвратяване на трудови злополуки и здравословни проблеми.

Рискове, свързани с безопасността
и здравето при работа, съществуват,
както съществуват и лесни и безплатни
решения за тяхното предотвратяване!
Инструментите на OiRA са достъпни на няколко езика и обхващат
широк спектър от сектори, сред които фризьорство, работа
в офис, медико-социални грижи с настаняване и транспорт. Нови
инструменти се добавят непрекъснато. Потребителите са насочвани
стъпка по стъпка през процеса на оценката на риска, съобразен
с конкретната им ситуация, и инструментът генерира план за
действие, предлагащ решения за установените проблеми.
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Защо да използвате OiRA?
Чрез тези инструменти могат да се осигурят безопасност и здраве на служителите и да се избегнат разходи
за трудови злополуки и професионални заболявания. Разбира се, работодателите имат задължението по
закон да предпазват служителите и да извършват оценки на риска, като по този начин те предпазват и
предприятията. Добрата безопасност и здраве на работното място се отразяват добре на бизнеса.

За кого е предназначена OiRA?
OiRA може да се използва от всеки, който иска да научи как да управлява рисковете за безопасността
и здравето на работното място. Същевременно OiRA е може би най-полезна за микро- и малките
предприятия (ММП). Собствениците и управителите на ММП често вярват, че не са изложени на такива
рискове или нямат нужните ресурси и опит да извършват оценки на риска, но OiRA превръща оценяването
на рисковете в лесно начинание дори за най-малките предприятия. Активното участие на работниците в
процеса е важно за извършването на точна оценка на риска.

Практическа подкрепа за микро- и малки
предприятия с цел управление на рисковете на
работното място — разработена от ЕС, изградена
от държавите членки, използвана от всички.

Как функционира OiRA?

www.oiraproject.eu
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Просто отидете на oiraproject.eu и изберете „OiRA Tools“ („Инструменти на OiRA“), където може да търсите
инструменти по държава, език или сектор. Можете да проведете пробна сесия, за да видите как работи
конкретният инструмент, а след това да се регистрирате, за да започнете да извършвате оценка на
риска. Може да запазите оценка и да се върнете към нея на по-късен етап, което означава, че можете да
я извършвате поетапно, когато ви е удобно.

