
Vystříhejte se rizik
s nástrojem OiRA

OiRA je webová platforma, 
která vám pomůže provést 
hodnocení rizik v oblasti 
BOZP a přijmout vhodná 
preventivní opatření.

NÁSTROJ PRO KADEŘNÍKY
A KADEŘNICE

Úvod

Zorganizujte koordinované 
hodnocení rizik ve vaší 
provozovně, zajistěte účast 
zaměstnanců.

V jednotlivých modulech odpovězte na 
otázky týkající se rizik a identifikujte tak 
rizika a problémy související s vaší 
každodenní prací a pracovním prostředím.

1. Příprava

2. Identi�kace + hodnocení

3. Akční plán

Několik příkladů jednoduchých tipů k dosažení 
bezpečnějšího a zdravějšího pracoviště:

Několik příkladů:

Bezplatný,
snadno 

použitelný
nástroj 

Orientovaný 
na řešení

Aktualizovaný
v souladu se 

změnami v právních 
předpisech

Na základě kolektivního hodnocení rizik 
vypracujte vlastní plán prevence.

4. Zpráva
S nástrojem OiRA je vaše hodnocení rizik:

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 2018
Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro �rmu.

www.oiraproject.eu/oira-tools

Sledujte #OiRAtools community (společenství uživatelů nástrojů OiRA)
www.oiraproject.eu/cs

EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY
AND HEALTH AT WORK

@EU_OSHA EUOSHA EU-OSHA

Stáhněte si svou 
zprávu s přehledem 
rizik a opatření
a mějte ji k dispozici.

Používejte pojízdné 
kadeřnické křeslo

s nastavitelnou výškou.

Pořiďte vhodné ochranné 
rukavice a vyškolte 

zaměstnance, jak je správně 
používat.

Nakupujte pouze 
bezprašnou vlasovou 

kosmetiku.

Zajistěte, aby nůžky a ostatní 
nástroje byly pravidelně 
čištěny a dezin�kovány.

Vyškolte zaměstnance, jak 
správně používat kosmetické 
přípravky a chemické látky.

Po každém stříhání 
odstraňte vlasy

z podlahy.

Umožněte 
zaměstnancům 

dostatečné přestávky.

Důvěrné Vždy
k dispozici

Vždy 
aktualizovatelné

Je možné udělat si 
po dlouhé době 
nepřetržité práce 

přestávku?

Duševní zdraví 
a pohoda

Jsou při organizaci 
práce zohledněny 

potřeby těhotných?

Zaměstnanci
a prevence

Chtěli byste doplnit 
nějaká vlastní rizika?

Doplněná rizika
(z Vašeho pohledu)

Jsou nůžky 
ergonomické

a neobsahují nikl?

Kadeřnické 
vybavení a oděvy

Používáte a skladujete 
všechny kosmetické 
přípravky náležitým

a bezpečným způsobem?

Kadeřnické 
kosmetické přípravky

Používají zaměstnanci 
v případě potřeby 
vhodné rukavice?

Ochrana 
pokožky

Je provozovna vybavena 
protiskluzovou 

podlahou?

Zařízení a údržba 
provozovny

Lze u kadeřnických 
křesel nastavit 

výšku?

Nábytek
a pracovní polohy


