
Отстранете
Рисковете с OiRA

OiRA е онлайн платформа, 
която Ви помага да оцените 
рисковете в областта на 
здравето и безопасността при 
работа и да предприемете 
подходящи предпазни мерки.

ИНСТРУМЕНТ ЗА ФРИЗЬОРИ

Въведение  

Организирайте и съгласувайте оценката на 
риска във Вашия фризьорски салон като 
осигурите и участието на работниците/ 
служителите в процеса на оценяване. 

Идентифицирайте опасностите и проблемите 
в ежедневната си работа и в работната среда, 
като отговорите на въпросите свързани с 
установените  рисковете във всеки модул.

1. Подготовка

2. Идентифициране + оценка

3. План за действие

Някои примери за полезни съвети за по-безопасно и 
здравословно работно място:

Ето някои примери:

Безплатна и 
лесна за 

използване 

Насочена към 
намиране на 

решения

Актуализирана 
с промените в 
законодателст

вото

Генериране на индивидуален план за 
предприемане на предпазни мерки въз 
основа на цялостната оценка на риска.

4. Доклад Оценка на риска,
изготвена  посредством OiRA е:

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа, 2018 г.
Копирането е разрешено, при условие че се посочва източникът.

Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки. Добре е за теб. Добре е за бизнеса.

www.oiraproject.eu/oira-tools

Присъединете се към #OiRAtools общността
www.oiraproject.eu/bg

EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY
AND HEALTH AT WORK

@EU_OSHA EUOSHA EU-OSHA

Изтеглете и 
съхранявайте 
докладът с описаните 
в него рискове и 
необходимите, и 
изискани от закона 
мерките.

Използвайте въртящи се 
столове, позволяващи 

регулиране на височината. 

Осигурете подходящи 
предпазни ръкавици и обучете 

персонала за тяхното 
правилно използване.

Закупувайте само 
козметични продукти 
за коса, несъдържащи  

прахови частици.

Редовно почиствайте и 
дезинфекцирайте 

ножиците и останалите 
инструменти.

Обучете персонала как да 
използва правилно 

козметичните продукти и 
химичните вещества.

Почиствайте пода 
след всяко 

подстригване.

Осигурете 
достатъчно почивки 

за персоналът.

Поверителна Винаги 
достъпна 

Винаги 
обновявана 

Могат ли да се ползват 
почивки след 

продължителна и 
непрекъсната работа?

Психично здраве
и благосъстояние

Вземат ли се предвид 
нуждите на 

бременните жени при 
организиране на 

работата?

Персонал и
предпазни мерки

Бихте ли добавили 
свои собствени 

рискове?

Допълнителни 
рискове

(добавят се от Вас) Ножиците ергономични 
и без съдържание на 

никел ли са?

Фризьорско 
оборудване и облекло

Всички козметични 
продукти ли се използват 

и съхраняват по подходящ 
и безопасен начин?

Козметични
продукти за коса

Персоналът използва 
ли подходящи 
ръкавици при 

необходимост?

Защита
на кожата

Пързаля ли се подът 
във Вашия салон?

Характеристика и
поддръжка на салона

Може ли да се 
регулира височината 

на фризьорските 
столове?

Мебели и
работна поза


