
Klipptu á
áhættur meÐ OiRA

VERKFÆRI FYRIR
HÁRSNYRTA

Oira er verkfæri á netinu til að 
aðstoða við gerð áhættumats 
og ákvörðun forvarna.

Inngangur

Greindu hættur og vandamál í daglegum störfum 
og vinnuumhverfi með því að svara spurningum 
um áhættuþætti í hverjum flokki.

Skipuleggðu og samræmdu 
áhættumat á stofunni þinni, auk þess 
að tryggja þátttöku starfsfólks.

1. Undirbúningur

2. Greining + mat

3. Aðgerðaáætlun

Nokkur einföld ráð í átt að öruggari og 
heilsusamari vinnustað:

Sjá dæmi hér að neðan:

Ókeypis og 
einfalt 

Lausnamiðað Tekur mið af 
gildandi lögum 

og reglugerðum

Gerðu þína eigin aðgerðaáætlun 
sem byggir á áhættumatinu þínu.

4. Skýrsla
Hjá OiRA er hættumat þitt:

Evrópska vinnuverndarstofnunin 2018.
Afritun er leyfð ef heimildar er getið. Vinnuvernd er allra hagur. Fyrir þig og þinn vinnustað.

www.oiraproject.eu/oira-tools

Fylgdu #OiRAtools samfélaginu
www.oiraproject.eu/is

EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY
AND HEALTH AT WORK

@EU_OSHA EUOSHA EU-OSHA

Sæktu skýrsluna þína 
með yfirlit yfir áhættur 
og lausnir og hafðu 
hana tiltæka, líkt og lög 
kveða á um.

Notið hæðarstillanlega 
vinnustóla. 

Leggið til hanska við hæ� og 
leiðbeinið starfsmönnum 

um rétta notkun þeirra.

Notið aðeins ryklausar 
hársnyrtivörur.

Tryggið að skæri og önnur 
verkfæri séu þri�n og 

sótthreinsuð reglulega.

Leiðbeinið starfsfólki um 
rétta notkun á snyrti- og 

efnavörum.

Hreinsið hár af 
gól�nu eftir hverja 

klippingu.

Sjáið til þess að 
starfsfólk fái 
hæ�leg hlé.

Trúnaðarmál Ætíð 
aðgengilegt 

Ætíð 
uppfæranlegt 

Er færi á að taka hlé eftir 
langar vinnulotur?

Andleg heilsa og vellíðan

Er tekið tillit til þarfa 
þungaðra kvenna 

við skipulag vinnu?

Starfsfólk og 
forvarnir

Viltu nefna aðra 
áhættu?

Aðrar áhættur
(skráð af þér) Eru skærin handhæg 

og laus við nikkel?

Verkfæri og fatnaður

Eru allar snyrtivörur 
notaðar og geymdar 

á öruggan og 
viðeigandi hátt?

Hársnyrtivörur
Notar starfsfólk 

viðeigandi hanska 
þegar þörf er á?

Húðvernd

Er gólf hárstofunnar 
stamt?

Skipulag og viðhald 
hársnyrtistofunnar

Eru hárgreiðslustólarnir 
hæðarstillanlegir?

Húsgögn og 
líkamsstaða við vinnu


