
Novērsiet
riskus ar OiRA

OiRA ir tīmekļa platforma, kas 
palīdz jums veikt darba vides 
risku novērtējumu un noteikt 
veicamos darba aizsardzības 
pasākumus.

RĪKS SKAISTUMKOPŠANAS
SALONIEM

Ievads

Organizējiet un koordinējiet riska 
novērtēšanu savā skaistumkopšanas 
salonā (t.sk. frizētavā), iesaistiet šajā 
procesā savus darbiniekus.

Apziniet bīstamību un problēmas savā ikdienas 
darbā un darba vidē, sniedzot atbildes uz 
apgalvojumiem par risku katrā modulī.

1. Sagatavošanās

2. Riska identi�cēšana un novērtēšana

3. Rīcības plāns

Daži vienkārši padomi, kā padarīt darba vietu 
drošāku un veselīgāku.

Sk. turpmāk dažus piemērus.

Bez maksas 
un vienkārši 

lietojama 

Vērsta uz 
risinājumu

Atjaunināta, ņemot 
vērā normatīvo 
aktu izmaiņas

Izveidojiet tieši savam uzņēmuma piemērotu 
veicamo pasākumu plānu, pamatojoties uz riska 
novērtējumu, ko veicāt kopā ar darbiniekiem.

4. Pārskats
Ar OiRA Jūsu riska novērtējums ir:

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra, 2018. gads.
Pārpublicēšana ir atļauta, ja tiek norādīts avots. Drošība un veselība darbā skar ikvienu no mums. Ieguvums jums. Ieguvums jūsu uzņēmumam.

www.oiraproject.eu/oira-tools

Sekojiet #OiRAtools kopienai
http://www.vdi.gov.lv/lv/oira

EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY
AND HEALTH AT WORK

@EU_OSHA EUOSHA EU-OSHA

Lejupielādējiet savu darba 
vides riska novērtējumu 
un rīcības plānu. 
Nodrošiniet to pieejamību 
darbiniekiem un Valsts 
darba inspekcijai (pēc 
pieprasījuma), kā to 
paredz normatīvie akti.

Iegādāties meistaru 
krēslus uz ritenīšiem un ar 

regulējamu augstumu. 

Nodrošināt darbiniekus ar 
piemērotiem aizsargcimdiem 

un apmācīt darbiniekus to 
pareizā lietošanā.

Izvairīties no porainiem 
materiāliem, kurus ir 

grūti iztīrīt.

Nodrošināt šķēru un citu 
instrumentu regulāru 

tīrīšanu un dezinfekciju.

Apmācīt darbiniekus 
kosmētikas produktu un 

ķīmisko vielu pareizā 
lietošanā.

Veikt matu 
saslaucīšanu pēc 

katra klienta.

Iesaistīt darbiniekus 
maiņu darba plānošanā 

un pēc iespējas ņemt 
vērā darbinieku vēlmes.

Kon�denciāls Vienmēr 
pieejams

Vienmēr 
atjaunināms

Darbiniekiem 
pārtraukumi ir ne retāk 

kā ik pēc 2 stundām

Darba laika organizācija 
un psihosociālie

riska faktoriPirmreizējās 
veselības pārbaudes 

tiek veiktas pirms 
darba līguma 
noslēgšanas 

Obligātās veselības 
pārbaudes

Vai vēlaties 
pievienot savus 

riskus?

Pievienotie riski (ko 
jūs pievienojat) Asu instrumentu 

lietošana ir droša 

Frizieru aprīkojums

Kosmētiskie produkti, 
ķīmiskās vielas un 

maisījumi tiek uzglabāti 
piemērotos un marķētos 

traukos

Matu kosmētika

Darbinieki 
izmanto cimdus

Ādas 
aizsardzība

Grīda ir neslīdoša, 
droša, brīva un 
viegli kopjama

Darba vietas 
plānojums

Klientu un meistaru 
krēsli ir regulējami 

Mēbeles un 
darba poza


