
Prepoznajte tveganja
z orodjem OiRA

OiRA je spletna platforma, 
ki vam pomaga pri 
izdelavi ocen tveganja za 
varnost in zdravje ter 
sprejemanju ustreznih 
preventivnih ukrepov.

ORODJE ZA FRIZERSKE SALONE

Uvod

Organizirajte in vodite 
oceno tveganja v svojem 
salonu ter zagotovite 
sodelovanje zaposlenih.

Identificirajte tveganja in težave pri 
svojem vsakdanjem delu ter v delovnem 
okolju tako, da odgovorite na trditve o 
tveganjih v vsakem modulu.

1. Priprava

2. Identi�kacija in ocenjevanje

3. Akcijski načrt

Nekaj primerov preprostih nasvetov za varnejše in 
bolj zdravo delovno okolje:

Oglejte si nekaj primerov v nadaljevanju:

Brezplačna 
in preprosta 
za uporabo 

Usmerjena k 
rešitvam

Možnost 
posodabljanja 

skladno z 
zakonodajo

Oblikujte svoj lastni preventivni načrt 
na podlagi skupne ocene tveganja.

4. Poročilo
Z orodjem OiRA je vaša ocena tveganja:

www.oiraproject.eu/oira-tools
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Prenesite svoje 
poročilo s pregledom 
tveganj in ukrepov 
ter ga hranite
v skladu z zakonom

Uporabljajte vrtljive 
stole z nastavljivo 

višino. 

Zagotovite ustrezne 
zaščitne rokavice in 

usposobite osebje za 
njihovo pravilno uporabo.

Kupujte le lasne 
preparate, ki ne 

vsebujejo prahu.

Zagotovite redno čiščenje 
in razkuževanje škarij in 

drugih pripomočkov.

Usposobite osebje za pravilno 
uporabo kozmetičnih proizvodov 

in kemičnih sredstev.

Po vsakem striženju 
odstranite lase s tal.

Zagotovite ustrezne 
premore za osebje.

Zaupna Vedno 
dostopna 

Vedno 
pripravljena za 
posodobitev 

Ali je mogoče narediti 
premor med daljšimi 

obdobji neprekinjenega 
dela?

Duševno zdravje in 
dobro počutje

Ali se pri organizaciji 
dela upoštevajo 

potrebe nosečnic?

Osebje in 
preventiva

Ali želite dodati 
svoja tveganja?

Dodana tveganja 
(z vaše strani)

Ali so škarje ergonomske 
in ne vsebujejo niklja?

Frizerska oprema 
in obleka

Ali se vsi preparati 
ustrezno in varno 

uporabljajo in 
shranjujejo?

Frizerski preparati
Ali osebje nosi 

ustrezne rokavice, 
kadar je to 
potrebno?

Zaščita za kožo

Ali so tla v salonu 
nedrseča?

Zasnova in 
vzdrževanje salona

Ali je višina frizerskih 
stolov prilagodljiva?

Pohištvo in 
delovni položaji

Sledite skupnosti #OiRAtools
www.oiraproject.eu/sl 
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