
Co je OiRA?

OiRA je internetová platforma, na které mohou firmy 
najít bezplatné on-line interaktivní nástroje, které 
jim pomohou řídit bezpečnostní a zdravotní rizika na 
pracovišti. Nástroje jsou uzpůsobené pro řadu odvětví 
a zemí EU a umožňují firmám podniknout stěžejní 
kroky k prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Nástroje OiRA jsou k dispozici v několika jazycích 
a zahrnují širokou škálu odvětví, včetně holičství 
a kadeřnictví, práce v kanceláři, ústavní péče 
a dopravy. Neustále jsou navíc přidávány nové 
nástroje. Uživatelé jsou krok za krokem provedeni 
procesem hodnocení rizik uzpůsobeným podle jejich 
konkrétní situace a nástroj vytvoří akční plán, který 
nabízí řešení zjištěných problémů.

Bezpečnostní a zdravotní rizika na 
pracovišti existují – snadná a bezplatná 
řešení k jejich hodnocení a prevenci také!

OiRA:
On-line interaktivní 
hodnocení rizik
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Pro koho je platforma OiRA určená?

Platformu OiRA může používat každý, kdo chce lépe pochopit, jak řídit bezpečnostní a zdravotní rizika na 
pracovišti. Je však pravděpodobné, že ji ocení zejména mikropodniky a malé podniky. Vlastníci a manažeři 
mikropodniků a malých podniků se často domnívají, že se jich taková rizika netýkají nebo že nemají zdroje či 
odborné znalosti k provádění hodnocení rizik, ale díky platformě OiRA je hodnocení rizik snadné i pro ty nejmenší 
firmy. Klíčem k řádnému hodnocení rizik je aktivní zapojení pracovníků do tohoto procesu.

Jak nástroj OiRA funguje?

Stačí, když přejdete na adresu oiraproject.eu a zvolíte sekci „Nástroje OiRA“, ve které můžete vyhledávat nástroje 
podle země, jazyka nebo odvětví. Můžete spustit testovací modul a zjistit, jak to funguje, a pak se zaregistrovat, 
abyste mohli začít s přípravou hodnocení rizik. Hodnocení si můžete uložit a vrátit se k němu později, což 
znamená, že je můžete provádět krok za krokem, kdy se vám to hodí. 

Praktická podpora pro mikropodniky a  
malé podniky pro řízení rizik na pracovišti – 
vyvinutá Evropskou unií, vytvořená 
členskými státy a používaná všemi.

Proč používat platformu OiRA?

Nástroje mohou pomoci zajistit, aby firmy dbaly na bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a vyvarovaly se 
nákladů na nemoci z povolání a pracovní úrazy. Zaměstnavatelé jsou samozřejmě ze zákona povinni chránit své 
zaměstnance a provádět hodnocení rizik, což zároveň chrání jejich podnik. Dobrá úroveň bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci se ekonomicky vyplácí.

www.oiraproject.eu 
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