
Mis on OiRA?

OiRA on veebipõhine platvorm, kus ettevõtjatele pakutakse tasuta 
interaktiivseid veebipõhiseid vahendeid, mis aitavad neil juhtida 
ohutus- ja terviseriske töökohas. Töövahendid on kohandatud 
mitmesuguste majandusharude ja ELi riikide tingimustele vastavaks 
ning need võimaldavad ettevõtjatel võtta olulisi meetmeid tööga 
seotud õnnetuste ja terviseprobleemide ennetamiseks.

OiRA töövahendid on saadaval mitmes keeles ja hõlmavad erinevaid 
sektoreid, näiteks juuksuriteenuseid, kontoritööd, hoolekandeteenuseid 
ja transporti, ning pidevalt lisatakse uusi vahendeid. Kasutajad 
juhatatakse sammhaaval läbi riskihindamise protsessi, mis arvestab 
nende konkreetset olukorda, ja siis koostab töövahend tegevuskava, 
pakkudes tuvastatud probleemidele lahendusi.

Töökohal tuleb ette ohutus- ja tervise riske, 
kuid nende hindamiseks ja ennetamiseks 
on olemas lihtsad ja tasuta lahendused!

OiRA:
veebipõhine interaktiivne 
riskihindamine
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Kellele on OiRA abiks?

Igaüks, kes soovib teada, kuidas töökohal ohutus- ja terviseriske paremini juhtida, võiks OiRAt kasutada. Sellest 
on tõenäoliselt siiski kõige suurem kasu mikro- ja väikeettevõtetele. Mikro- ja väikeettevõtete omanikud ja juhid 
arvavad sageli, et nad ei puutu selliste riskidega kokku või et neil ei jätku vahendeid ega oskusi riskihindamiseks, 
kuid OiRA muudab riskide hindamise lihtsaks isegi väikseimate ettevõtete jaoks. Töötajate aktiivne kaasamine 
protsessi on nõuetekohase riskihindamise tähtis tegur.

Kuidas OiRA toimib?

Minge veebilehele oiraproject.eu ja valige „OiRA vahendid“ (OiRA Tools); lehel on võimalik otsida töövahendeid 
riigi, keele või majandusharu järgi. Te võite alguses tutvuda prooviversiooniga, et näha, kuidas see töötab, ja 
seejärel registreeruda, et hakata riskihinnangut koostama. Hindamise saate salvestada ja seda hiljem uuesti 
jätkata endale sobival ajal.

Mikro- ja väikeettevõtjate praktilise 
tugivahendi töökohal esinevate riskide 
juhtimiseks töötas välja EL, seda täiendasid 
liikmesriigid ja seda kasutavad kõik.

Miks tasub OiRAt kasutada?

Töövahendid aitavad hoolitseda töötajate ohutuse ja tervise eest ning vähendada ettevõtjate kulutusi tööga 
seotud haigestumistele ja õnnetustele. Tööandjatel on seadusest tulenev kohustus kaitsta oma töötajaid ja 
korraldada riskihindamisi ning see tegevus kaitseb ühtlasi nende ettevõtteid. Hea tööohutus ja -tervishoid on 
majandustegevusele kasulik.

www.oiraproject.eu 
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