
Mi az OiRA?
Az OiRA internetes platform, amelyen a vállalatok a  
munkahelyeken előforduló biztonsági és egészségvédelmi 
kockázatok kezelését elősegítő, térítésmentes interaktív 
eszközöket találhatnak. Az eszközök számos ágazatra és uniós 
országra szabottak, és lehetővé teszik a munkáltatók számára, 
hogy megtegyék a munkavégzéssel kapcsolatos balesetek és 
egészségkárosodás megelőzése céljából döntő fontosságú lépéseket.

Az OiRA-eszközök több nyelven érhetők el, és az ágazatok 
széles skáláját, egyebek mellett a fodrászatot, az irodai 
munkavégzést, az otthoni ápolást és a szállítást fedik le – de az 
eszközválaszték folyamatosan bővül. Az eszköz lépésről lépésre 
végigvezeti a felhasználókat a maguk konkrét helyzetére szabott 
kockázatértékelési folyamatán, és a meghatározott problémákra 
megoldást kínáló intézkedési tervet hoz létre.

Léteznek munkahelyi biztonsági és 
egészségügyi kockázatok – de léteznek 
olyan egyszerű és ingyenes megoldások is, 
amelyekkel ezek értékelhetők és megelőzhetők!

OiRA:
online interaktív 
kockázatértékelés
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Kinek szánjuk az OiRA platformot?
Az OiRA-eszközöket bárki használhatja, aki szeretné jobban megismerni a munkahelyén előforduló biztonsági 
és egészségvédelmi kockázatok kezelését. Valószínűleg azonban a mikro- és kisvállalkozások (mkv-k) számára 
lesz kifejezetten hasznos. Az mkv-k tulajdonosai és vezetői gyakran gondolják, hogy ők nem szembesülnek 
ilyen kockázatokkal, vagy nem rendelkeznek a kockázatértékelések végrehajtásához szükséges erőforrásokkal és 
szakértelemmel – az OiRA viszont akár a legkisebb vállalatok számára is könnyűvé teszi a kockázatok értékelését. 
A munkavállalók tevékeny bevonása a folyamatba kulcsfontosságú a megfelelő kockázatértékeléshez.

Hogyan működik az OiRA?
Mi sem egyszerűbb: látogasson el az oiraproject.eu honlapra, válassza az „OiRA Tools” (OiRA-eszközök) 
menüpontot, amelyben országok, nyelvek vagy ágazatok szerint kereshet az eszközök között. Az eszköz 
működését tesztmunkamenet futtatásával lehet kipróbálni, majd a regisztrációt követően elkezdhető 
a kockázatértékelés kialakítása. Az egyes értékelések menthetők és később előkereshetők, azaz lehetőség van 
azok lépésről lépésre, önnek megfelelő időpontban történő elvégzésére. 

Kézzelfogható támogatás a munkahelyi 
kockázatok mikro- és kisvállalatok általi 
kezelésére – amelyet az EU fejleszt, a tagállamok 
alakítanak ki, és mindenki felhasználhat.

Miért érdemes használni az OiRA platformot?
Az eszközök segíthetnek annak biztosításában, hogy kellő figyelmet kapjon a munkavállalók biztonsága, egészségük 
védelme, a vállalkozások pedig el tudják kerülni a foglalkozási eredetű balesetek és megbetegedések költségeit. 
Természetesen a munkáltatók törvényi kötelezettsége a munkavállalók megóvása és a kockázatértékelések 
végrehajtása, ami a vállalatok számára is védelmet nyújt. A helyes munkahelyi biztonság és egészségvédelem jót 
tesz a vállalkozásnak.

www.oiraproject.eu 
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