
Kas yra OiRA?
OiRA (angl. Online interactive Risk Assessment) yra internetinė 
platforma, kurioje įmonės gali rasti nemokamų interaktyvių priemonių, 
padedančių valdyti saugos ir sveikatos riziką darbe. Priemonės 
pritaikytos įvairiems sektoriams bei ES šalims ir jomis pasinaudodamos 
įmonės gali imtis svarbių žingsnių, kad užkirstų kelią nelaimingiems 
atsitikimams darbe ir profesiniams sveikatos sutrikimams.

OiRA priemonės pateikiamos keliomis kalbomis ir skirtos įvairiems 
sektoriams, pavyzdžiui, medienos apdirbimo įmonėms, siuvykloms, 
biurams, be to nuolat sukuriama naujų priemonių. Atliekant 
rizikos vertinimą, išnagrinėjamos specifinės situacijos, pasiūlomos 
prevencinės priemonės, automatiškai sugeneruojamas veiksmų planas, 
kuriame siūlomi nustatytų problemų sprendimai.

Nenumokite ranka į riziką darbuotojų 
saugai ir sveikatai – pasinaudokite 
paprastais ir nemokamais rizikos 
vertinimo ir prevencijos sprendimais!

OiRA.
Internetinis interaktyvus 
rizikos vertinimas

© EU-OSHA /Paolo Zitti



Kam skirta OiRA?
OiRA gali naudotis visi, kas nori geriau suprasti, kaip valdyti saugos ir sveikatos riziką darbe. Tačiau tikėtina, kad 
OiRA bus ypač naudinga labai mažoms ir mažoms įmonėms. Labai mažų ir mažų įmonių savininkai ir vadovai 
dažnai mano, kad jie nesusiduria su rizika arba, kad neturi išteklių ar praktinės patirties vykdyti rizikos vertinimą, 
tačiau OiRA padeda paprastai atlikti rizikos vertinimą net ir mažiausioms įmonėms. Aktyvus darbuotojų 
dalyvavimas procese yra labai svarbus siekiant užtikrinti tinkamą rizikos vertinimą.

Kaip veikia OiRA?
Tiesiog atsidarykite oiraproject.eu ir pasirinkite „OiRA priemonės“, kur priemonių galite ieškoti pagal šalį, kalbą ar 
sektorių. Galite išmėginti, kaip tai veikia, o po to užsiregistruoti ir pradėti kurti rizikos vertinimą. Galite išsisaugoti 
vertinimą ir prie jo grįžti vėliau, o tai reiškia, kad jį galite atlikti žingsnis po žingsnio, kai jums patogu.

Tiesioginė pagalba labai mažoms ir 
mažoms įmonėms valdyti riziką darbe – 
sukurta Europos Sąjungoje, parengta 
valstybių narių ir skirta naudotis visiems.

Kodėl derėtų naudotis OiRA?
OiRA priemonės gali padėti užtikrinti, kad būtų rūpinamasi darbuotojų sauga ir sveikata ir kad įmonės išvengtų 
nuostolių dėl profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe. Žinoma, darbdaviai teisiškai privalo apsaugoti savo 
darbuotojus ir imtis rizikos vertinimo, be to, taip jie apsaugo ir savo įmones. Geras darbuotojų saugos ir sveikatos 
valdymas naudingas verslui.

www.oiraproject.eu 
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