
Kas ir OiRA?
OiRA ir tīmekļa platforma, kur uzņēmumi var atrast 
tiešsaistes interaktīvos bezmaksas rīkus, ko izmantot, lai 
lai novērtētu un novērstu darba vides riskus. Šie rīki ir 
izstrādāti dažādām nozarēm un ES valstīm, un, izmantojot 
šos rīkus, uzņēmumi var veikt būtiski svarīgus pasākumus, 
lai novērstu nelaimes gadījumus un arodslimības.

OiRA rīki ir pieejami vairākās valodās un aptver plašu 
nozaru klāstu, tostarp skaistumkopšanas pakalpojumus, 
darbu birojā, uzkopšanas darbus un autopārvadājumus, un 
pastāvīgi tiek pievienoti jauni rīki. Lietotāji, pakāpeniski 
saņemot norādījumus, veic konkrētajai situācijai atbilstīgu 
riska novērtēšanas procesu, un rīks ģenerē rīcības plānu, kas 
piedāvā risinājumus konstatētajām problēmām.

Darbavietā pastāv riski darbinieku 
drošībai un veselībai — ir pieejami  
viegli lietojami bezmaksas risinājumi, 
kā tos ne tikai novērtēt, bet arī novērst!

OiRA:
tiešsaistes interaktīvā 
risku novērtēšana

© EU-OSHA /Paolo Zitti



Kam paredzēti OiRA rīki?
OiRA var izmantot ikviens, kas vēlas labāk izprast, kā pārvaldīt drošības un veselības riskus darbavietā. Tomēr 
šķiet, ka tie jo īpaši noderīgi būs mikrouzņēmumiem un maziem uzņēmumiem (MMU). MMU īpašnieki un vadītāji 
bieži vien uzskata, ka viņiem šādu risku nav vai ka viņiem nepietiek līdzekļu un speciālo zināšanu, lai veiktu riska 
novērtējumus, tomēr, izmantojot OiRA, riska novērtējumu var veikt pat vismazākie uzņēmumi. Darbinieku aktīva 
iesaistīšana šajā procesā ir galvenais pienācīga riska novērtējuma priekšnosacījums.

Kā OiRA darbojas?
Vienkārši dodieties uz oiraproject.eu un atlasiet “OiRA rīki”, kur varat meklēt rīkus pēc valsts, valodas vai nozares. 
Varat palaist izmēģinājuma sesiju, lai redzētu, kā rīks darbojas, un pēc tam reģistrēties, lai sāktu veidot riska 
novērtējumu. Varat saglabāt novērtējumu un atgriezties pie tā vēlāk, proti, varat to izpildīt piemērotā brīdī  
soli pa solim. 

Praktisks atbalsts mikrouzņēmumiem un 
maziem uzņēmumiem darba vides risku 
novērtēšanai — ES izstrādāts, dalībvalstu 
izveidots rīks, ko lieto visi.

Kādēļ jāizmanto OiRA?
OiRA rīki var palīdzēt nodrošināt darbinieku drošības un veselības uzraudzību un novērst uzņēmumu izmaksas, 
ko rada arodslimības un negadījumi darbavietā. Protams, darba devējiem ir jāpilda tiesību aktu prasība aizsargāt 
darbiniekus un veikt riska novērtējumus, tādējādi arī aizsargājot savus uzņēmumus. Laba darba drošība un 
arodveselība ir labs uzņēmuma rādītājs.

www.oiraproject.eu 
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