
X’inhi OiRA?
OiRA hija pjattaforma fuq l-internet fejn il-kumpaniji jistgħu jsibu 
għodod interattivi online b’xejn biex jgħinuhom jimmaniġġjaw 
r-riskji għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. L-għodod 
huma mfassla għal firxa ta’ setturi u pajjiżi tal-UE, u jippermettu 
li l-kumpaniji jieħdu passi kruċjali biex jipprevjenu inċidenti 
marbuta max-xogħol u mal-problemi ta’ saħħa.

L-għodod tal-OiRA huma disponibbli f ’diversi lingwi u jkopru 
firxa wiesgħa ta’ setturi, inklużi l-kura tax-xagħar, ix-xogħol 
fl-uffiċċju, il-kura residenzjali u t-trasport — u qed jiżdiedu 
għodod ġodda l-ħin kollu. L-utenti jiġu ggwidati pass pass 
tul il-proċess tal-evalwazzjoni tar-riskji li jkun imfassal għas-
sitwazzjoni speċifika tagħhom, u l-għodda tiġġenera pjan ta’ 
azzjoni li joffri soluzzjonijiet għan-nuqqasijiet identifikati.

Ir-riskji għas-sigurtà u għas-saħħa 
fuq il-post tax-xogħol jeżistu — 
soluzzjonijiet faċli u bla ħlas biex 
tivvalutahom u tevitahom jeżistu wkoll!

OiRA:
Evalwazzjoni tar-Riskju 
Interattiva Online
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X’inhu l-iskop tal-OiRA?
Kull min jixtieq jikseb għarfien aħjar dwar kif issir il-ġestjoni tar-riskji għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post 
tax-xogħol tagħhom jista’ juża l-OiRA. Madankollu, aktarx din tkun partikolarment utli għall-intrapriżi mikro 
u żgħar (MSEs). Is-sidien u l-maniġers tal-MSEs spiss jaħsbu li huma ma jiffaċċjawx dawn ir-riskji jew li huma 
ma għandhomx ir-riżorsi jew l-għarfien espert biex jagħmlu l-evalwazzjoni tar-riskji, iżda l-OiRA tagħmel 
l-evalwazzjoni tar-riskji faċli anki għall-iżgħar kumpaniji. L-involviment attiv tal-ħaddiema fil-proċess huwa 
fattur kruċjali biex l-evalwazzjoni tar-riskji ssir b’mod xieraq.

Kif taħdem l-OiRA?
Sempliċement żur oiraproject.eu u agħżel ‘OiRA Tools’ (‘Għodod tal-OiRA’), fejn tista’ tfittex għodod skont il-pajjiż, 
il-lingwa jew is-settur. Tista’ tagħmel sessjoni ta’ prova biex tara kif taħdem, u mbagħad tirreġistra biex tibda 
toħloq evalwazzjoni tar-riskji. Tista’ tissejvja l-evalwazzjoni u terġa’ lura għaliha aktar tard, u dan ifisser li tista’ 
tlestiha pass pass kull meta jkun komdu għalik.

Appoġġ prattiku għall-kumpaniji mikro u żgħar 
biex jimmaniġġjaw r-riskji fuq il-post tax-
xogħol — żviluppat mill-UE, mibni mill-Istati 
Membri, użat minn kulħadd.

Għaliex tuża l-OiRA?
L-għodod jistgħu jgħinu biex jiġi żgurat li tingħata attenzjoni għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema u li n-negozji 
jevitaw spejjeż fuq mard u inċidenti marbuta max-xogħol. Naturalment, dawk li jħaddmu għandhom l-obbligu 
legali li jipproteġu lill-ħaddiema tagħhom u li jagħmlu l-evalwazzjoni tar-riskji, u b’hekk jipproteġu wkoll lill-
kumpaniji tagħhom. Saħħa u sigurtà tajbin fuq il-post tax-xogħol huma ta’ ġid għan-negozju.
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