
Czym jest OiRA?
OiRA to internetowa platforma, na której przedsiębiorstwa mogą znaleźć 
bezpłatne interaktywne narzędzia internetowe stanowiące pomoc 
w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Narzędzia zostały specjalnie 
zaprojektowane, aby spełniać potrzeby sektorów gospodarki i państw 
Unii Europejskiej, umożliwiając przedsiębiorstwom podjęcie najważniejszych 
działań w celu zapobiegania wypadkom w pracy i chorobom zawodowym.

Narzędzia OiRA są dostępne w kilku wersjach językowych i obejmują 
szeroki zakres sektorów, w tym fryzjerstwo, pracę biurową, 
domy opieki i transport, przy czym stale są opracowywane nowe 
narzędzia. Użytkownicy mogą skorzystać z instrukcji typu „krok 
po kroku”, aby przejść przez proces oceny ryzyka dostosowany  
do ich indywidualnej sytuacji; narzędzie pozwala również 
wygenerować plan działania wraz z propozycjami rozwiązań 
zidentyfikowanych problemów.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa 
i zdrowia w miejscu pracy są rzeczywistością, 
ale istnieją proste i bezpłatne rozwiązania 
umożliwiające ich ocenę i zapobieganie im!

OiRA:
interaktywne narzędzie 
oceny ryzyka online
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Dla kogo przeznaczona jest OiRA?
Z OiRA może skorzystać każdy, kto chce lepiej zrozumieć właściwy sposób zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy. Prawdopodobnie narzędzie będzie jednak najbardziej użyteczne dla mikro- i małych przedsiębiorstw. 
Właściciele i kierownicy takich przedsiębiorstw często myślą, że takie ryzyko ich nie dotyczy lub że nie posiadają 
zasobów bądź wiedzy fachowej, aby przeprowadzać ocenę ryzyka, ale OiRA umożliwia łatwą ocenę nawet 
najmniejszym przedsiębiorstwom. Czynne zaangażowanie pracowników w ten proces ma zasadnicze znaczenie 
dla właściwej oceny ryzyka.

Jak działa OiRA?
Wystarczy wejść na stronę internetową oiraproject.eu i wybrać „OiRA Tools”, gdzie można wyszukać narzędzia 
dla danego państwa, języka lub sektora. Można uruchomić sesję testową, aby zobaczyć, jak działa narzędzie, 
a następnie zarejestrować się i przystąpić do oceny ryzyka. Można zapisać ocenę i wrócić do niej później, 
co oznacza, że można przeprowadzić proces krok po kroku w dogodnej dla siebie chwili.

Praktyczne wsparcie dla mikro- i małych przedsiębiorstw 
w zakresie zarządzania ryzykiem w miejscu pracy – 
opracowane przez UE, zbudowane przez państwa 
członkowskie, stosowane przez wszystkich.

W jakim celu korzystać z OiRA?
Narzędzia OiRA mogą pomóc przedsiębiorstwom w zapewnieniu odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz w uniknięciu kosztów chorób zawodowych i wypadków przy pracy. Oczywiście pracodawcy mają 
prawny obowiązek zapewnić ochronę swoim pracownikom i przeprowadzać ocenę ryzyka, chroniąc w ten sposób 
również swoje przedsiębiorstwa. Wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy jest korzystny dla firmy.

www.oiraproject.eu 
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