
ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА
Тези стъпки са разработени в помощ 
на ММП за управление на рисковете 

на работното място.

Започнете изпълнението на плана за 
действие и редовно преразглеждайте 

оценката на риска!

Интерактивен онлайн инструмент 
за оценка на риска (OiRA)

Как може да се направи оценката на риска?

OiRA (интерактивният онлайн инструмент 
за оценка на риска) е интернет базирана 
платформа, предоставена на разположение 
на микро- и малките предприятия (ММП), 
за да им помага да оценяват и управляват 
професионалните рисковете свързани с 
безопасността и здравето при работа в 
широк кръг от сектори.

Кой носи отговорност?

Работодателите са 
длъжни по закон 
да извършват 
оценка на риска.

Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки. Добре е за теб. Добре е за бизнеса.Европейска агенция за безопасност и здраве при работа, 2019 г.
Възпроизвеждането е разрешено при потвърждаване на източника.

Защо е важна оценката на риска?

 За да се гарантират безопасността и здравето 
на работниците, дружествата следва да 
извършват поетапна оценка на риска.

• е основа за успешно управление на безопасните и здравословни 
условия на труд;

• е ключ към намаляване на трудовите злополуки и 
професионалните заболявания;

• може да подобри безопасните и здравословни условия 
на работното място и стопанската дейност като цяло.

Какво представлява оценката на риска?

ОЦЕНКА НА 
РИСКА С OiRA В

4 СТЪПКИ

1 ПОДГОТОВКА

2

Организиране и 
координиране на оценката.

Определяне на лицето (лицата), което 
(които) отговаря(т) за извършването.

Осигуряване участието 
на работниците в 
процеса. ОПРЕДЕЛЯНЕ

И О
ЦЕНЯВАНЕ

Определяне на 
опасностите и проблемите

Оценяване на 
съществуващите 
рискове (тежест и 
вероятност за 
възникване на вреди)

Подреждане 
на рисковете 
по важност

3 ИЗГОТВЯНЕ НА 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Определяне на подходящите мерки 
за отстраняване или контрол на 

потенциалните рискове 

Изготвяне на доклад 
за резултатите от 

оценката на риска

Изтегляне на доклада, 
съдържащ цялата 

информация въведена в 
процеса на оценяването 
и/или плана за действие

Безплатно и 
лесно за 
използване

Изпълнява 
изисквани
ята на 
закона

Ориентиран към 
намиране на решения и 
предоставяне на насоки

ЧЕТИРИ ОСНОВНИ ПРИЧИНИ 
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА OiRA

ДОКЛАД4

Секторен подход

Допълнителна информация на:  https://oiraproject.eu/bgСледвайте общността на #OiRAtools 


