On-line interaktivní
hodnocení rizik (OiRA)

HODNOCENÍ RIZIK
POMOCÍ NÁSTROJE OiRA
VE ČTYŘECH KROCÍCH

Co je hodnocení rizik?
• je základem pro úspěšné řízení bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci,
• je klíčem pro snížení výskytu pracovních úrazů a
nemocí z povolání,
• může zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví na
pracovišti a výkonnost podniku.

Společnosti by měly provádět hodnocení
rizik krok za krokem, aby zajistily bezpečnost
a ochranu zdraví svých zaměstnanců.

PŘÍPRAVA

DOBRÁ PRÁCE

Zorganizujte a
koordinujte hodnocení.
Jmenujte osobu (osoby)
odpovědné za jeho provedení.
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ZPRÁVA
Zajistěte zapojení
pracovníků do
procesu
hodnocení.

Vypracujte zprávu
o výsledcích
hodnocení rizik.
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Kdo je odpovědný?
Zaměstnavatelé
mají zákonnou
povinnost provádět
hodnocení rizik.

Jak lze hodnocení provést?

Tyto kroky byly vypracovány
k podpoře mikropodniků a malých
podniků při řízení rizik na pracovišti.
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Proč je to důležité?
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Identifikujte rizika a problémy.
Vyhodnoťte
stávající rizika
(závažnost a
pravděpodobnost
možných škod).

Stáhněte si ji jako
doklad o celém
procesu, včetně
akčního plánu.

OiRA (on-line interaktivní hodnocení
rizik) je internetová platforma, která
je k dispozici mikropodnikům
a malým podnikům a pomáhá
s hodnocením a řízením rizik v
oblasti BOZP v celé řadě odvětví.

Začněte implementovat akční
plán a pravidelně kontrolujte
hodnocení rizik.

ČTYŘI HLAVNÍ DŮVODY PRO
POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJE OiRA
Bezplatný a snadno
použitelný nástroj

Seřaďte
rizika podle
důležitosti.
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VYPRACOVÁNÍ
AKČNÍHO PLÁNU
Stanovte vhodná opatření
k odstranění a nebo kontrole
potenciálních rizik

Soulad
s právními
předpisy
Orientovaný na řešení
a poradenství
Individuální přístup ke
každému odvětví

Sledujte komunitu #OiRAtools (komunitu uživatelů nástrojů OiRA)
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 2019.
Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu.

Více informací naleznete na adrese https://oiraproject.eu/cs

