Διαδικτυακά διαδραστικά εργαλεία
για την εκπόνηση της μελέτης
εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ 4 ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ OiRA

Τι είναι η μελέτη εκτίμησης κινδύνου;
• είναι η βάση για την επιτυχή διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας
στην εργασία
• είναι το κλειδί για τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των
επαγγελματικών ασθενειών
• μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια και την υγεία στους
χώρους εργασίας, και παράλληλα, την απόδοση της
επιχείρησης ή του οργανισμού

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί θα πρέπει να
εκπονούν "βήμα - βήμα" τη μελέτη εκτίμησης
κινδύνου, προκειμένου να διασφαλίζουν την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων τους.

Ποιος είναι υπεύθυνος;
Σύμφωνα με τη
νομοθεσία, οι εργοδότες
οφείλουν να έχουν στη
διάθεσή τους μελέτη
εκτίμησης κινδύνου για
την επιχείρησή τους.

Πώς μπορεί να γίνει;
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Οργανώστε και συντονίστε τη διαδικασία
εκπόνησης της μελέτης εκτίμησης κινδύνου

Τα βήματα αυτά σχεδιάστηκαν
για να βοηθούν τις πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις να διαχειρίζονται με επιτυχία
τους κινδύνους στους χώρους εργασίας τους.

Ορίστε αρμόδιο πρόσωπο ή ομάδα για την εκπόνηση
της μελέτης εκτίμησης κινδύνου

ΕΚΘΕΣΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Αρχίστε να εφαρμόζετε το σχέδιο δράσης
& φροντίστε να επανελέγχετε σε τακτική
βάση τη μελέτη εκτίμησης κινδύνου!

∆ιασφαλίστε τη συμμετοχή των
εργαζομένων στη διαδικασία
εκπόνησης της μελέτης
εκτίμησης κινδύνου
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Συντάξτε την έκθεση με βάση
τα αποτελέσματα της
εκτίμησης των κινδύνων

Αναγνωρίστε τις πηγές κινδύνου
και τους σχετικούς κινδύνους
Αξιολογήστε τους
υφιστάμενους κινδύνους
(σοβαρότητα, συχνότητα
και πιθανότητα
πρόκλησης βλάβης)

Αποθηκεύσετε στον
υπολογιστή σας και
εκτυπώστε την έκθεση
ως αποδεικτικό της
όλης διαδικασίας.
Συμπεριλαμβανομένου
του σχεδίου δράσης

Τα OiRA (διαδικτυακά διαδραστικά
εργαλεία για την εκπόνηση της μελέτης
εκτίμησης κινδύνου) βασίζονται σε μια
διαδικτυακή πλατφόρμα και τίθενται
δωρεάν στη διάθεση των πολύ μικρών και
μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να τις
βοηθήσουν να αξιολογούν και να
διαχειρίζονται τους επαγγελματικούς
κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια,
σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων οικονομικής
δραστηριότητας.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ OiRA
∆ιατίθενται δωρεάν
και είναι εύχρηστα

Ιεραρχήστε τους
κινδύνους με βάση
την επικινδυνότητα

3

∆ιασφαλίζουν
τη συμμόρφωση
με την εθνική
νομοθεσία

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ

Προσδιορίστε τα κατάλληλα προληπτικά
και προστατευτικά μέτρα για την εξάλειψη
ή τον έλεγχο των πιθανών κινδύνων

Εστιάζουν στην εξεύρεση
πρακτικών λύσεων και
παρέχουν τεχνική καθοδήγηση
Προσφέρουν εξειδικευμένη προσέγγιση
για κάθε κλάδο

Ακολουθήστε την κοινότητα των χρηστών των εργαλείων OiRA #OiRAtools
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, 2019
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
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Γιατί είναι σημαντική;
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Για περισσότερες πληροφορίες βλ. https://oiraproject.eu/el

Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

