OiRA:

Interaktiv webbaserad
riskbedömning
Vad är OiRA?
OiRA är en webbaserad plattform där företag kan hitta
kostnadsfria interaktiva verktyg för att hjälpa dem hantera
säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen. Verktygen är
skräddarsydda för en rad sektorer och EU-länder, och de gör
det möjligt för företagen att vidta viktiga åtgärder för att
förebygga arbetsrelaterade olyckor och ohälsa.

Arbetsmiljörisker på arbetsplatsen
finns – enkla och kostnadsfria
lösningar för att bedöma och
förebygga dem finns också!
OiRA-verktyg finns på flera språk och täcker många
olika sektorer, däribland frisörtjänster, kontorstjänster,
fastighetsskötsel och transport – och nya verktyg
läggs hela tiden till. Användare vägleds stegvis genom
riskbedömningsprocessen som är skräddarsydd för deras
specifika situation, och verktyget genererar en handlingsplan
som erbjuder lösningar på de identifierade problemen.
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Varför ska man använda OiRA?
Verktygen kan bidra till att arbetstagarnas säkerhet och hälsa tas om hand och att företag undviker kostnader
för arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor. Självklart har arbetsgivare en laglig skyldighet att skydda sina
arbetstagare och genomföra riskbedömningar, och skyddar därmed också sina företag. En bra arbetsmiljö är bra
för din verksamhet.

Vem är OiRA till för?
Den som vill få en bättre förståelse för hur man hanterar säkerhets- och hälsorisker på sin arbetsplats kan använda
OiRA. Sannolikt är det särskilt användbart för mikro- och småföretag. Innehavare av och chefer på denna typ av
företag tror ofta att de inte utsätts för sådana risker eller att de inte har de resurser eller den expertis som krävs för
att genomföra riskbedömningar, men OiRA gör det enkelt att bedöma risker även för de minsta företagen. Aktivt
deltagande av arbetstagare i processen är nyckeln till en korrekt riskbedömning.

Ett praktiskt stöd för mikro- och småföretag
för att hantera risker på arbetsplatsen
– utvecklat av EU, konstruerat av
medlemsstaterna, använt av alla.

Hur fungerar OiRA?

www.oiraproject.eu
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Gå bara in på oiraproject.eu och välj ”OiRA och verktyg”, där du kan söka efter verktyg och välja land, språk eller
sektor. Du kan köra en testsession för att se hur det fungerar och sedan registrera dig för att börja skapa en
riskbedömning. Du kan spara en bedömning och återvända till den senare, vilket innebär att du kan slutföra den
steg för steg när det passar dig.

