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Online интерактивна оценка на риска (OiRA)
Всяка година много смъртни случаи, злополуки и заболявания, свързани с работата, могат да
бъдат избегнати чрез извършване на правилна оценка на риска за безопасността и здравето.
Добре установено е, че микро и малките предприятия (ММП) са особено предизвикателни,
когато става въпрос за осигуряване на добра и стабилна безопасност и здраве при работа (БЗР) и
че поради това те имат специални нужди, когато става въпрос за подобряване на БЗР като цяло.

Какво е OiRA?
OiRA (онлайн интерактивна оценка на риска) е уеб-базирано
платформено решение, предоставено на разположение на ММП,
за да им помогне да оценят и управляват рисковете за безопасност
и здраве при работа в широк спектър от сектори.

Как може OiRA да помогне?
На ниво компания:

• лесно да се идентифицират рисковете за безопасността и здравето
на работното място
• вземане на подходящи превантивни мерки
• подобряване на условията на труд и повишаване на
конкурентоспособността

На национално и секторно ниво:

• предоставяне на практически инструменти на разположение
на микро и малки организации и насърчаване тяхното
използване
• допринася за националните цели, насочени към намаляване
на професионалните заболявания и трудовите злополуки

На Европейско ниво:

• повишаване на осведомеността относно безопасността и
здравето при работа (БЗР) сред микро- и малките
предприятия (ММП)
• обединяване на средства и ресурси за по-добро достигане и
подкрепа на ММП
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Последвайте #OiRAtools общността
https://oiraproject.eu/en
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