ΜΙΚΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Εκτίμηση των κινδύνων με τη χρήση του
διαδραστικού εργαλείου OiRA
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
Η Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και η πρόληψη
των κινδύνων στην εργασία δεν αποτελεί πλέον
μόνο νομική και ηθική υποχρέωση αλλά και
επιχειρηματική αναγκαιότητα. Διασφαλίζει τα
πολύτιμα αγαθά της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζομένων και την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Εργοδότη




Οι εργαζόμενοι στα Μικρά Τουριστικά Καταλύματα
είναι εκτεθειμένοι σε διάφορους κινδύνους όπως:









Η εμπειρία μέχρι τώρα δείχνει ότι οι μικρές
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα
στην προσπάθειά τους για εκπλήρωση των νομικών
υποχρεώσεών τους και βελτίωση των θεμάτων
ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
Θα πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι
Η Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία αφορά τον κάθε
ένα από εμάς, την επιχείρηση, τον εργαζόμενο, την
οικογένειά μας και ευρύτερα την κοινωνία.

Είσαι ενημερωμένος για όλους τους κινδύνους;
Γνωρίζεις τι θα συμβεί σε περίπτωση
ατυχήματος;
Γνωρίζεις τι θα συμβεί σε περίπτωση που ένας
εργαζόμενος εκτεθεί σε επικίνδυνες ουσίες;








Τραυματισμοί λόγω χειρωνακτικής διακίνησης
φορτίων
Κτύπημα από πτώση αντικειμένων
Πτώση από σκάλα ή καρέκλα
Γλιστρήματα και σκουντουφλήματα
Επαφή σε θερμές επιφάνειες (κάψιμο και
έγκαυμα)
Έκθεση σε κρύο περιβάλλο
Πτώση από το κλιμακοστάσιο
Ψυχοκοινωνικούς
κινδύνους
(προσβολή,
επίθεση, βία, ληστεία και κλοπή)
Πυρκαγιά
Κινδύνους από τον ηλεκτρισμό
Κίνδυνοι αυτοί σχετίζονται με τη χρήση
μηχανικού εξοπλισμού
Κίνδυνοι έκθεσης σε HIV / AIDS και ηπατίτιδα Β
και C
Χημικούς παράγοντες (προϊόντα καθαρισμού)
Άλλους παράγοντες όπως είναι ο φωτισμός και
η θερμοκρασία, θέματα που αφορούν την
υγιεινή και ευημερία του προσωπικού, η
τακτοποίηση του χώρου εργασίας κ.λπ.
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Είναι πολύ σημαντικό σε κάθε περίπτωση να
αξιολογείται ο κίνδυνος και να λαμβάνονται τα
κατάλληλα μέτρα πρόληψης και ελέγχου,
προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και
προβλήματα υγείας.
Από την εμπειρία προκύπτει ότι η σωστή εκτίμηση
των κινδύνων στην εργασία είναι καθοριστικής
σημασίας για τη διαμόρφωση ασφαλών και υγειών
χώρων ή συνθηκών εργασίας.
Ωστόσο, η διαδικασία της διενέργειας εκτίμησης
κινδύνων μπορεί να παρουσιάσει ιδιαίτερες
δυσκολίες, ειδικότερα για τις πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις που ενδέχεται να μην διαθέτουν
πόρους ή τεχνογνωσία για την ετοιμασία
κατάλληλης και επαρκούς εκτίμησης των κινδύνων
στον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
Για τη διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας, ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ανέπτυξε μια
ολοκληρωμένη, εύχρηστη και δωρεάν διαδικτυακή
εφαρμογή, το διαδικτυακό, διαδραστικό εργαλείο
εκτίμησης κινδύνων OiRA (Online, interactive Risk
Assessment).
Το εργαλείο OiRA βοηθά τις πολύ μικρές και τις
μικρές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν σε μια σειρά
από στάδια τη διαδικασία της διενέργειας
εκτίμησης κινδύνων, από τον εντοπισμό και την
αξιολόγηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας
μέχρι τη λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή
μέτρων πρόληψης των κινδύνων και την ανάληψη
δράσης. Επίσης, επιτρέπει στους εργοδότες να
παρακολουθούν τις εν λόγω διαδικασίες και να
συντάσσουν τις σχετικές εκθέσεις όπως η γραπτή
εκτίμηση κινδύνων.
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Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με
τον EU-OSHA προχώρησε στην ετοιμασία του εν
λόγω εργαλείου εκτίμησης κινδύνων OiRA στα
μικρά τουριστικά καταλύματα, προσαρμοσμένου
στα κυπριακά δεδομένα. Άλλα οκτώ παρόμοια
εργαλεία έχουν αναπτυχθεί σε αντίστοιχους
κλάδους
οικονομικής
δραστηριότητας
(κομμωτήρια/κουρεία,
εργασίες
γραφείου,
εργασίες τροφοδοσίας (catering), κρεοπωλεία,
σχολικές μονάδες, συνεργεία επισκευής και βαφής
οχημάτων, καφεστιατόρια και μικρά εμπορικά
καταστήματα).
Μέσα στο πλαίσιο της προώθησης και διάδοσης του
εργαλείου OiRA, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
οργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια,
εργαστήρια, εκστρατείες επιθεώρησης, πιλοτικές
δοκιμές και περιφερειακές συναντήσεις με την
υποστήριξη του EU-OSHA.
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Οδηγίες για Εγγραφή στο OiRA
1. Για να μπορέσετε να επιλέξετε και να
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο OiRA που αφορά
τον κλάδο σας και έχει ετοιμάσει το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας, θα πρέπει πρώτα να
επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://oiraproject.eu/el/oira-tools
2. Στη συνέχεια θα πρέπει να πατήσετε στο βέλος
που φαίνεται δίπλα στη «Χώρα»
και
ακολούθως να επιλέξετε την «Κύπρο».

6. Όταν επιλέξετε τη λέξη εγγραφείτε θα
εμφανιστεί η οθόνη που βλέπετε.
Συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία στα
αντίστοιχα κουτάκια: Διεύθυνση email: Θα
πρέπει να έχετε ένα έγκυρο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (email), Επιθυμητός κωδικός
πρόσβασης: (έναν κωδικό που είναι εύκολο
να θυμάστε), Κωδικός πρόσβασης ξανά:
(ξαναγράψετε τον επιθυμητό κωδικό).
Επιλέξτε επόμενο για να συνδεθείτε.

3. Αφού επιλέξετε την Κύπρο θα εμφανιστούν
στην οθόνη τα προτεινόμενα εργαλεία ανά
τομέα οικονομικής δραστηριότητας.
7. Αφού συνδεθείτε θα εμφανιστεί η οθόνη
που φαίνεται πιο κάτω. Διαβάστε τους
Όρους και Προϋποθέσεις και επιλέξτε
Συμφωνώ και συνεχίζω
4. Ένα από τα εργαλεία, είναι και τα «ΜΙΚΡΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ». Αφού το δείτε
πατήστε στο σημείο που αναφέρει «Πρόσβαση
στο εργαλείο».
5.

Για να συνδεθείτε στο πρόγραμμα θα πρέπει να
έχετε όνομα χρήστη (username) και κωδικό
(password). Για να σας δοθεί το δικαίωμα να
συνδεθείτε με το πρόγραμμα θα πρέπει πρώτα
να εγγραφείτε. Για να εγγραφείτε επιλέξτε την
αντίστοιχη λέξη.

Είστε τώρα έτοιμοι να ξεκινήσετε μια εκτίμηση
κινδύνου για τον κλάδο που έχετε επιλέξει.

Να σημειωθεί ότι: Κανείς άλλος εκτός από
εσάς δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε
προσωπικά δεδομένα που έχετε εισαγάγει.
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