Να σέβεστε για να σας σέβονται

Η εκτίμηση των κινδύνων είναι νομική
υποχρέωση. Χρησιμοποιείστε το
εργαλείο OiRA για να την ετοιμάσετε.

ΜΙΚΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Να μην ξεχνάτε τους κανόνες ασφαλείας κατά
τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.
Προστατέψτε τη σπονδυλική σας στήλη!

Εθνικός Εστιακός Πόλος:
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Επικοινωνία:
Η ασφάλεια δεν είναι επιλογή.
Να λαμβάνετε όλα τα μέτρα για την αποφυγή των
πτώσεων

Τηλ.:+357 2240 5623
Ηλ. Ταχ.: info@dli.mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/dli
Τ.Θ.: 24855, 1304 Λευκωσία

WWW.OIRAPROJECT.EU

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ OiRA

Προσέξτε τους ηλεκτρικούς κινδύνους

Το OiRA (Online, interactive Risk Assessment) είναι μια
ολοκληρωμένη, εύχρηστη και δωρεάν διαδικτυακή
εφαρμογή. Είναι ένα διαδραστικό εργαλείο
αξιολόγησης των κινδύνων το οποίο επιτρέπει με
εύκολο και τυποποιημένο τρόπο, τη δημιουργία της
εκτίμησης των κινδύνων ανά τομέα οικονομικής
δραστηριότητας.

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
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
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.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης……..
(διατηρείστε τη ψυχραιμία σας)
Ενεργείστε ανάλογα

Μην καταπονείτε το σώμα σας.
Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον κατάλληλο
εξοπλισμό

Να διατηρούνται τα δάπεδα κατάλληλα,
αντιολισθητικά, καθαρά και χωρίς εμπόδια

Είναι προσβάσιμο
στη σελίδα http://www.oiraproject.eu/
έτσι ώστε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να
μπορούν να πραγματοποιήσουν την αξιολόγηση του
κινδύνου στον τομέα δραστηριότητάς τους.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την
Υγεία στην Εργασία προχώρησε στην ετοιμασία του εν
λόγω εργαλείου εκτίμησης κινδύνων OiRA στα μικρά
εμπορικά καταστήματα, προσαρμοσμένου στα
κυπριακά δεδομένα. Άλλα οκτώ παρόμοια εργαλεία
έχουν αναπτυχθεί σε αντίστοιχους κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας (κομμωτήρια/κουρεία,
εργασίες
γραφείου,
εργασίες
τροφοδοσίας,
κρεοπωλεία, σχολικές μονάδες, μικρά τουριστικά
καταλύματα, συνεργεία επισκευής και βαφής
οχημάτων και καφεστιατόρια).
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Διατηρείτε τη σωστή στάση του
σώματος για χάρη της πλάτης σας

Χημικά προϊόντα - Γνωρίζετε τους κινδύνους
και τα μέτρα πρόληψης;
Κατάλληλη εκπαίδευση!

