Eξαλείψτε τους κινδύνους
με το εργαλείο OiRA
ΕΡΓΑΛΕΙΟ OIRA ΓΙΑ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

Εισαγωγή

Το εργαλείο OiRA βασίζεται σε μια
διαδικτυακή πλατφόρμα που σας βοηθά
να εκπονείτε μελέτες εκτίμησης των
κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία και να λαμβάνετε τα
κατάλληλα μέτρα πρόληψης.

Διατίθεται
δωρεάν και
είναι εύχρηστο

Είναι
προσανατολισμένο
στην εξεύρεση
λύσεων

Επικαιροποιείται
με βάση τις
αλλαγές στη
νομοθεσία

1. Προετοιμασία

Οργανώστε και συντονίστε τη διαδικασία
εκπόνησης της μελέτης εκτίμησης κινδύνου στο
κομμωτήριό σας διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα,
τη συμμετοχή των εργαζομένων σας.

2. Αναγνώριση + Αξιολόγηση

Αναγνωρίστε κινδύνους και προβλήματα στην
καθημερινή σας εργασία και στο εργασιακό σας
περιβάλλον απαντώντας στις δηλώσεις κινδύνου που
περιέχονται σε κάθε θεματική ενότητα.

Βλ. παραδείγματα στη συνέχεια:

Καλλυντικά προϊόντα
κομμωτικής

Προστασία του
δέρματος

∆ιαμόρφωση και
συντήρηση του
κομμωτηρίου

Επίπλωση & στάση
του σώματος

Είναι κατάλληλη και
ασφαλής η χρήση και η
αποθήκευση όλων των
καλλυντικών

Φοράει το προσωπικό
κατάλληλα γάντια
όταν αυτό είναι
αναγκαίο

Διαθέτει το κομμωτήριο
αντιολισθητικό δάπεδο

Είναι οι πολυθρόνες του
κομμωτηρίου
ρυθμιζόμενες καθ' ύψος

Πρόσθετοι κίνδυνοι
(από εσάς)

Προσωπικό &
πρόληψη

Ψυχική υγεία &
ευεξία/ευημερία

Εξοπλισμός & ιματισμός
κομμωτηρίου

Θα θέλατε να
προσθέσετε άλλους
κινδύνους που τυχόν
αντιμετωπίζετε

Κατά την οργάνωση
Είναι δυνατή η
Είναι τα ψαλίδια
της εργασίας
πραγματοποίηση
εργονομικά σχεδιασμένα
λαμβάνονται υπόψη
διαλειμμάτων μετά από
και χωρίς νικέλιο
οι ανάγκες των
μεγάλα χρονικά διαστήματα
εγκύων
συνεχούς εργασίας

3. Σχέδιο δράσης

Καταρτίστε το εξατομικευμένο σχέδιο δράσης βάσει της
συλλογικής μελέτης εκτίμησης κινδύνου στο κομμωτήριό σας.
Παραδείγματα απλών συμβουλών για έναν περισσότερο
ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας:

Εφοδιάστε το προσωπικό με
κατάλληλα προστατευτικά
γάντια και εκπαιδεύστε το στη
σωστή χρήση τους.

Χρησιμοποιείτε
ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
τροχήλατα σκαμπό.

Να προμηθεύεστε μόνον Διασφαλίστε τον καθαρισμό και
καλλυντικά προϊόντα την απολύμανση των ψαλιδιών
κομμωτικής που δεν
και των άλλων εργαλείων ανά
περιέχουν σκόνη.
τακτά χρονικά διαστήματα.

Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας
στη σωστή χρήση των
καλλυντικών και των χημικών
ουσιών.

4. Έκθεση

Μεταφορτώστε την έκθεσή
σας (μελέτη εκτίμησης
κινδύνου) με την επισκόπηση
των κινδύνων και των μέτρων
πρόληψης και μεριμνήστε
ώστε να είναι διαθέσιμη όπως
ο νόμος ορίζει.

Σκουπίζετε τις τρίχες
από το δάπεδο μετά
από κάθε κούρεμα
μαλλιών.

Διασφαλίστε την
επάρκεια των
διαλειμμάτων του
προσωπικού.

Με το OiRA, η δική σας
μελέτη εκτίμησης κινδύνου είναι:

Εμπιστευτική

Πάντοτε
Πάντοτε
προσβάσιμη επικαιροποιήσιμη

Ακολουθήστε την κοινότητα των χρηστών των #εργαλείων OiRA
www.oiraproject.eu/el
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, 2018
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

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

