Λίγα λόγια για την Ασφάλεια
και την Υγεία στην Εργασία
Η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και η
εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υγείας και ασφάλειας
εργασίας αποτελούν προϋπόθεση για τη μείωση των
εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
και ταυτόχρονα ικανή και αναγκαία συνθήκη για την
αποδοτικότερη δραστηριότητα κάθε εργαζόμενου.
Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία δεν είναι μόνο
τυπική-νομική υποχρέωση, αλλά προστιθέμενη αξία για
κάθε επιχείρηση, αφού παράλληλα με την προστασία
των εργαζομένων διασφαλίζεται και η βελτίωση της
επίδοσης της επιχείρησης.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η διαχείριση της υγείας και
ασφάλειας στον κλάδο εγκατάστασης και συντήρησης
ανελκυστήρων, καθώς δε σχετίζεται μόνο με τον
εργασιακό χώρο της εγκατάστασης, αλλά και με τον
εκάστοτε χώρο πελάτη, στον οποίο θα κληθεί να
εκτελέσει εργασίες εργαζόμενος ή συνεργείο της
επιχείρησης. Ως τέτοιοι χώροι μπορεί να θεωρούνται
νεοαναγειρόμενα κτίσματα και κατασκευές διαφορετικής
παλαιότητας, καθώς και κτίσματα διαφορετικής χρήσης,
επισκεψιμότητας και μεγέθους, από απλές κατοικίες
μέχρι σχολεία, μουσεία, κτίρια γραφείων, εμπορικά
καταστήματα και κέντρα.

Εισέλθετε στο θάλαμο και
αλλάξτε επίπεδο στην υγεία
και ασφάλεια της εργασίας
σας με το πάτημα… μερικών
κουμπιών!

Επιπλέον, η επίτευξη ασφαλών συνθηκών εργασίας δεν
επηρεάζει μόνο τους εργαζόμενους στην επιχείρηση,
αλλά και πλήθος ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να
βρίσκονται στο κτίριο, όπου εκτελούνται εργασίες
εγκατάστασης ή συντήρησης ενός ανελκυστήρα, όπως
τους ενοίκους μιας πολυκατοικίας, τους μαθητές ενός
σχολείου ή τους επισκέπτες ή άλλους εργαζόμενους
σε ένα κτίριο ή μια οικοδομή.
Η εξέταση των επιμέρους κινδύνων που απορρέουν
από τις εκτελούμενες εργασίες παρέχει τη δυνατότητα
στον εργοδότη να δρα προληπτικά και όχι κατασταλτικά
(«το προλαμβάνειν είναι προτιμότερο του θεραπεύειν»)
για ενδεχόμενα περιστατικά ατυχημάτων. Παράμετροι,
όπως η μοναχική εργασία, η εργασία σε ύψος, η επαφή
με κινούμενα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμού,
η γνώση των λεπτομερειών του χώρου στον οποίο
καλείται να εργαστεί κάθε φορά ο εργαζόμενος (π.χ.
επικίνδυνα σημεία, πυροσβεστικά μέσα, έξοδοι κινδύνου
κ.λπ.), αποτελούν παράγοντες καθοριστικής σημασίας
για την υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενων στον
κλάδο εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων.

Τι είναι η Εκτίμηση Επαγγελματικού
Κινδύνου; Γιατί τη χρειάζομαι;
Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου αποτελεί
τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διαχείριση της Υγείας και
της Ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
Στο Νόμο 3850/2010 (Κύρωση του Κώδικα νόμων
για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων)
αναφέρεται ότι η εκτίμηση του επαγγελματικού
κινδύνου αποτελεί μια συστηματική εξέταση όλων
των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας από την
επιχείρηση με σκοπό:
• Να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελματικού
κινδύνου, δηλαδή τι θα μπορούσε να προκαλέσει
κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
• Να διαπιστωθεί κατά πόσο και με τι μέτρα μπορούν
οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι
αυτοί να αποφευχθούν, και αν αυτό δεν είναι δυνατόν.
• Να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη
εφαρμόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει
συμπληρωματικά να ληφθούν για τον έλεγχο των
κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην
Εργασία (EU-OSHA), έχει οργανώσει ήδη από το 20082009 μία σημαντική εκστρατεία για την προώθηση
μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχετικά με την
εκπόνηση και εφαρμογή της εκτίμησης επαγγελματικού
κινδύνου, βοηθώντας έτσι όλες τις επιχειρήσεις στη
συστηματική εκπόνησή της, αλλά και στην αξιοποίηση
των αποτελεσμάτων της.
Στα πλαίσια της εκστρατείας επιχειρήθηκε η
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις
που έχουν οι εργοδότες ως προς την εκπόνηση
εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και η
απομυθοποίηση της διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης
και αυτό διότι, η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού
κινδύνου δεν είναι ούτε σύνθετη ούτε γραφειοκρατική
κατ’ ανάγκην και σίγουρα δεν απευθύνεται αποκλειστικά
και μόνο σε εμπειρογνώμονες. Η εκστρατεία προώθησε
μια απλή, σταδιακή προσέγγιση, η οποία βασίζεται
στη διαβούλευση και στη συμμετοχή του εργατικού
δυναμικού.

Μην αδιαφορείτε για τους
κινδύνους στον χώρο
εργασίας σας! Μπορεί να
σας κοστίσουν πολύ ακριβά.

Τι είναι το OiRA;
Ποιος το έχει δημιουργήσει;

Mάθετε πως να αναγνωρίζετε, να αξιολογείτε και να
διαχειρίζεστε τους κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία
στην επιχείρηση σας.
Το Online Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου (Online
interactive Risk Assessment, OiRA) του EU-OSHA αποτελεί την
κληρονομιά της εν λόγω εκστρατείας και μπορεί να θεωρηθεί
ως η λύση του 21ου αιώνα στο δύσκολο έργο της προαγωγής
της επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας στις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις. Η ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα
του OiRA επιτρέπει σε χιλιάδες «μικρές» επιχειρήσεις σε
ολόκληρη την Ε.Ε. να εκπονούν μόνες τους τις εκτιμήσεις
επαγγελματικού κινδύνου, σε οποιαδήποτε γλώσσα με έναν
εύκολο και τυποποιημένο τρόπο και δωρεάν.
Η σωστή αξιολόγηση του κινδύνου είναι το κλειδί για υγιείς και
ασφαλείς χώρους εργασίας. Ωστόσο, η διενέργεια εκτιμήσεων
επαγγελματικού κινδύνου μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη,
ιδιαίτερα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες
μπορεί να μην έχουν τους οικονομικούς και ανθρώπινους
πόρους ή ακόμη και την τεχνογνωσία για να εκπονήσουν τη
μελέτη σωστά και αποτελεσματικά. Το OiRA έχει ως στόχο να
ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο.

Ασφάλεια

& Υγεία στην εργασία

Από την αρχή ως το τέλος του εργασιακού βίου
www.oiraproject.eu

Ποιοι είναι οι στόχοι
του OiRA;
Μας αφορούν; Απαιτεί κάποιες ειδικές γνώσεις;
Ασφαλείς και υγιείς
στην εργασία.
Από την αρχή ως το τέλος
του εργασιακού βίου.

1. Σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο :
• Να συμβάλει (μέσω κατάλληλης αξιολόγησης του
κινδύνου) στη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων
και των επαγγελματικών ασθενειών και στη βελτίωση
των συνθηκών εργασίας.
• Να βοηθήσει ώστε οι επιχειρήσεις να γίνουν πιο
ανταγωνιστικές (μείωση του κόστους που απορρέει από
τα ατυχήματα και τις ασθένειες, μείωση των ποσοστών
της αναρρωτικής άδειας κλπ).
• Να τεθούν τα πρακτικά εργαλεία του OiRA στη διάθεση
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω των
εθνικών και κλαδικών ιστοσελίδων τους (Υπουργεία,
Σωματεία, Φορείς κλπ) και να προωθήσουν τη χρήση
του.

2. Σε επίπεδο εγκατάστασης/επιχείρησης:
• Να διασφαλίσει την Υγεία και την Ασφάλεια των
εργαζομένων (που είναι νομική υποχρέωση των
εργοδοτών) με την εφαρμογή του εργαλείου του OiRA,
εστιάζοντας στην κάθε εγκατάσταση χωρίς γενικότητες,
θέτοντας έτσι σε ουσιαστική εφαρμογή τη διαδικασία
εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.
• Να απομυθοποιήσει τη διαδικασία εκπόνησης
εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.
• Να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας, χρησιμοποιώντας
το εργαλείο για την εκτίμηση των επαγγελματικών
κινδύνων τους, βελτιώνοντας έτσι την απόδοση των
επιχειρήσεων.
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Πώς λειτουργεί το OiRA; Ποια τα
βήματα που πρέπει να ακολουθήσω;
Θυμηθείτε! Υπάρχουν παράγοντες κινδύνου στην εργασία σας που
μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα ή ασθένεια.
Το OiRA είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα, την οποία
μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ενδιαφερόμενος για να
εκπονήσει την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου
της εγκατάστασής του. Το online εργαλείο είναι δωρεάν
και προσβάσιμο μέσω μιας διαδραστικής ιστοσελίδας,
όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να βρουν την φόρμα για
την εκπόνηση της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
του κλάδου τους.
Η πρόσβαση στο OiRA είναι απλή. Το μόνο που χρειάζεται
για να εγγραφείτε στο online εργαλείο του OiRA είναι
μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail). Από τα διαθέσιμα εργαλεία του OiRA μπορείτε
να επιλέξετε αυτό που έχει αναπτυχθεί για να καλύψει
τον τομέα/κλάδο της δραστηριότητάς σας.
Η παραγόμενη εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
είναι ξεχωριστή για την κάθε εγκατάσταση και δεν
έχει πρόσβαση σε αυτή κανείς άλλος πλην του
ενδιαφερομένου χρήστη.
Η διαδικασία του OiRA χωρίζεται σε πέντε βασικά
στάδια:
1. Προετοιμασία: το OiRA επιτρέπει στις επιχειρήσεις,
αφού αυτές απαντήσουν σε μερικές απλές ερωτήσεις, να
εξατομικεύουν τις εκτιμήσεις επαγγελματικών κινδύνων
με βάση τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

4. Σχέδιο δράσης: το εργαλείο βοηθάει στην κατάρτιση
σχεδίου δράσης και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με
τον τρόπο εξάλειψης ή ελέγχου των κινδύνων
5. Έκθεση: τέλος, συντάσσονται αυτομάτως μία έκθεση
(γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου) και ένα
σχέδιο δράσης, τα οποία μπορούν να εκτυπωθούν ή να
αποθηκευτούν σε ηλεκτρονική μορφή στον υπολογιστή
σας, για την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της
εκτίμησης κινδύνων.

Βρες online το
εργαλείο του OiRA
και ξεκίνησε την
µελέτη Εκτίµησης
Επαγγελµατικού
Κινδύνου της
επιχείρησής σου,
σήµερα!

2. Αναγνώριση: αφορά τον εντοπισμό των παραγόντων
που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για τον εργαζόμενο
και τον προσδιορισμό των ατόμων που ενδέχεται να
εκτεθούν σε αυτόν
3. Αξιολόγηση: το στάδιο αυτό συνίσταται στην ιεράρχηση
των κινδύνων που έχουν εντοπισθεί. Στη συνέχεια,
η ιεράρχηση αυτή συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να υλοποιηθούν πρώτα.

www.oiraproject.eu

