
Το OiRA είναι µια εύχρηστη και δωρεάν ηλεκτρονική διαδικτυακή 
πλατφόρµα, η οποία αναπτύχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για 
την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και περιλαµβάνει 
σειρά από πρακτικά διαδραστικά εργαλεία εκτίµησης κινδύνων στην 
εργασία για διάφορους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. 

Το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία µε τον EU-OSHA, 
θέλοντας να συµβάλουν στην προσπάθεια καταπολέµησης της 
πανδηµίας της COVID-19 στην Κύπρο, ανέπτυξαν το νέο διαδικτυακό 
διαδραστικό εργαλείο εκτίµησης κινδύνου (OiRA) για την COVID-19.

Το OiRA COVID-19 εστιάζει αποκλειστικά στον εντοπισµό των 
κινδύνων που προκύπτουν στους χώρους εργασίας λόγω της 
COVID-19 και έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει στη διαχείριση των 
κινδύνων αυτών, προτείνοντας προληπτικά και προστατευτικά µέτρα 
για την ασφάλεια, την υγεία και την ευηµερία του κάθε εργαζοµένου.

Τo εργαλείο OiRA COVID-19
• ∆ιατίθεται ∆ΩΡΕΑΝ και είναι ΕΥΧΡΗΣΤΟ
• Είναι προσανατολισµένο στην εξεύρεση 
   λύσεων
• Επικαιροποιείται µε βάση τις ισχύουσες 
   νοµοθετικές πρόνοιες και διευκολύνει  
   τη συµµόρφωση µε αυτές

ΕΞΑΛΕΙΨΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ! 

ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ COVID-19

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ 
∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

Τα 4 Βήµατα Εκπόνησης της Μελέτης Εκτίµησης Κινδύνων µέσω του OiRA

1. Προετοιµασία
Οργανώστε και συντονίστε τη διαδικασία εκπόνησης της 
µελέτης εκτίµησης κινδύνου στο υποστατικό σας, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συµµετοχή των 
εργοδοτουµένων σας

2. Αναγνώριση & Αξιολόγηση
Αναγνωρίστε τους κινδύνους και τα προβλήµατα στην 
καθηµερινή σας εργασία και τον εργασιακό σας χώρο, 
απαντώντας στις δηλώσεις κινδύνου που περιέχει η κάθε 
θεµατική ενότητα του εργαλείου OiRA

3. Σχέδιο ∆ράσης
Καταρτίστε συγκεκριµένο σχέδιο δράσης µε βάση την 
εκτίµηση των κινδύνων, το οποίο θα περιλαµβάνει τα 
απαραίτητα προληπτικά και προστατευτικά µέτρα που 
πρέπει να λαµβάνονται, διασφαλίζοντας έτσι ένα ασφαλές 
και υγιές εργασιακό περιβάλλον

4. Έκθεση
Μεταφορτώστε στον υπολογιστή σας την έκθεση (µελέτη 
εκτίµησης των κινδύνων), η οποία περιλαµβάνει επισκόπηση 
των κινδύνων και των µέτρων προστασίας και πρόληψης, και 
διασφαλίστε ότι θα είναι διαθέσιµη σύµφωνα µε τις πρόνοιες 
της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νοµοθεσίας

Σχετικά παραδείγµατα ακολουθούν στην επόµενη σελίδα

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.oiraproject.eu/el/oira-tools, 
επιλέξετε την Κύπρο και στη συνέχεια OiRA COVID-19, επιλέγοντας 
την εντολή «Πρόσβαση στο Εργαλείο».

Έναρξη Χρήσης & Εγγραφή
Η διαδικασία εγγραφής είναι πολύ απλή και γρήγορη και 
χρειάζεται µόνο µια ηλεκτρονική διεύθυνση σε ισχύ και 
έναν κωδικό πρόσβασης της επιλογής του χρήστη.



www.mlsi.gov.cy/dli

Aκολουθήστε την κοινότητα των χρηστών των #OiRAtools www.oiraproject.eu/el

Παρουσία  Ύποπτου Κρούσµατος – Είναι 
σηµαντικό να καταρτίζεται κατάλληλο σχέδιο 
αντιµετώπισης και να ακολουθούνται οι ορθές 
διαδικασίες αντιµετώπισης πιθανών 
κρουσµάτων COVID-19 στον χώρο εργασίας

Καθαρισµός Χώρων – Έχει καταρτιστεί και 
εφαρµόζεται σχέδιο καθαριότητας, το οποίο 
λαµβάνει υπόψη τους νέους κινδύνους που 
σχετίζονται µε την COVID-19

Ψυχοκοινωνικοί Κίνδυνοι – Λαµβάνονται 
υπόψη οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της 
πανδηµίας της COVID-19

Υψηλό Ποσοστό Απουσιών – Εφαρµόζονται 
στρατηγικές για την αντιµετώπιση του υψηλού 
ποσοστού απουσιών

Μετακινήσεις από και προς την εργασία αλλά 
και κατά την εργασία – Οι εξωτερικές δουλειές 
και οι κοντινές µετακινήσεις περιορίζονται µόνο 
για τις απολύτως απαραίτητες δραστηριότητες

Αερισµός – Το σύστηµα και τα µέτρα αερισµού 
έχουν προσαρµοστεί σε σχέση µε την COVID-19

Κακή εργονοµία κατά την τηλεργασία – 
Παρέχετε οδηγίες και εξοπλισµό για σκοπούς 
εργονοµίας ώστε να στηρίξετε τους 
εργοδοτουµένους σας, βελτιώνοντας την υγεία 
και την αντοχή τους

Πρόσθετοι κίνδυνοι (από τον χρήστη) – 
Προσθέστε άλλους κινδύνους που υπάρχουν 
και δεν περιλαµβάνονται στο εργαλείο

ΒΗΜΑ 2  Αναγνώριση & Αξιολόγηση
Παραδείγµατα κινδύνων στους εργασιακούς χώρους

Ορίστε Συντονιστή για COVID-19 στον χώρο 
εργασίας

Εφοδιάστε το προσωπικό σας µε κατάλληλες 
µάσκες και εκπαιδεύστε το στην ορθή τους 
χρήση και απόρριψη

Τοποθετήστε συσκευές αντισηπτικού χεριών σε 
εµφανή σηµεία

∆ιασφαλίστε τον συνεχή καθαρισµό των 
επιφανειών που χρησιµοποιούνται συχνά

Καταρτίστε Σχέδιο Αντιµετώπισης κρούσµατος 
COVID-19 στον χώρο εργασίας

Ενηµερώστε τους εξωτερικούς σας 
συνεργάτες/πελάτες, σχετικά µε τα προληπτικά 
µέτρα που λαµβάνει η εταιρεία/ο οργανισµός σας

Προγραµµατίστε τις εργασίες συντήρησης εκτός 
του ωραρίου του προσωπικού

Επικαιροποιήστε την πολιτική της εταιρείας/
του οργανισµού ως προς την τηλεργασία

Με το OiRA η δική σας µελέτη εκτίµησης 
κινδύνων παραµένει πάντοτε:

Εµπιστευτική | Προσβάσιµη | Επικαιροποιήσιµη

Tο ηλεκτρονικό εργαλείο OiRA COVID-19 µπορεί να 
αποτελέσει µέρος της αναθεωρηµένης εκτίµησης 
κινδύνου και, κατ’ επέκταση, του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης των Κινδύνων κάθε οργανισµού και 
επιχείρησης στην Κύπρο ανεξαρτήτως οικονοµικής 
δραστηριότητας και µεγέθους, συµβάλλοντας έτσι 
στη διασφάλιση της ασφάλειας, της υγείας και της 
ευηµερίας των εργαζοµένων, αλλά και στη βιώσιµη 
ανάπτυξη της εταιρείας ή του οργανισµού.

ΒΗΜΑ 3  Σχέδιο ∆ράσης
Παραδείγµατα προτεινόµενων µέτρων


