Online nástroj
pro hodnocení rizik

ŘÁDNÉ HODNOCENÍ RIZIK JE KLÍČEM
K OCHRANĚ ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI

www.oiraproject.eu

PRACOVNÍK PRODEJE
Nástroj je určen pro vyhledávání a hodnocení rizik u pracovníků prodeje. Zaměří se na kontrolu plnění základních povinnos� v BOZP a PO vyžadovaných
právními předpisy České republiky pro pracovní pozice prodavač/prodavačka.

ONLINE HODNOCENÍ RIZIK NA PRACOVIŠTI KROK ZA KROKEM
1 OBECNÉ ZHODNOCENÍ

6 SKLADOVÁNÍ

Obecné zhodnocení bylo provedeno.

Je zpracovaný místní provozní řád skladu. Pro ruční manipulaci
s břemeny a práci ve skladu jsou stanovené bezpečné pracovní
postupy. Regály jsou provozované bezpečným způsobem. Ve
skladu je zajištěné bezpečnostní značení. Při manipulaci
s materiálem se zabezpečuje manipulační prostor. Žebříky
a nakládací a vykládací rampy
jsou používané bezpečným
způsobem.

2 HYGIENICKÁ OPATŘENÍ
Je stanovený systém analýzy nebezpečí
a kri�cké kontrolní body (HACCP). Jsou
dodržované zásady provozní hygieny.
Pracovníci vykonávající epidemiologicky
závažnou činnost mají zdravotní průkaz
a dodržují hygienické zásady.

3 RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍCH PODMÍNEK

7 ŠKOLENÍ A VÝCVIK

Je vyhodnocená zátěž pracovní polohou, chladem, biologickými
činiteli, fyzická, psychická a zraková zátěž. Jsou přijatá
odpovídající opatření. Je vyhodnocená zátěž dalšími faktory
pracovních podmínek vyplývající z charakteru práce.

Školení BOZP a PO je prováděné v potřebném rozsahu.
Pracovníci, kteří vykonávají epidemiologicky závažné
činnos�, mají potřebné znalos�.

4 MUSKULOSKELETÁLNÍ PORUCHY

8 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Je řízená problema�ka předcházení
muskuloskeletálním poruchám.

Pracovníci jsou vybavení odpovídajícími OOPP.

5 PSYCHOSOCIÁLNÍ RIZIKA

9 POŽÁRNÍ OCHRANA

Ve firmě je řízená problema�ka předcházení psychosociálním
rizikům.

Začlenění do kategorie činnos� podle požárního
nebezpečí bylo provedeno s ohledem na složitost
podmínek pro zásah.

10 OSTRÉ NÁSTROJE A PŘEDMĚTY
Ostré nástroje a nářezové stroje jsou používané bezpečným
způsobem.

Aplikace je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
V České republice garantuje vývoj a provoz jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Výzkumný ústav bezpečnos� práce, v. v. i.

