
 
 

 
 
 
 

OiRA pomáhá firmám předcházet rizikům v době  
pandemie COVID-19 

 
PRAHA, 20. 11. 2020 - Online Interactive Risk Assessment (OiRA) je volně dostupná, bezplatná 

online aplikace pro vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Tento nástroj je určen především OSVČ a malým a středním firmám. Nově jim může také pomoci 

s identifikací, hodnocením a řízením rizik spojených s onemocněním COVID-19, což jim výrazně 

ulehčí návrat zaměstnanců do bezpečného a zdravého prostředí. 

Modul se věnuje obecné připravenosti a schopnosti reagovat a komunikovat při ohrožení 

onemocněním COVID-19. Nástroj pokrývá celou škálu situací a přináší rovněž pokyny, jak postupovat, 

pokud zaměstnanec vykazuje příznaky onemocnění COVID-19, jak zajistit omezení fyzického kontaktu 

na pracovišti a jak řídit externí poskytovatele služeb. 

„V současné době je více než kdy jindy důležité sledovat průběžně všechna aktuální opatření a pokyny 

a implementovat je. Připravte si krizový plán pro všechny možné varianty včetně té, kdy jsou COVID-

19 nakaženi vaši zaměstnanci. Určete odpovědné osoby, stanovte úkoly a odpovědnosti a vyhraďte 

prostředky (ať už materiální, či finanční). Nevystavujte sebe, ani své zaměstnance zbytečným rizikům. 

Každý kontakt může vaše lidi poslat do karantény. Organizujte lidi i práci a tvořte vhodné postupy. 

OIRA vám usnadní všechna zásadní rozhodnutí a plány a provede vás celým procesem hodnocení 

tohoto velmi specifického rizika formou check listů. Využití této platformy je bezplatné a najdete v ní 

i jednoduché návody, jak na to,“ doporučuje Mgr. Bc. Lucie Kyselová, vedoucí oddělení inspekce 

a bezpečnosti práce.  

Při celkovém hodnocení situace ve firmě a na jednotlivých pracovištích doporučují odborníci 

vyhodnotit rizika pomocí analýzy následujících bodů:  

- Obecná opatření: organizace a postupy  

- Organizace na pracovišti 

- Podmínky pro dodržování hygienických opatření a stanovte postup pro případ výskytu COVID-19 

- Dojíždění do práce a místní pochůzky a cesty 

- Práce z domova 

- Externí pracovníci na pracovištích firmy 

- Opětovné otevření prostor po dočasném uzavření firmy  

- Firma pořádá shromáždění s větším počtem účastníků 

- Pracovní cesty 

 



 
 

 
 
 
 

Více informací včetně návodů k využití platformy OiRA naleznete na: https://oiraproject.eu/oira-

tools/cz/covid-19/covid-19-cz  

Co je OiRA? 

Platformu OiRA vytvořila a provozuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – 

EU OSHA. V České republice garantuje vývoj a aktualizaci jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo 

práce a sociálních věcí České republiky a Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 

Kontakt: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Karlovo náměstí 1359/1 
12801 Praha 2 
Oddělení inspekce a bezpečnosti práce 
Telefon: +420 221 921 111 
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