Online nástroj
pro hodnocení rizik

ŘÁDNÉ HODNOCENÍ RIZIK JE KLÍČEM
K OCHRANĚ ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI

www.oiraproject.eu

KADEŘNICKÉ SLUŽBY
Nástroj je zaměřen na iden�fikaci a vyhodnocení bezpečnostních a zdravotních rizik v kadeřnictví. Řeší nejčastější rizika,
jako je např. ekzém, po�že se zápěs�m, krkem či rameny, a poskytuje �py, jak je eliminovat nebo jim předcházet.

ONLINE HODNOCENÍ RIZIK NA PRACOVIŠTI KROK ZA KROKEM
1 BUDOVY
Budova je dobře udržovaná, ve vnitřních prostorách se
pravidelně uklízí. Zařízení pro dodávku elektřiny, plynu a vody
jsou v pořádku a dobře udržovaná. K dispozici je sociální
zařízení, odpočinková místnost a prostor, kde se zaměstnanci
mohou převlékat. Pracovní i odpočinkové místnos� jsou
nekuřácké. Podlahy v celém objektu jsou čisté, rovné
a nekluzké. Pracoviště jsou dobře osvětlená,
osvětlení je i na místech, kde se nepracuje.

4 VYTVÁŘENÍ DOBRÉ PRACOVNÍ ATMOSFÉRY,
SNIŽOVÁNÍ STRESU
Všichni spolupracují na vytvoření dobrého
pracovního ovzduší. Práce je zorganizovaná
tak, aby nebyla stresující. Je vyhrazený čas
pro odpočinek a občerstvení. Zaměstnanci
mohou říci NE.

2 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

5 CHEMICKÁ RIZIKA

Při plánování vybavení provozovny se dbá na požadavky
bezpečnos� a ochrany zdraví při práci. Při plánování práce se
myslí na zájmy zaměstnanců i zákazníků. Zaměstnanci dostávají
pravidelně informace a pokyny, jak bezpečně pracovat, a jsou
přitom brány v úvahu ohrožené skupiny. Nadřízený stanoví
správnou praxi, a pokud se zaměstnanci nechovají bezpečně,
ihned je upozorní. Při nedodržení zdravotních a bezpečnostních
předpisů jsou stanovená nápravná opatření.

K dispozici jsou pokyny k manipulaci určené
pro různé skupiny výrobků. Zaměstnanci
vědí, co dělat v případě nehody při zacházení
s kadeřnickými materiály. Kadeřníci se snaží
mít co nejčastěji suché ruce, používat krém
na ruce a, pokud je to možné, navlékat si
rukavice. Barvy jsou míchané na určeném
místě, kde je dobrá ven�lace. Jednorázové
rukavice a pomůcky jsou ihned po použi�
odstraněné. Při používání barev na vlasy se
pracuje v zástěře. Předchází se alergiím způsobeným
parfemovanými výrobky. Používají se pouze výrobky
odpovídající požadavkům na zdraví a životní prostředí
a pravidelně se kontroluje datum spotřeby. K dispozici jsou
ochranné rukavice, pokud možno jednorázové a vhodné pro
použi� různých produktů. Je instalované speciální vybavení
a míchací skříňky pro zesvětlovače a barvy na vlasy. Na hlavu
zákazníka se používá ochranná čepice pro zamezení emise
plynů. Vlasy jsou ihned odklízené z podlahy a nástrojů.

3 PREVENCE PRACOVNÍCH ÚRAZŮ
Pracovní prostory jsou vhodně řešené, kadeřník má
dostatek prostoru pro volný pohyb kolem křesla
zákazníka i na místě určeném pro my� vlasů.
V prostorech se každý dorozumí na vzdálenost
jednoho metru bez nutnos� mluvit hlasitě.
Sušiče vlasů nejsou poškozené. Elektrické
zařízení je opatřené jis�čem, vedení je dobře izolované
a nepoškozené. Kabely, zásuvky, zástrčky i přístroje jsou
pravidelně kontrolované. Jsou přístupné a označené nouzové
východy. K dispozici jsou vhodné hasicí prostředky
a prostředky první pomoci. Provozovna je vybavená
křesly s nastavitelnou výškou přizpůsobenou výšce
kadeřníka a židlemi k stání i sezení. Podlaha je hladká,
rovná a má určitou pružnost. Pružnos� podlahy jsou
přizpůsobené podrážky bot. Nástroje a materiály jsou
umístěné tak, aby nebylo nutné se natahovat. Zaměstnanci
předcházejí práci v pozici se zdviženýma rukama či rameny.

6 ÚRAZY
Pracovní úrazy jsou evidované a jsou šetřené
jejich příčiny. Ve zprávě je uvedené, jaká
opatření byla přijatá pro prevenci úrazů.
Pracovní úrazy se závažnými následky jsou
ihned hlášené oblastnímu inspektorátu práce.

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.

