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ON-LINE NÁSTROJ PRO INTERAKTIVNÍ POSUZOVÁNÍ RIZIK V AUDIOVIZUÁLNÍM SEKTORU

Usnadněte posuzování zdravotních a bezpečnostních rizik
Zdravotní a bezpečnostní rizika na pracovišti lze řešit a eliminovat snadno a bezplatně



Pro koho je nástroj určen
On-line nástroj pro interaktivní posuzování rizik (OiRA) může použít kdokoliv pro posouzení zdravotního a bezpeč-
nostního rizika souvisejícího s produkcemi audiovizuálních děl, jako jsou celovečerní filmy, krátké filmy, dokumenty, 
seriály, reklamy, video tvorba, virtuální realita atd. 

OiRA pro audiovizuální produkci je nástroj určený primárně pro mikropodniky (méně než 10 zaměstnanců) nebo 
malé podniky (méně než 50 zaměstnanců), uplatnění však nalezne také u velkých společností.

Jak to funguje?
Nástroj pomáhá uživateli krok za krokem identifikovat rizika související s produkční činností, poskytuje sadu navr-
hovaných opatření a umožňuje přidat personalizovaná opatření týkající se konkrétní produkce. Po vyhodnocení 
procesu nástroj vygeneruje zprávu o posouzení rizik a akční plán, který lze stáhnout a vytisknout jako zdokumen-
tovaný záznam. 

Nástroj OiRA pro produkci audiovizuálních děl byl vyvinut za podpory Evropské agentury pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (https://osha.europa.eu) a ve spolupráci s 
následujícími partnery v oblasti sociálního dialogu: sekce médií, zábavy a umění odborové 
organizace UNI Global Union (UNI MEI), Mezinárodní herecká federace (FIA), Evropská audiovi-
zuální produkční asociace (CEPI), Mezinárodní federace asociací filmových producentů (FIAPF) a 
Mezinárodní federace hudebníků (FIM).

Co je posuzování rizik?
Posuzování rizik je, jednoduše řečeno, pečlivá analýza prvků nebo faktorů na pracovišti, které 
mohou způsobit újmu na zdraví. Tento proces umožňuje ověřit, zda byla přijata veškerá nezbytná 
preventivní opatření nebo je třeba tato opatření zpřísnit, aby se zabránilo zranění.

HLAVNÍ KROKY:

Identifikace nebezpečí

Identifikace potenciálně zranitelných osob a odhalování příčin

Vyhodnocení rizik a přiměřenosti stávajících kontrol

Rozhodnutí ohledně přijetí preventivních opatření

 Zaznamenání důležitých zjištění a implementace preventivních opatření

Monitorování a kontrola 

Co je OiRA pro audiovizuální sektor? 
OiRA neboli on-line interaktivní posuzování rizik je nástroj, jehož cílem je pomoci při posuzování zdravotních a 
bezpečnostních rizik v rámci produkce audiovizuálních děl. Obsahuje podrobného průvodce pro posuzování rizik. 
Nástroj identifikuje rizika a navrhne kontrolní opatření k jejich minimalizaci nebo eliminaci.
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Odkaz na nástroj pro Evropu
(pouze v angličtině – v budoucnu bude k dispozici v různých jazycích)

https://oiraproject.eu/oira-tools/eu/eu-audiovisual/eu-audiovisual-productions
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