European Union Special Rescue

Uporaba ocene tveganja pri operativnih dejavnostih
ENOSTAVNO OCENJEVANJE STOPNJE
TVEGANJA

Pri ugotavljanju tveganja je potrebno upoštevati možnost
nastanka poškodb.
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Nevarno - Rane; opekline; pretres možganov; večji izpahi;
manjši zlomi kosti; gluhota oziroma naglušnost; vnetja kože,
Nedopustno astma; bolezni, ki vodijo v krajšo nesposobnost. Take
tveganje
poškodbe so lahko vzrok odsotnosti z dela (bolniški stalež).

ENOSTAVEN PLAN KONTROLE TVEGANJA
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o

Aktivnosti in časovni razpored
Akcija ni zahtevna in ni potrebno hraniti arhiva
dokumentacije.

Znosno*

Dodatni pregledi niso zahtevani. Premislite o
učinkovitejših rešitvah ali izboljšavah, ki ne
predstavljajo dodatnih stroškov. Vzdrževanje
kontrole je potrebno nadzorovati.

Zmerno

Zmanjšajte tveganje v okviru omejenih stroškov
preventive in znotraj časovnega okvira.

Precejšnje

Nedopustno

Majhna nevarnost poškodb – površinske poškodbe; manjše
ureznine in modrice; razdraženost oči zaradi prahu;
neprijetnosti in razdraženosti kot so glavobol; trenutno slabo
počutje. Take poškodbe redko povzročijo odsotnost z dela
(bolniški stalež).

Ne pričnite z delom, dokler se raven tveganja ne
zmanjša. Za zmanjšanje tveganja uporabite
dodatne pripomočke.

Delo naj se sploh ne začne ali nadaljuje, dokler
se ne zmanjša tveganje. Če se tveganje ne
zmanjša niti z neomejenimi pripomočki, se del
ne sme opravljati.

Velika nevarnost – amputacije; večji zlomi kosti;
zastrupitve; mnogovrstne poškodbe; smrtne poškodbe;
bolezni, ki skrajšajo življenje; akutne bolezni. Poškodbe so
lahko zelo hude ali smrtne.
VERJETNOST POŠKODB
Ugotavljanje možnosti nastanka poškodb:
-

število izpostavljenih oseb,
pogostost in izpostavljanje nevarnosti,
pomanjkljiva, slaba oprema,
delovni pogoji,
standardni ukrepi uporabe začitne opreme,
nevarna dejanja, namerna ali nenamerna,
nepričakovani dogodki;

Nepredvideni dogodki niso pričakovani med rutinsko
aktivnostjo pod nobenim pogojem, razen pri prisotnosti
nekaj motečih faktorjev (nešteto stvari gre narobe v istem
trenutku)
Malo verjetni dogodki naj se ne bi zgodili med rutinsko
aktivnostjo, razen če so prisotni moteči faktorji.
(napake v uporabi opreme, pomanjkljiva varnost…)
Verjetni dogodki so pričakovani med rutinsko aktivnostjo
(kljub vsem varnostnim ukrepom).

RESNOST POŠKODB
* Zmerno se domneva kot znižano tveganje na najnižjo raven, ki je še razumno izvedljiva.
Britanski standard 8800 1996, Vodič za poklicno zdravstvo (zdravje) in sistemi varnega upravljanja, str. 24-27 (združen z
ISO 9000)

