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A humán befektetés
munkakörülmények
optimális kialakításának a munkahelyi
kultúra szerves részévé kell
válnia. A munkáltató feladata, hogy gondoskodjon a
munkahelyi kockázatok
felmérésérôl és a megelôzô
intézkedések bevezetésérôl.

A

A kockázatértékelés
célja
A munkahelyi kockázatértékelés elsôdleges célja a
munkavállalók biztonságának és egészségének védelme, a munkáltatók segítése
a munka közben felmerülô
veszélyek felismerésében, a
kockázatok felbecsülésében,
a szükséges intézkedések
meghatározásában, az intézkedések fontossági sorrendjének megállapításában,
majd folyamatos ellenôrzésében, és legvégül a biztonsági intézkedések bizonyításában és bemutatásában.
A munkahelyi kockázatértékelésnél két nagyon
fontos dolgot kell szem
elôtt tartani. Elôször is a
kockázatok észlelését befolyásoló munkahelyi változtatásoknál újra át kell tekinteni a kockázatértékelést. Erre azért van szükség,
mert új kockázati tényezôk
is felléphetnek, vagy a már
meglévôk járhatnak nagyobb veszélyekkel. Másodszorra, a kockázat kiküszöbölésére hozott intézkedések ne okozzanak másfajta kockázatot, tehát ne
helyezzük át másik területre a kockázatot! A munkahelyi kockázati tényezôk a
nem megszüntethetô kockázatok folyamatos csökkentésével és ellenôrzésével, ha szükséges, újraértékelésével mérsékelhetôk.

A kockázatértékelés
lépései
1. A veszélyek azonosítása
Az információszerzésnek
a leghitelesebb módja, ha
személyesen konzultálunk
a munkavállalókkal, így
megismerhetjük az ô véleményüket a munka veszélyeirôl, káros hatásairól.
Ezután meg kell határozni,
hogy ki vagy mi a felelôs
a veszélyek létrejöttéért. Át
kell gondolni, hogy a dolgozók hogyan reagálnak a
munka közben fellépô veszélyekre, milyen gyorsan
észlelik azokat. Ezek alapján számításba kell venni,
hogy hogyan változik a
kockázat mértéke.
2. A veszélyeztetettek azonosítása
A veszélyhelyzetek felmérése után meg kell határozni, hogy az egyes kockázati tényezôk kikre lehetnek vagy lesznek hatással.
3. A kockázatok becslése
A felismert kockázatokat
kétféle módon lehet csoportosítani. Az egyik mód,
ha az azonosított kockázat
által okozott lehetséges károk szerint csoportosítjuk a
kockázatokat. A másik
módszer, ha a lehetséges
veszélyek valószínûsége
szerint végezzük el a csoportosítást. Ha mind a kétféle csoportosítást elvégezzük, akkor kialakul egy
rangsor a felismert kockázatok között. Ez a fontossági sorrend segít a döntéshozásban, és rámutat
arra, hogy hol kell a leggyorsabban cselekedni.
4. Döntéshozatal
El kell dönteni, hogy
melyek a legsürgôsebb intézkedések, és miket lehet
késôbbre halasztani. Fon-

tos, hogy ha van rá lehetôség, még a tervezési fázisban végig kell a lehetséges kockázati tényezôket
gondolni, és így szükség
szerint lehet módosítani a
terveket.
5. Az intézkedések rangsorolása
A rangsorolásnál figyelembe kell venni a kockázat súlyosságát, egy baleset megtörténtének a valószínûségét, azt, hogy kikre
lehet hatással, és a megelôzô intézkedések meghozatalához szükséges idôt.
A kockázatértékelésnél ügyelni kell arra, hogy
minden szempontból
szisztematikusan megvizsgáljuk a folyamatban levô
munkákat, végiggondoljuk, hogy mi okozhat sérülést vagy esetleg valamilyen más károsodást. Külsô vállalkozóknak, látogatóknak, egyéb személyeknek ugyanolyan szintû
egészségvédelmet és biztonságot kell biztosítani,
mint az állandóan ott dolgozóknak. Lehetôség szerint tájékoztatni kell ôket
a rájuk váró kockázatokról, és ismertetni kell velük a megelôzô intézkedéseket is.
A fenti gondolatok csupán vázlatos áttekintést
adnak e komoly feladatról,
ezért következô számunkban részletesen foglalkozunk a kérdés mûszaki
vonatkozásaival.
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