La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL)
estableix que l’Empresari ha de garantir la
seguretat i la salut dels treballadors.
Ho pot fer:

Amb la
designació d’un o
més treballadors
per a dur-ho
a terme

El projecte es completa amb:

Una guia que t’ajudarà en
el procés d’avaluació dels
riscos laborals

Tot
assumint-ne
personalment
l’activitat

PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS A
LES AUTOESCOLES

Un microsite amb recursos i
material multimèdia
Mitjançant
la constitució
d’un servei
de prevenció
propi

A través
d’un servei
de prevenció
aliè

Jornades
presencials

Visita el microsite del projecte:

www.autoescuelasprl.com
Hi tindràs accés a tot el material
del projecte
Aquest projecte està
dissenyat per a ajudar
els empresaris del sector
de les autoescoles a
ASSUMIR LA GESTIÓ DE
LA PREVENCIÓ A LA SEVA
EMPRESA

Dipòsit Legal: M-36840-2015

Promoció de l’autogestió de la
prevenció de riscos laborals al
sector de les autoescoles
Treballem plegats per un
àmbit laboral segur
Amb el finançament de:

AS-0047/2014

Si ets empresari
d’autoescoles i…
Tens menys de 10 treballadors
(o fins a 25 treballadors en un
únic centre de treball).

Desenvolupes una
activitat professional al
centre de treball.

Has fet el curs bàsic
de 30 hores en prevenció
de riscos laborals.

Quines són les teves obligacions segons la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals?

OIRA Project

Has d’elaborar la documentació següent:

Una eina en línia, senzilla i gratuïta,
desenvolupada per l’Agència Europea per a la
Seguretat i la Salut en el Treball (OSHA) amb
la participació dels agents socials del sector
(Patronal i Sindicats).

Pla de prevenció. Es tracta del conjunt ordenat
de les activitats que caldran per a la implantació
de la PRL a la teva empresa.
Avaluació de riscos. És el procés adreçat a
estimar i valorar la magnitud dels riscos existents
a l’activitat laboral.
Planificació de l’acció preventiva. Indica
què es farà, com es farà, qui ho farà
i quan es farà.

https://client.oiraproject.eu
D’una manera senzilla i intuïtiva, et permet:
Identificar i avaluar els riscos mitjançant
preguntes de resposta sí/no:
La resposta afirmativa indica una acció
preventiva adient.
Mentre que la resposta negativa indica una
deficiència preventiva.

També cal:
Fer reconeixements mèdics
als treballadors.

Estàs en condicions
d’assumir la gestió de
la prevenció de riscos
laborals a la teva empresa

Pots accedir a OIRA a través de l’adreça web:

Segons el risc detectat, l’eina et planteja un pla
d’acció determinat:

Portar una relació d’accidents de treball i
de malalties professionals amb incapacitat
superior a un dia.

Què cal fer-hi i com (l’eina et proposa les
mesures estàndard més comunes).
Qui és el responsable de dur a terme
aquesta mesura.
Quan es farà.

En què consistirà la gestió de la prevenció de riscos
laborals a la teva empresa?
En el disseny de les directrius que s’hauran de
seguir en matèria de prevenció de riscos laborals.
En la planificació de les accions a dur a terme
En la implantació efectiva del sistema preventiu

NOSALTRES
T’HI AJUDEM!
Amb aquest projecte et
proporcionem els recursos
necessaris que et faciliten el
desenvolupament del pla de
prevenció, l’avaluació de
riscos i la planificació de
l’acció preventiva

Guia

OIRA
Microsite

