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Ергономија во канцеларија

Краток преглед
Работниците во канцеларија се изложени на голем број ризици по здравјето.
Проблемите може да бидат резултат на:

• работа во седечка положба, продолжени статични положби, и работа
во несекојдневни положби поради несоодветната поставеност на
работната станица

• работа со чести и постојани движења на дланката или зглобот, високи
нивоа на концентрација и преоптовареност со информации

• работа која е напорна ограничена со временски рокови, ниски нивоа
на контрола врз работниот ден и несоодветна поддршка од
раководителите и колегите

• работа на несоодветни температури или со провеви, несоодветно
осветлување, бучава, ограничен пристап и ограничувања.

Основни здравствени проблеми како резултат на работа во канцеларија се
мускулно-скелетни нарушувања (МСН), стрес и замор на очите.

Минималните барања за безбедност и здравjе при работа со опрема со екран
се утврдени на ниво на ЕУ (и се вметнати во законодавството на земјите-
членки). Работодавачите имаат обврска да ги испитаат работните станици,
да обезбедат информации и обука за работниците, да подготват дневни
работни рутини и да ги заштитат очите и видот на работниците. Исто така,
постојат барања во однос на опремата и работната средина.

Организациите треба да имаат проактивни стратегии за одржување на
здравјето на работната сила, вклучувајќи системи за јасно известување за
здравствени проблеми, спроведување процена на ризик, справување со
утврдени проблеми, а потоа решенија за спроведување и надгледување.

Соодветно поставената работна станица во канцеларијата им овозможува на
работниците удобна, неутрална позиција на телото со зглобовите во
природно израмнета положба, намалувајќи го стресот и оптоварувањето на
мускулите, тетивите и скелетниот систем и намалувајќи го ризикот од развој
на МСН.

Во овој информативен лист дадено е посебно упатство за употребата на
канцелариската опрема овозможувајќи безбедна работна средина и
практики на работните станици вклучувајќи детална контролна листа за ЕВП
(Единица за визуелен приказ).

Вовед
Канцелариската работа е разновидна и се рангира од таква за која е
потребно високо ниво на вештина и познавање, на пример, новинари,
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финансиски администратори до онаа каде работникот има мала контрола врз
својата работа или организацијата на работниот ден како што е центар за
повици и работа со обработка на податоци. Без оглед на типот, во голем дел
од канцелариските работни места се користи компјутер. Освен
извршувањето работни задачи на компјутер (на пр. уредување, внесување),
за комуницирање преку електронска пошта и брзо испраќање пораки, исто
така, потребно е работникот да поминува време пред компјутерскиот екран:
во минатото, работниците за да контактираат со другите членови на
работната сила стануваа од своите работни маси. Зголемената употреба на
рачни уреди (на пр. блекбери) и домашната употреба на компјутерите, исто
така, придонесува за работно оптоварување пред екран.

Овој краток преглед има за цел да ги информира специјалистите за
безбедност и здравје при работа (БЗР), трудовите инспектори,
работодавачите и работниците во однос на ергономијата во канцеларија и
ризиците и опасностите поврзани со канцелариската работа, како и упатство
за правните обврски и процена на ризик и информации и други извори за
добрата ергономска практика.

Ризици и опасности со кои се соочуваат
канцелариските работници
Работата во канцелрија често се смета како работа со низок ризик, но
всушност постојат голем број ризици на кои се изложени канцелариските
работници:
• Проблеми со положбата: како резултат на работа во седечка положба,

продолжена статична положба, и работа во несекојдневни положби
поради несоодветната поставеност на работната станица

• Времетраење, интензитет и концепција на канцелариската работа:
долготрајна работа со тастатура, влезни уреди и компјутери, со чести и
постојани движења на дланката / зглобот, високи нивоа на
концентрација и преоптовареност со информации

• Психо-социолошки фактори (лично согледување на работникот на
организацијата на работа): работа со согледување дека работата е
сложена или под притисок на рокови, ниски нивоа на контрола врз
работниот ден и несоодветна поддршка од раководителите и колегите

• Средина: работа на несоодветни температури или со провеви,
несоодветно осветлување, бучава, ограничен пристап и ограничувања.
На пример, отворени канцеларии без прегради може да создадат
тешкотии за работниците во однос на комуникацијата и концентрацијата.

Основни здравствени проблеми, кои може да се појават како резултат на
овие ризици во канцелариската средина, се:
• Мускулно-скелетни нарушувања (МСН): Состојби кои влијаат врз

мускулите, тетивите, лигаментите, нервите и другите меки ткива и
зглобовите на вратот, горните екстремитети (рамена, раце, дланки,
зглобови, прсти), грбот и долните екстремитети (колена, колкови,
стапала). Симптомите вклучуваат болка, потекување, треперење и
отрпнатост и може да прераснат во тешкотии при движењето и
долгорочна онеспособеност доколку не се преземат мерки. Поимот
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покрива состојби со посебни лекарски дијагнози (на пр. замрзнато рамо,
синдром на карпален канал) и други каде има болка без присуство на
посебни симптоми. Болката во вратот, горните екстремитети и грбот е
особено загрижувачка за канцелариските работници како резултат на
постојаната, статична и интензивна природа на работата. Повреда од
повторливи напрегања (ППН) е поим кој вообичаено се користи за
таквите нарушувања.

• Стрес: „Огромен притисок врз луѓето или други типови барања“
(Извршител за здравје и безбедност, Обединето Кралство, 2005г.). Сите
се соочуваме со притисок во нашата работа, но преголемиот притисок
може да доведе до стрес со што се намалува делотворноста и скапо ги
чини работодавачите и може да доведе до појава физичко и/или
ментално заболување.

• Замор на очите: иако медицинските докази упатуваат на тоа дека
користењето на компјутерите не се поврзува со доживотното оштетување
на очите, некои работници може да доживеат привремен замор на очите.
Тоа може да доведе до нарушена визуелна функција, главоболки и
уморени, вцрвенети или воспалени очи. Овие симптоми може да се јават
како резултат на сосредоточеност на екранот во текот на подолг период,
несоодветна поставеност на компјутерот, екран кој трепери, несоодветно
осветлување, блесок и одблесок или лоша читливост на некој лист или
документи на екранот.

Законодавство
Во доцните 80-ти, Советот на Европските Заедници издаде програма за
безбедноста, хигиената и здравјето при работа фокусирајќи се особено на
новите технологии. Во Директивата 90/270/ЕЕЗ на Советот подоцна беа
дефинирани минималните барања за безбедност и здравје при работа со
опрема со екран. Овие минимални барања беа предвидени за поттикнување
подобрувања особено во работната средина, за обезбедување подобро ниво
на заштита на безбедноста и здравјето за работниците кои користат екрани.

Клучните дефиниции во Директивата се:
• Опрема со екран – алфа-нумерички или графички екран без оглед на

воведното зрачење на екранот
• Работна станица – склоп кој ја сочинува опремата со екран и кој може

да се обезбеди со тастатури или влезен уред и/или софтвер за
утврдување на односот оператор/машина, додатоци по избор, периферни
уреди вклучувајќи дискетна единица, телефон, модем, печатач, држач за
документи, работен стол и работна маса или работна површина и
непосредна работна средина

• Работник – секој работник кој вообичаено користи опрема со екран како
значаен дел од секојдневната работа.

Истата Директива ги утврдува обврските на работодавачот во однос на
анализата на работните станици, обезбедувањето информации и обука за
работниците, планирањето на дневните работни рутини, консултација и
учество на работниците и заштита на очите и видот на работниците. Други
обврски утврдени во Директивата се однесуваат на деловите од опремата
присутни во работните станици, особено екрани, тастатури, работни маси
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или работни површини и работни столови. Директивата понатаму ги
дефинира барања на средината во однос на просторот, осветлувањето,
одблесокот и блесокот, бучавата, топлината, зрачењето и влажноста.
Директивата, исто така, ги подвлекува начелата за односот
оператор/компјутер, особено во однос на соодветноста на софтверот за
задачи, лесно користење, повратна информација за работниците во однос на
резултатите, адекватноста на форматот и брзината на приказ на
информациите и примена на софтверска ергономија за да се земе предвид
обработката на податоците од човечки фактор.

На државно ниво, законодавството на земјите-членки ги донесе на сила
одредбите потребни за усогласување со оваа Директива. Примери на такво
законодавство се:
• Шпанија: Real Decreto 488/1997 (14 April) [sobre disposiciones mfnimas

de seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas
de visualizacion]

• Португалија: Decreto-Lei n.° 349/1993 transposes the Directive and
Portaria n.° 989/93 (6 October) ги утврдува минималните барања за
работа со опрема со екран

• Обединето Кралство: Display Screen Equipment Regulations 1992 (DSER)
(изменет 2002)

За повеќе информации за Европското законодавство во однос на заштитата
на работниците посетете ја страницата на Агенцијата:
http://osha.eu.int/legislation

Развивање проактивна организациона стратегија
За секоја организација важно е да има проактивна стратегија за одржување
на здравјето на работната сила. Тука, треба да се опфатат системи за јасно
известување за здравствените проблеми, спроведување процени на ризик,
справување со сите утврдени проблеми, а потоа решенија за спроведување
и надгледување. Организационата стратегија мора да ги утврдува важните
проблеми на администрацијата и пркатичното извршување на процените,
како што е: кој треба да преземе процена на ризик, како ќе бидат обучени,
како ќе се извршува процената и како ќе се евидентира, како ќе се
спроведат промените и како ќе бидат надгледувани и колкава ќе биде
временската рамка за процесот вклучувајќи кога ќе се преземе повторна
процена.
Пример за детален организационен процес за процена на ризик во секоја
индустрија е даден во “Upper limb disorders (ULDs) in the workplace“ (Health
and Safety Executive, UK, 2002) во рамка од седум фази:
• Согледување на проблемите и обврзување дека ќе се делува, на пр.

треба да се препознаат ризиците на работното место и раководството се
обврзува дека ќе ги намали истите

• Создавање соодветна средина во организацијата, на пр. треба да се бара
учество на работникот и истото да се оценува, треба јасно да се доделат
обврските за процена на ризик и раководење и треба да се воведат
постапки за јасно известување

• Процена на ризик на НГЕ
• Намалување на ризикот од НГЕ
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• Обука и информирање на работната сила, на пр. помош работниците да
ги согледаат причините за ризик и да ги препознаат
посакуваните/непосакуваните карактеристики на работната станица

• Справување со појава на НГЕ
• Спроведување редовни проверки за ефикасност на програмата.

Оваа рамка е темелна и го поттикнува учеството во работното место, така
што работниците, надзорниците, раководителите, персоналот за здравје и
безбедност и претставниците за безбедност и претставниците од синдикатот
се ангажирани во програмите и интервенциите на работното место.

Спроведување процени на ризик
Целта на спроведување на „соодветна и доволна“ процена значи да се
препознаат работните активности и поставената работна станица во која
здравјето и безбедноста на корисниците се изложени на ризик.
Работодавачите мора да ги отстранат ризиците коишто се утврдени или
истите да ги намалат доколку е возможно до одреден степен со воведување
на контролни мерки, евидентирање на преземените акции и надгледување
како делуваат контролните мерки во пракса.

Важно е да се биде систематичен при спроведувањето на процената на
ризик и да се земат предвид сите аспекти на работната ситуација. Преку
проверка на мебелот и опремата, софтверот, средината и прашањата во
однос на здравјето на работниците, со процената на ризик треба да се
испита начинот на кој задачите се организирани. Важно е да се согледа што
е потребно лицето да прави при работа за да се спроведе детална процена
на ризик и да се испитаат корисниците во однос на природата и
времетраењето на задачите кои се извршуваат (на пр. условот да се
задоволат целите на работа или седењето во иста положба подолго време).
Во текот на процесот на процена на ризикот треба да се земат предвид
ставовите на работниците (на пр. при идентификацијата, процената и
контролата на ризиците).

Процени  може да спроведат експертите за здравје и безбедност, како и друг
обичен персонал кој е запознаен со основните барања на Регулативата, кој
може да ги препознае опасностите и да ги процени ризиците, кој донесува
важечки и веродостојни заклучоци од собраните податоци и кој може да
утврди чекори за намалување на ризикот, кој води јасна евиденција и кој ги
препознава своите ограничувања (т.е. знае кога да побара помош). Важно е
да се провери дали проценувачите ги разбираат информациите и дали
достигнале соодветно ниво на компетентност.

Примената на контролна листа ќе ви помогне да ги препознаете опасностите
и да ги процените ризиците. Исто така, овозможува евиденција на процената
на ризик. Постојат многу листи за проверка достапни за извршување на
процена на ризик, а примерите се опфатени во законодавството на некои
земји-членки. Во Анекс А е даден пример на Контролна листа за работна
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станица со единица за визуелен приказ (ЕВП) и ги потенцира проблемите
што треба да се испитаат при процената.

На одредени временски интервали утврдени од страна на работодавачот
треба да се спроведи повторна процена согласно потребите и ресурсите.
Најважно е дека процената на ризик треба да се изврши онаму каде
настануваат промени на работната сила, опремата, работните задачи или
услови или на софтверот.

Добра ергономска практика – намалување на
опасностите и ризиците
Соодветно поставената канцелариска работна станица помага при
одржувањето на природна положба на телото на работниците. Ова е удобна
работна положба во која зглобовите се природно израмнети при што се
намалува стресот и оптоварувањето на мускулите, тетивите и скелетниот
систем и се намалува ризикот од развој на МСН. Соодветната работна
станица, исто така, помага во превенцијата на замор, замор на очите,
главоболки и стрес со контролирање на условите во средината.

Неутралната положба на телото ги има следните карактеристики:
• Главата е во рамна положба или малку наведната нанапред, гледајќи

право во екранот и е во линија со трупот
• Рамената се опуштени и надлактниците виси странично на телото
• Грбот целосно е потпрен со соодветен наслон за лумбалниот дел при

седење во вертикална положба или е во наведната положба наназад
• Лактите се во положба близу до телото, под агол од 90 до 120 степени
• Дланките, зглобовите и подлактниците се во исправена положба, во иста

линија и речиси паралелно со подот
• Бедрата и колковите се потпрени во добро тапацирано седиште и

паралелно на подот
• Колената се речиси на иста висина со колковите, а стапалата малку

нанапред
• Стапалата целосно се потпрени на подот или на потпирач за стапала

За да се исполнат соодветните работни услови, работниот простор и
опремата мора внимателно да бидат избрани и позиционирани.

Аспекти што треба да се земат предвид при поставувањето на работната
станица

Компјутерски екран • Горниот дел од екранот треба да биде
на иста висина со очите на работникот
или малку подолу (оние кои носат
очила можеби ќе треба да го наведнат
мониторот)

•    Треба да се постави на растојание
колку што е должината на рацете и да
се израмни со трупот
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• Треба да се постави вертикално на
прозорците и/или под светлосни извори

• Треба да се наклони наназад
• Лаптопите се предмет на Регулативите

доколку се користат постојано
Тастатура • Треба да се израмни со корисникот

(копчето Б треба да биде пред папокот)
• Треба да биде поставена на иста висина

со лакотот или малку подолу
Глувче/друг влезен уред • Треба да биде поставено на иста висина

со лакотот или малку подолу
• Треба да биде близу до тастатурата

(некои користат тастатура без
нумерички дел за да се осигури дека
глувчето е во добра позиција и да се
усвои добра положба)

• Дланката не треба да се држи на уредот
кога тој не се користи

Стол • Мора да биде приспособлив и да е
стабилен

• Треба да има урамнотежено движење
• Седиштето треба да биде соодветно

обложено.
• Наслоните за раце треба да бидат

поставени подалеку од работ на столот
или треба да може да се приспособат на
соодветна висина за столот да може да
се приближи до работната маса

Работен простор • Мора да има доволно простор за
тастатурата и глувчето

• Предметите кои често се користат
(телефон, документи, хефталка,
дигитрон) треба да бидат поставени на
дофат во работниот простор

Работна површина • Рацете, зглобовите или лактите не смее
да бидат поставени на остри рабови

• Мора да се обезбеди соодветен простор
за нозете под работната маса

• Површината не треба да биде
рефлектирачка.

Држач за документи • Треба да се постави веднаш до екранот
и во ист агол

Телефон • Мора да биде на дофат на рацете.
• Доколку често се користи, треба да се

земат предвид слушалки
Услови во средината • Треба да се овозможи соодветно

осветлување за да се избегне блесок и
замор на очите

• Нивоата на бучава треба да бидат
ниски за да се спречи губење на звукот
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и стрес
• Температурата, влажноста и протокот

на воздухот треба да се одржуваат на
соодветно ниво.

Согласно дел 6 од ISO 9, условите во средината на работното место треба
да се почитуваат според следниве граници:

Температура 19 – 23 °С
Влажност 40 – 60%
Вентилација 1,3 л/с/м2

Брзина на воздухот < 0,25 м/с
Бучава < 55dB(A) доколку за задачата е

потребна концентрација
< 60dB(A) за други задачи

Осветлување Општо: 300—500 лукса во
работната средина
Локално: може да се контролира
од страна на ракувачот, но
дополнителното осветлување не
смее да влијае врз околните
работни станици

Блесок Избегнувајте превисок контраст

Денес, потребно е да се обрне посебно внимание на користењето лаптопи
бидејќи сè повеќе работници користат ваков тип компјутери цел ден.
Концепцијата на лаптопот не е во согласност со основното ергономскиот
услов за компјутери, односно тастатура да биде одделна од екранот. Како
резултат на тоа, ако тастатурата е во оптимална позиција за корисникот,
екранот не е, а ако положбата на екранот пак е оптимална, тогаш
тастатурата не е. Употребата на лаптопи може да доведе до мускулно-
скелетно нарушување, особено во пределот кај вратот и зглобовите како
резултат на положбите кои се применуваат.

За безбедна употреба на лаптоп, како основен компјутер на работно
место, потребно е:
• Поставување на лаптопот на работната маса пред корисникот така што да

може да гледа во екранот без да го наведнува вратот. За таа цел можеби
е потребно лаптопот да се подигне над површината на работната маса со
помош на стабилна поткрепа, како што е подножје за компјутерски
екран. Исто така, достапни се и држачи за лаптоп.

• Користење посебна тастатура и глувче поврзано директно на задната
страна од лаптопот или на приклучна станица

• Нагласување на важноста на паузите и промената на активноста за
корисниците на лаптоп.

Без оглед на тоа колку е добра работната позиција, постојаните статични
положби му штетат на здравјето. Сепак, во текот на работната активност
мора да има паузи и мали паузи кога работниците би можеле:
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• Често да ја променуваат работната положба со мали приспособувања на
столот или потпирачот

• Да ги истегнат прстите, дланките, рацете и трупот
• Да извршуваат различни задачи, како пополнување
• Да станат и да се движат наоколу
• Да трепкаат и да ги фокусираат очите настрана од екранот.

Физичката разновидност и редовните паузи од работата со компјутер во
текот на работниот ден ќе помогнат за опуштање на мускулите. Правењето
вежби и истегнувања исто така помага да живне телото и мозокот. Таквите
постапки ја зголемуваат продуктивноста, ги намалуваат чувството на
неудобност и поплаките на корисниците на компјутер и ги намалуваат
ризиците поврзани со користењето компјутер.

Анализа на случајот: Работна средина во канцеларија
– Феранти

Краток преглед на ергономски прашања
Проблеми поврзани со новата технологија, здравјето и благосостојбата,
законодавство.

Вовед во новата технологија
Во шеесеттите за прв пат беа воведени видео единици во канцелариската
средина. Оваа нова технологија придонесе за брзо подобрување на
службеничките функции и често беа поставувани користејќи ги постојните
работни маси, столови и осветлување. Брзото прифаќање во седумдесеттите
беше придружено од различни проблеми за операторите. Поплаките за
замор на очите, проблеми со грбот и мускулно-скелетно оптоварување беа
забележани од страна на Медицинскиот центар на Феранти и Одделот за
персонал. Се појавија нови проблеми, главно како резултат на неискуството
на оние кои ги набавуваа машините. Огромен капитал беше потрошен на
опремата, но малку или воопшто не се посветуваше внимание на потребите
на операторите.

Преглед на ергономската практика
Одделот за индустриски дизајн спроведе детален преглед на ергономијата
во односот на операторите и нивната опрема. Беа идентификувани области
каде може да бидат погодени здравјето и функционалноста. Главните
фактори кои придонесуваа за појава на проблеми беа положбата, блесокот,
средината и несоодветната употреба на самата опрема. За да се заштити
благосостојбата на операторите, а во исто време да се придонесе во
подобрувањето на нивната функционалност, Одделот за индустриски дизајн
усвои неколку насоки.

Имплементација на насоките
Поради комплексноста на работната средина, операторите беа обучувани за
поволно користење на голем број новововедени, приспособливи
карактеристики на столовите и ЕВП екраните. Седишта, кои може да се
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наклонуваат нанапред и наназад, како и столови на вртење ја задоволија
основната потреба за промена на положбата и беа воведени приспособливи
дрвени потпирачи за приспособување на грбот на операторот на ниво на
половината. Беа достапни и потпирачи за стапалата онаму каде беше
потребно. Во концепцијата на работните површини беше предвиден дофатот
на операторите.

Амбиентално осветлување
За да се намали блесокот, ниту операторите ниту нивните ЕВП екрани не беа
свртени кон прозорци, а опремата не беше поставена на директна сончева
светлина. Осветлувањето над главата беше приспособено со жлебови. Исто
така беа воведени приспособливи рабови на екранот, контролни копчиња за
светлина и контраст, како и поставување на поларизирани екрани. За
разгледување на цртежи и документи одблизу беше воведено соодветно
осветлување и беа утврдени препорачливи вредности на лукс за работни
места со ЕВП.

Избегнување повреда
Една од најголемите моментални закани по здравјето за операторите со
тастатура е ППН (повреда од повторливи напрегања) како резултат на лоша
позиција на дланките на тастатурата и продолжено и интензивно користење
тастатура. Доколку не се спречи, може да доведе до истенчување на
мускулите и тетивите што притиска на нервите и предизвикува болка и
чувство на слабост во дланката и зглобовите. Препораките за да се спречи
ова опфаќаат редовни паузи, промена на задачите и активностите и земање
паузи по одреден период на интензивна работа пред екран.

Подобрена функционалност и благосостојба
Имплементацијата на овие насоки и воведувањето на редовни очни прегледи
доведе до намалување на отсуствата од работа кај операторите и
подобрување на нивната благосостојба. Ракувачите, исто така, почувствуваа
дека се направени напори во нивна корист за подобрување на работните
услови што доведе до подобра функционалност.

Моментална практика
Од седумдесеттите години па наваму, поттикнати се голем број подобрување
во утврдувањето и концептирањето на канцелариските системи и истите се
спроведени со воведување нови закони. Неодамна, ергономските проблеми
беа формализирани и развиени во законски барања за работното место.
Денес достапни се голем број брошури од организации за здравје и
безбедност во кои се дадени препораки за користењето на ЕВП во
индустријата кои се одек на оние воведени во Феранти во доцните
седумдесетти. На пример, Директивата 90/270 на ЕУ се однесува конкретно
на компјутерите кои се во општа употреба во канцеларија и опфаќа
препораки за читливоста на екрани, растојание помеѓу редови и големина на
карактери.
http://www.co-design.co.uk/teachers/curriculum/ergonomics/case studies.html
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Дополнителни информации
Контролни листи
• Контролни листи за употреба на видео единиците на работното место:

www.osh.govt.nz/order/catalogue/pdf/vdu-checklist.pdf
• ESP/OfficeSafe™    Workstation    Evaluation    and    Ergonomic    Assessment

Form: www.officesafe.net/pdf/ANLYSFOR.PDF
• Контролна листа за VDT на OSHA: ergo.human.cornell.edu/VDTchecklist.html
• Контролна листа за VDU работна станица: www.yorkcvs.org.uk/vduchecklist.doc
• Универзитет Ланкастер. Прирачник за безбедност:

www.lancs.ac.uk/depts/safety/download/sect-13.doc

Книги/проспекти
• Работа со ЕВП: www.hse.gov.uk/pubns/indg36.pdf
• Woods, V., Hastings, S., Buckle, P. and Haslam, R. 2002, Ergonomics of Using a

Mouse or Other Non-keyboard Input Device , HSE Books, RR045, ISBN 0 7176 2162
6. www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr045.htm

Веб страници
• Директен линк од Агенцијата за МСН: http://osha.europa.eu/topics/msds
• Мускулно-скелетни нарушувања: www.hse.gov.uk/msd/index.htm
• Замор на очите: www.tifaq.com/information/vision.html
• Здравје и безбедност во канцеларија: www.hse.gov.uk/office/index.htm
• Алатки за контрола на паузи: Wellnomics WorkPace®: www.workpace.com/
• 5 совети за користење лаптоп компјутери:
ergo.human.cornell.edu/culaptoptips.html

Референции
• ISO 9241-6:1999 Ergonomic requirements for office work with visual display

terminals (VDTs) -- Part 6: Guidance on the work environment
• Health and Safety Executive (2002). Upper limb disorders in the workplace (HSG60).

Suffolk, England: HSE Books
• Health and Safety Executive (2005) Work-related stress:
www.hse.gov.uk/stress/index.htm

http://www.osh.govt.nz/order/catalogue/pdf/vdu-checklist.pdf
http://www.officesafe.net/pdf/ANLYSFOR.PDF
http://ergo.human.cornell.edu/VDTchecklist.html
http://www.yorkcvs.org.uk/vduchecklist.doc
http://www.lancs.ac.uk/depts/safety/download/sect-13.doc
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg36.pdf
http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr045.htm
http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr045.htm
http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr045.htm
http://osha.europa.eu/topics/msds
http://www.hse.gov.uk/msd/index.htm
http://www.tifaq.com/information/vision.html
http://www.hse.gov.uk/office/index.htm
http://www.workpace.com/
http://ergo.human.cornell.edu/culaptoptips.html
http://www.hse.gov.uk/stress/index.htm
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АНЕКС А:
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА РАБОТНА СТАНИЦА СО ЕВП

Пополнете ја контролната листа со означување на колоната со „да“ или со
„не“ за секој ризичен фактор:
За одговорите со „да„ не е потребна понатамошна акција.
За одговорите со „не“ потребно е испитување и/или итна акција од страна на
контролорот на работната станица.

А. ЗАДАЧА
Да Не

Дали работата е разновидна?
Може ли да се постигнат целите на функционалност?
Адекватен ли е персоналот за опсегот на работа?
Може ли да се воведат паузи/промени на активност во
текот на работниот ден?
Постои ли можност за промена на положбата во текот на
денот?
Постои ли можност за промена на фокусирањето на очите
во текот на денот?
Информирани ли сте за ползата од паузите и промените на
активност?
Имате ли соодветни можности за редовни паузи од работа
на компјутер?

Б. ОПРЕМА
1. Екран Да Не
Јасни ли се и читливи буквите?
Дали големината на текстот е соодветна за читање?
Стабилна ли е сликата (не трепка и не мрда)?
Соодветна ли е спецификацијата на екранот за одредената
примена?
Може ли да се приспособат светлината и/или контрастот?
Дали екранот може да се врти и да се наведнува?
Дали екранот нема блесок и рефлексија?
Обезбедена ли е приспособлива заштита на прозорците и
во соодветни услови?

2. Тастатура Да Не
Дали тастатурата е одделена од екранот?
Може ли тастатурата да се приспособува?
Постои ли можност за удобна позиција на пишување на
тастатурата?
Може ли работникот брзо и точно да ги лоцира и да ги
активира копчињата?
Има ли доволно простор пред тастатурата за одмор на
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дланките додека не се пишува?

3. Друг влезен уред (на пр. глувче) Да Не

Соодветен ли е уредот за задачите за кои се користи?
Има ли потпирач за зглобот и подлактницата на
корисникот?
Може ли уредот да се постави на тој начин за да се
избегнат несекојдневни позиции?
Работи ли уредот беспрекорно со брзина која Ви одговара?
Знаете ли како да ги приспособите поставките за
брзина/точност на покажувачот?

В. СОФТВЕР
Да Не

Соодветен ли е софтверот за задачата/-чите за кои се
користи?
Лесен ли е софтверот за употреба?
Соодветна ли е повратна информација за перформансите
на системот (на пр. соодветни пораки за грешка)?
Знаете ли како да го користите целиот софтвер на кој
работите или на кој треба да работите?
Може ли софтверот да се приспособи на Вашите потреби?
Доколку е применливо, запознаен ли е корисникот за
работата на уредите за надзор?

Г. МЕБЕЛ
Да Не

Доволно ли е голема работната површина за целата
потребна опрема, хартија, итн.?
Можете ли лесно да достигнете до целата опрема и
хартија која Ви е потребна?
Нема ли блесок и рефлексија на површините?
Соодветен ли е столот?
Стабилен ли е столот?
Удобен ли е столот?
Има ли столот:
- приспособување на висината на наслонот и
наклонувањето на столот?
- приспособување на висината на столот?
- механизам на вртење?
- тркала или лизгачки механизми?
Соодветно ли е приспособен столот?
Поткрепен ли е долниот дел од грбот со наслонот на
столот?
Поставени ли се подлактниците во хоризонтална
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положба?
На иста висина ли се Вашите очи со горниот дел од видео
единицата (VDU)?
Можете ли да ги поставите стапалата на подот или на
потпирач за стапала без голем притисок од седиштето на
задниот дел од нозете?

Д. СРЕДИНА
Да Не

Има ли доволно простор за промена на позицијата и за
различни движења?
Соодветно ли е осветлувањето за удобна работа (не е
пресветло или премногу пригушено?
Соодветни ли се вентилацијата на воздухот и влажноста?
Соодветно ли е е нивото на топлина?
Соодветно ли е нивото на бучава?

Ѓ. ЗДРАВЈЕ и КОНСУЛТАЦИЈА
Да Не

Запознаени ли сте со постапките во случај на проблем
или прашање во однос на здравјето или безбедноста?
Дадени ли Ви се информации и обука за безбедна
употреба на компјутери и за важноста на примена на
удобна позиција?
Запознаени ли сте со правото за закажување на очни
прегледи и онаму каде е потребно, обезбедување на
очила?
Доколку на следните две прашања одговорот е да, потребно е
понатамошно испитување
Имате ли чувство на непријатност во очите кога читате
директно на екранот или кога читате документи?
Имате ли болки или чувство на непријатност?

АКЦИИ ЗА ПРОЦЕНА НА РИЗИК
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