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Контролна листа за превенција на ризици од
рачно пренесување товар

Дел А: Вовед
Рачното пренесување товар (МХЛ) вклучува подигнување, држење,
спуштање, туркање, влечење, носење и пренесување товар. Ова е една од
главните причини на мускулно-скелетни нарушувања (МСД). Тие
претставуваат попречувања на телесните структури како на пример,
мускули, зглобови, тетиви, лигаменти и нерви или локализирани системи за
циркулација на крв кои се причинети или влошени примарно од
извршувањето на работата и од влијанието на блиската средина каде се
извршува работата. МХЛ треба да се избегнува колку што е можно повеќе,
меѓутоа некогаш не е возможно целосно да се избегне во работната средина.
Тогаш, одговорноста во минимизирањето на овие ризици лежи во управата.
Повеќе информации за МХЛ се достапни во листовите со факти на
Европската Агенција За Безбедност И Здравје при Работа
(http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/73/view) и е-фактот
(http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact14/view).

Постојат повеќе ризични фактори кои задачите од рачното пренесување
товар ги прават поопасни и така го зголемуваат ризикот од повреда.
Ризичните фактори за МСД се: должината на МХЛ, поставеноста на телото,
нанесена сила за време на рачното пренесување товар и фреквентноста на
движењата.

Ризичните фактори се поврзани со различните аспекти од рачното
пренесување:

• тежина и специфични карактеристики на товарите
• задачи и организација на работата
• поставеност на работното место и опрема
• работна средина
• индивидуален капацитет, вештини и ниво на обука.

Контролната листа вклучува прашања што се поврзани со сите аспекти од
рачното пренесување товар и нуди примери за превентивни мерки кои
можат да помогнат во подобрувањето на пренесувањето товар и на тој начин
го намалуваат ризикот. Превентивните мерки ги следат општите начела на
превенција во Директивата на советот за здравје и безбедност при работа
(89/391/ЕЗ).

Како да се користи контролна листа
- Контролната листа може да помогне да се идентификуваат многу

опасности и потенцијални мерки за превенција, и која ако се користи
на правилен начин претставува составен дел од процената на ризикот.

- Оваа контролна листа не е наменета за покривање на сите ризици од
сите работни места туку за да ви помогне да го ставите методот во
пракса.

- Контролната листа е само првиот чекор кон спроведувањето на
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анализа на ризик. Дополнителни информации може да бидат потребни
за да се оценат посложените ризици и во одредени ситуации може да
ви биде потребна стручна помош.

- За една контролна листа да биде ефективна вие треба да ја
адаптирате на вашиот посебен сектор или работно место. Може ќе
треба да покриете некои дополнителни предмети, или некои точки да
бидат испуштени како неважни.

- За практични и аналитички потреби, контролната листа посебно ги
претставува проблемите/опасностите, меѓутоа во работните места тие
може да бидат испреплетени. Така, вие мора да ги земете  предвид
интеракциите помеѓу различните проблеми или ризични фактори кои
се идентификувани. Во одредено време, одредена превентивна мерка
која е ставена во употреба за да се оневозможи одреден ризик, исто
така, може да помогне за да спречи уште еден; на пример, клима-
уредите кои се ставени во употреба за да се борат со температурите
исто така може да го спречат стресот, ако се земе во предвид дека
високите температури се можен стрес фактор.

- Еднакво е важно да се провери дека која било мерка, која има за цел
да ја намали изложеноста кон еден ризичен фактор, не го зголемува
ризикот од изложеност кон други фактори; на пример, намалувањето
на износот на времето кое работникот го троши во истегнување над
нивото на своето рамо исто така може да го зголеми времето кое е
потрошено на работа во згрбавена положба, што може да води кон
повреди на грбот.

- Иако контролната листа може да содржи некои бројни ограничувања,
како на пример работа на особен начин во период од два часа за
време на една смена, овие вредности не треба да се сметаат како
точни безбедносни ограничувања туку како индикатор за зголемување
на големината на изложеноста на ризик и да се идентификуваат
приоритетите за преземање дејствија.

Важни прашања кои треба да се адресираат
- Дали управителите и работниците се свесни за потенцијалните ризици

причинети од МХЛ и дали се ангажирани за да ги спречат?
- Дали во рамките на организацијата е усвоен практичен

партиципативен пристап (со вклученост на работникот)?
- Дали постапките на процена на ризикот се преземени од соодветно

обучен персонал?
- Како се проценува и набљудува ефективноста на мерките кои се

преземени со цел превенција на МХЛ ризиците?
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Дел Б: Контролна листа за превенција на ризици од
рачно пренесување товар

Дали неконтролираните опасности кои се поврзани со МХЛ и кои можат да
влијаат врз здравјето и безбедноста на работниците постојат на работното
место?

Ако на следните прашања одговорите со „ДА“ тоа покажува дека има
потреба од подобрувања кои треба да се направат во работното место.
Прашања ДА НЕ
Тежина и специфични карактеристики на товарите
Дали товарот е претежок кога се управува од стоечка
положба?
Ограничувањето на тежината за време на одредена задача
може да се одреди со NIOSH равенката за подигнување.
NIOSH го утврдува препорачаното ограничување на
тежината засновано на седум фактори:

o константа на товарот (23кг)
o хоризонтална локација
o вертикална локација
o патничко растојание
o агол на асиметрија
o фреквенција на подигнување
o спојување рака-предмет

Направете консултација со равенката за подигнување
NIOSH (http://www.cdc.gov/niosh/94- 11O.html).

□ □

Дали товарот е претежок кога се управува од седечка
положба?
Тежината не треба да преминува 4.5кг. Препорачаното
ограничување за тежина се намалува во случај на
посегнување и често подигнување и во зависност од
карактеристиките на товарот.

□ □

Дали товарот е тежок за да се опфати и/или држи поради
неговата

o нестабилност?
o зафатнина (обем)?
o форма?
o површински материјал?

□
□
□
□

□
□
□
□

Дали товарот има потенцијал да нанесе штета поради
неговите

o остри краеви?
o високи или ниски температури?
o опасни супстанции?

□
□
□

□
□
□

http://www.cdc.gov/niosh/94-
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Дали товарот кој се носи не е стабилен или дали го
присилува работникот да преземе неочекувани движења за
да ја задржи контролата?

□ □

Дали товарот му го блокира погледот на работникот? □ □
...... . □ □
Задачи и организација на работата
Дали товарот се подигнува/носи/турка или се влече на
повторлив начин? □ □

Дали често работниците мора да преземаат итни задачи за
рачно пренесување товар?

□ □

Дали задачата може да се дефинира како монотона? □ □
Дали некоја машина или производствен процес ја наметнува
брзината на активноста или фреквенцијата?

□ □

Дали времето за одмор/пауза е недоволно? □ □
Дали работниците имаат малку контрола над работата и
работните методи? □ □

Дали задачата побарува чудни положби на телото како
превиткување на трупот, свиткување на грбот нанапред и
наназад, посегнување во далечина, држење предмети
далеку од телото?

□ □

Дали за таа задача е потребно поголема сила? □ □
Дали активноста на буткање/туркање се прави без да се
користи самата тежина на телото?

□ □

...... . □ □
Поставеност на работното место и опрема
Општо
Дали работниот простор е премногу тесен?
Достапниот простор мора да биде доволен за да можат да
поминат работникот и товарот.

□ □

Дали рачните направи за активностите за подигнување,
носење и туркање/буткање недостасуваат?

□ □

Дали движењата и ставовите од работниците се
комплицираат со облеката или со опремата за лична
заштита?

□ □

Дали постојат пречки во областа за работа или на патот
каде треба да се пренесе товарот, како на пример кутии и
палети?

□ □

Подигнување
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Дали позицијата на товарот поттикнува лоши ставови на
телото:

o висина над рамото (поттикнува посегнување/назадно
искривување)?

o висина под коленицата (поттикнува искривување
нанапред)?

o лево или десно од телото (поттикнува
превиткување)?

□

□

□

□

□

□
Дали предметите се наредени на чуден начин? □ □
Носење

Дали товарот се пренесува на долги релации? (повеќе од 2
метри кога има репетитивно пренесување товар и повеќе
од 10 метри во други околности)

□ □

Дали носењето е причинител за лоши ставови на телото и
движење? □ □

Туркање/влечење
Дали туркањето/влечењето поттикнува лош став за телото,
како на пример пренесување товар над рамената или под
струкот?

□ □

...... . □ □
Работна средина
Дали задачите се изведуваат во неповолни услови во однос
на животната средина:

o на екстремни температури (превисоки или премногу
ниски)?

o во несоодветно осветлени услови (премногу темно,
преголем контраст)?

o во ветровити услови (струење на воздухот)?
o премногу влажни или премногу суви?
o во услови на преголема бучава?

□

□

□
□
□

□

□

□
□
□

Дали подот е со слаб квалитет:
o груб?
o премногу мек?
o лизгав?
o варира во однос на нивоата?
o нерамен?
o со која било опасност од сопнување?

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Дали постојат рабови на површините на патот по кој треба
да се пренесе товарот или работната област кои може да
предизвикаат исекотини, гребење или изгореници на
рацете и телото?

□ □

...... . □ □

http://osha.europa.eu/
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Индивидуален капацитет, вештини и ниво на обука
Дали работникот е искусен, необучен или невешт?

Вработените треба да знаат и да користат соодветни
техники за рачно преместување товар.

□ □

Дали задачата е опасна за трудници? □ □
Дали задачата е опасна за работници со здравствени
проблеми како на пример болки во грбот?

□ □

Дали работникот има разлабавена облека која би можела
да се заплетка во направата?

□ □

□ □
...... .

Дејствија кои треба да се преземат за контрола на МХЛ ризиците
......

http://osha.europa.eu/


Европска Агенција за Безбедност и Здравје при Работа - http://osha.europa.eu

Контролна листа за превенција на ризици од рачно
пренесување товар

Дел В: Примери за превентивни мерки
Избегнувајте рачно пренесување товар

• Намалете го бројот на посредни точки за пренесување на стоката.
• Избегнувајте подигнување со висока фреквенција, пренесување, влечење

или туркање обезбедувајќи помош при подигнувањето и пренесувањето
и/или со помош на автоматизирање на задачата на начин на кој работникот
извршува само контролна задача. Избегнувајте подигнување користејќи
направи за подигнување и избегнувајте пренесување користејќи моќни
виљушкари, ленти, топки за пренесување, итн. (в. Слика 1).

Слика 1: Вакуумска дигалка, лента со обратен тек, виљушкар – извор: Извршен
орган за здравје и безбедност, Дали најдобро ги користите помагалата за
подигнување и преместување товар? Обединетото Кралство, 2005 година.

Намалете ги ризиците со преземање на технички мерки
• Обезбедете помагала при подигнувањето и ракувањето со товар со цел

елиминирање на незгодните положби на телото. Осигурете се дека овие
помагала не причинуваат нови ризици или преземете превентивни мерки за
да ги избегнете овие ризици. Исто така, може да се користат механички
помагала кога предметот не е стабилен, остар е или премногу топол или
ладен.

• Користете механички помагала за да ги приближите товарите поблиску до
телото и во висина на струкот за време на подигнувањето; на пример,
ротирачки и накосени маси, автоматски порамнувачи, итн. (в. Слика 2.)

• Растојанието на кое треба да се носи товарот може да биде намалено со
употреба на ленти за пренесување кои работат на струја или без (в. Слика
2.

Слика 2: Ротирачки и накосени маси; подвижна лента; автоматски порамнувач –
извор: Извршен орган за здравје и безбедност, Дали најдобро ги користите
помагалата за подигнување и преместување товар? Обединетото Кралство, 2005
година.

http://osha.europa.eu/
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• Направите за пренесување товар мора да се користат за пренесување
товар на долги дистанци или во одредени периоди и да ги намалат силите
што се потребни за време на влечењето/туркањето (видете Слика 3.).
Направите за пренесување товар мора да имаат рачки/место за фаќање за
да можат да се користат рацете и да се нанесе сила. Овие рачки/места за
фаќање треба да се наместени меѓу 90цм и 120цм од подот. Тркалцата од
направите за пренесување товар мора да се со соодветна големина и во
добро одржувана положба со цел да работат како што треба.

Слика 3: Количка за буре, виљушкар за палети, количка за полици – извор:
Извршен орган за здравје и безбедност, Дали најдобро ги користите помагалата
за подигнување и преместување товар? Обединетото Кралство, 2005 година

• Поделете го товарот на два или повеќе одделни товари за да ја намалите
тежината.

• Намалете ги димензиите на предметот на 60цм должина, 35цм длабочина и
60цм височина за работниците да можат да ги земат предметите блиску до
своите тела и да имаат оптимален поглед околу нив.

• Големите товари и садови направете ги полесни за употреба со ставање
рачки или места за фаќање. Избегнувајте остри работи, масни или нечисти
делови.

Слика 4: Осигурете се товарот да не ви го блокира погледот за време на
пренесувањето, туркањето или буткањето – Извор: Commissariat général a la
promotion du travail du Ministère de l’Emploi et de Travail, Manutentions manuelles:
Guide pour évaluer et prévenir les risques, Bruxelles, 1998.

• Идеалната зона за подигнување предмети е на висина меѓу коленицата и
лакотот и блиску до телото. Кога се подигнува во различни зони, тежината
на предметот треба да биде прилагодена (в. Слика 5).

Слика 5: Идеалната тежина за подигнување и спуштање во различни зони –
Извор: Извршен орган за здравје и безбедност, Дали најдобро ги користите
помагалата за подигнување и преместување товар? Обединетото Кралство, 2006
година.
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Слика 2: Ротирачки и накосени маси; подвижна лента; автоматски порамнувач –
извор: Извршен орган за здравје и безбедност, Дали најдобро ги користите
помагалата за подигнување и преместување товар? Обединетото Кралство, 2005
година

• Тежината на товарот треба да биде адаптирана во зоната во која се
спроведува подигнувањето и други карактеристики на товарот. Стандардот
NIOSH може да ви помогне да ја утврдите максималната тежина која може
безбедно да биде подигната од работниците. NIOSH равенката за
подигнување не се применува доколку се случи што било од следново:
подигнување/спуштање со една рака; работа повеќе од осум часа, во
седната или клекната положба, во ограничен работен простор или со
нестабилни предмети; носење/туркање/влечење со колички или лопати, со
висока брзина или на несоодветен под; и во неповолна средина (надвор од
границата 19-26°C и 25-35% влажност).
(Извор: http://www.cdc.gov/niosh/94-110.html)

• Обезбедете слободен работен простор за вработени лица кои работат со
товар. Затворениот простор и тесните премини може да предизвикаат
работниците да се сопнат, да се заглават и да настрадаат од гребаници.
Затворените простори ги тераат работниците да применуваат сила кога се
во чудни положби на телото, со што се зголемува ризикот од недостаток на
комфор, болки и истегнувања (в. Слика 6).

• Слика 6: Избегнувајте тесен работен простор – извор: Commissariat général a
la promotion du travail du Ministère de l’Emploi et de Travail, Manutentions
manuelles: Guide pour évaluer et prévenir les risques, Bruxelles, 1998

МажиЖени

Во висина на рамото
Во висина на рамото

Во висина на лакотот
Во висина на лакотот

Средна висина на
долен дел од нога

Во висина на коленица
Во висина на коленица

Средна висина на
долен дел од нога
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• Отстранете ги пречките од работната област и од патот по кој треба да се
пренесе товарот. Патот треба да биде доволно широк и исчистен од пречки
со цел пренесувањето на товарот да се извршува во стоечка положба без
потреба од наведнување или превиткување на телото. Пречките треба да се
отстранат со цел да се избегне пад.

• Предметите што се користат често треба да бидат на лесен дофат со цел да
се избегнат лошите положби на телото. Ставете ги овие предмети на
полиците во висина меѓу коленото и рамениците. Производите кои не се
употребуваат често треба да се складираат.

• Кога товарот се наоѓа на левата или на десната страна од телото, завртете
се вртејќи ги вашите стапала наместо да го вртите целото тело.
Организирајте го работниот простор на начин на кој вработените лица ќе
бидат принудени да ги движат своите стапала наместо да го вртат телото.
На пример, наместо да користите табли во форма на L, што води кон
извртување на телото, ставете ги таблите една до друга, и така
работниците ќе мора да ги движат своите стапала.

• Избегнувајте изведување задачи во непогодни услови од животната
средина бидејќи така ќе му се наметне дополнителен напор на работникот,
зголемувајќи го ризикот од повреда. Обезбедете доволна видливост за
задачата (како на пример доволно светлина и без рефлексии) со цел
работникот да може лесно да ја извршува задачата. Слабото осветлување
го зголемува ризикот од паѓање или налетување на нешто. Работата во
ладна средина ја менува прецизноста на движењата, додека пак работата
во топла средина може да води кон прекумерен замор. Оптималните услови
се:

- температура од 19-21 °C
- влажност од 30-35%
- осветлување од +200 Lux.

• Подот каде се извршува рачното пренесување товар мора да биде тврд, сув,
рамен, чист и исчистен од пречки од кои работникот може да се сопне или
да падне. Подот каде се извршува влечењето/туркањето мора да обезбеди
цврст зафат со цел работникот да може да се наведне нанапред и наназад.

• Избегнувајте груби површини или остри рабови по патот по пој се носи
товарот со за да не се исечете, изгребете или изгорите.

Намалете ги ризиците со преземање на организациски мерки
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• Растојанието на кое треба да се пренесе товарот може да се намали со
преместување на областите за прием, складирање или пристигнување на
растојание поблиску до производствените области.

• Преуредете го работното место со цел елиминирање на придвижувањето на
неопходните материјали.

• Користете полици на ниво на висината на струкот за да избегнете
преместување товар од подот во висина над рамената. Доколку работата во
висина над рамената е неизбежна, времетраењето на таа работа мора да
биде ограничено и мора да се користат редовни паузи.

• Доколку е можно, тешките и обемните предмети преместувајте ги со две
или повеќе лица; ова ќе помогне при намалувањето на индивидуалниот
напор на работникот и ќе го намали ризикот од оштетување на стоката.
Препорачаното ограничување на тежината може да се помножи со 1,5 кога
се подигнува со уште две лица и со 2 кога се подигнува со три лица.

• Поделете сет од задачи на една група работници за да им биде овозможено
да користат кратки паузи за психички и физички одмор.

• Прилагодете ги организацијата и техничките постапки со цел да се
минимизира фреквентноста на итните ситуации. Ургентноста на една задача
може да предизвика едно вработено лице да ги запостави своите лични
физички граници и правилата во однос на соодветните техники за рачно
преместување товар. Обезбедете помош во итните случаи.

• Производствениот процес и транспортот на добра мора да бидат
флексибилни (со зони за амортизација) со цел операторите да користат
(мали) паузи.

• Внесете ротации во работата и зголемување на работата со цел да
избегнете монотони задачи и да ги искористите разните положби. Измената
на положбите е важна со цел истите мускули да не се напрегаат премногу.
Ротацијата на работата, исто така, може да помогне при зголемувањето на
мотивацијата за работа.

• Осигурете работниот товар и роковите да бидат изводливи и да ги вклучите
работниците при донесувањето одлуки и поставувањето на роковите.

• За пролонгирано или повторливо преместување товар потребни се кратки
паузи за закрепнување или промени во задачата со цел вложениот напор
од страна на работниците да влијае врз различните групи мускули.

• Проектирајте ги задачите со цел да го минимизирате превртувањето,
наведнувањето или посегнувањето за време на подигнувањето на товарот,
особено кога се дига тежок товар. Задачата мора да биде организирана со
цел влечењето/туркањето да се извршува на ниво на струкот, без премногу
наведнување, посегнување или превртување. Висината на управување со
товарот мора да биде меѓу рамената и струкот со цел влечењето/туркањето
да се извршува во добра, неутрална положба.

Изолирајте ја опасноста
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• Изолирајте или замотајте го товарот кога е премногу топло или студено,
кога има остри рабови кои може да предизвикаат рана или кога има груба
површина.

• Осигурете се да не паѓаат предмети од полиците; обвиткајте ги објектите
кои може да паднат или да ги заглават полиците.

• Инсталирајте акустични монитори во бучави области.

Изолирајте/заштитете ги вработените
• Носете прилагодливи ракавици кога товарот е премногу топол или

премногу ладен, кога е со остри рабови или кога се наоѓа на груба
површина.

• Обезбедете погодна и заштитна облека. Употребата на непогодна облека,
обувки или други лични ефекти може да влијае врз зголемувањето на
професионалните ризици. На пример, разлабавените ракави може да се
фатат во товарот, или еден работник кој носи убава облека без престилка
може да го држи товарот далеку од своето тело затоа што тој/таа не сака
да си ја извалка облеката. Некористењето на заштитни обувки може да
води кон повреди доколку товарот падне.

• Работниците треба носат безбедносен шлем, безбедносни чевли и
безбедносни очила во области каде има ризик од објекти кои паѓаат.

• Обезбедете соодветна облека при високи и ниски температури меѓутоа
осигурете се облеката да не ги ограничува работниците во безбедното
извршување на нивните задачи.

• Обезбедете заштита за ушите како дел од опремата за лична заштита.

Обука/образование и инструкции
• Организирајте обуки за да ги обучите вработените за употреба на

соодветни техники за рачно преместување товар. Обуките треба да
покажат како да се избегнат ризиците кои произлегуваат од рачното
преместување товар и како да се користат механички помагала, тимско
пренесување и опрема за лична заштита, како на пример, ракавици,
обувки и престилки. Надзорниците и управителите, претставниците за
здравје и безбедност и персоналот одговорен за работната организација и
дизајнирање на работата и задачите, исто така, треба да ја посетуваат
обуката. Обрнете дополнително внимание на работниците кои имаат
проблеми со грбот и трудници. Работниците што страдаат од проблеми со
грбот мора целосно да закрепнат од повредите и да го искористат
неопходното време за целосно да ги излечат повредите и да го искористат
потребното време за усовршување на своите вештини и способности.

• Обезбедете ја обуката на „работното место“ со цел работниците да можат
лесно да ги применуваат техниките за рачно пренесување товар на своите
задачи.

• Обезбедете инструкции за тоа како треба да се работи со еден товар и која
заштитна облека треба да се носи кога се работи на топло, ладно или со
остри предмети. Кажете им на вработените да носат заштитна облека како
на пример штитници за уши и заштитна облека при работа во топли и
ладни услови.
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• Доколку пренесувањето на опасни товари не може да се избегне,
дефинирајте ги безбедносните постапки за да ги набљудувате и да им ги
обезбедите на работниците потребните инструкции и обука.

• Подгответе листови со информации за „најдобриот начин да се направи
тоа“, каде ќе го претставите најбезбедниот и најергономичниот начин да се
изврши една задача.

• Кажете им на работниците да го набљудуваат предметот пред
подигнување, пренесување или влечење/туркање. Тие треба да ја
проценат тежината на предметот кој ќе го подигнуваат исто и силата која
треба да се нанесе, пред стартување на активноста.

Потпишување
• Обележете ја тежината на товарот или побарајте од добавувачот да ја

обележи тежината на предметите.
• Обележете одредени штетни карактеристики како на пример многу ниски

температури, високи температури, остри рабови, нестабилни предмети итн.
• Обележете го местото каде треба да биде складирана стоката и како треба

да биде наредена.
• Обележете ги областите кои се топли и ладни.
• Обележете го подот кој е лизгав, груб и нерамен.
• Поставете знаци со кои ги потсетувате вработените да носат заштитна

опрема.

Дополнителни информации

Ергономични стандарди кои се однесуваат на подигнување
максималната тежина на товар:

• ISO 11228-1: International standard organisation (ISO), May 2003.
Ergonomics - Manual handling. Part 1: Lifting and carrying. ISO 11228-1;

• MMH: Mital, A., Nicholson, A.S., and Ayoub, M.M. A guide to manual
materials handling (MMH). Second edition. Taylor & Francis. 1997;
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o Water, T.R., Putz-Anderson, V., Garg, A., and Fine, LJ. ‘Revised

NIOSH equation for the design and evaluation of manual lifting
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o Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation:
http://www.cdc.gov/niosh/94-110.html
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Европска Агенција за Безбедност и Здравје при Работа - http://osha.europa.eu

Контролна листа за превенција на ризици од рачно
пренесување товар

Taylor & Francis, Ergonomics for Beginners - A quick reference guide, 1993
US Department of Labour, Occupational Safety & Health Administration, ’Good
working positions‘, available at:
http://www.osha.gov/SLTC/etools/computerworkstations/positions.html

Сликите се развиени од Превент, Институт за професионална безбедност и
здравје, Белгија, 2007 година.
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