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Контролна листа за превенција на лоши
положби при работа

Дел А: Вовед

Добрата положба при работа е предуслов за превенција на мускулно-
скелетни нарушувања (МСД). Овие претставуваат оштетувања на телесните
структури како што се мускулите, зглобовите, тетивите, лигаментите и
нервите или локалните системи на крвен проток кои се јавуваат или се
влошуваат како резултат на извршувањето на работните задачи и на
ефектите на непосредна средина каде се извршува работата. Добра положба
на телото е онаа која е удобна и во која зглобовите природно се израмнети –
природна положба на телото. Доколку телото е во природна положба во
текот на работата, се намалува напорот и оптоварувањето на мускулите,
тетивите и скелетниот систем и затоа се намалува ризикот од појава на МСД.

Неудобни положби се оние каде различни делови од телото не се во
природна положба. Колку повеќе зглобот e во неприродна положба, толку
повеќе е потребно напрегање на мускулите за постигнување на истата сила
и доаѓа до замор. Освен тоа, неприродните положби може да го зголемат
оптоварувањето на тетивите, лигаментите и нервите. Тие го зголемуваат
ризикот од повреда и доколку е можно, треба да се избегнуваат.

Слика 1: Неудобни положби - делови од телото кои не се во
природна положба

Авторско право „Превент“

Слика 2: Соодветни положби при работа - делови од телото кои се во
природна положба

Авторско право „Превент“
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Оваа контролна листа опфаќа прашања во однос на работните положби на
грбот и вратот, рацете и дланките, нозете при извршување на задачите во
седечка или стоечка положба. Исто така, дава примери за видот на
активностите на техничко, организационо и индивидуално ниво кои може да
се применат за превенција или намалување на ризиците како резултат на
неудобните положби.

Контролната листа се однесува на задачите или активностите каде може да
дојде до лоши работни положби. Оваа листа не се однесува на работни
положби кои се придружени од рачно пренесување товар, постојани
движења или употреба на вибрирачки возила или алати.

Како да се користи контролната листа?
– Контролната листа може да помогне во идентификацијата на

опасностите и потенцијалните превентивни мерки и доколку се
користи на соодветен начин е дел од процената на ризик.

– Оваа контролна листа не е предвидена за да ги покрие сите
ризици на секое работно место, туку за да ви помогне во
практичната примена на методот.

– Контролната листа е само прв чекор во спроведувањето на
процената на ризик. Можеби ќе се наметне потреба од
дополнителни информации за пристапување кон посложени ризици и
во некои случаи можеби ќе биде потребна помош од експерт.

– За контролната листа да биде корисна, треба да ја приспособите на
вашиот конкретен сектор или работно место. Може да се наметне
потреба да се опфатат неколку дополнителни точки или пак некои да
се испуштат како несоодветни.

– Од практични и аналитички причини, контролната листа одделно ги
претставува проблемите/опасностите, но на работните места постои
можност истите да се јават во комбинација. Затоа, треба да се земат
предвид заемните дејства помеѓу различните проблеми или да се
идентификуваат ризичните фактори. Истовремено, некоја
превентивна мерка утврдена за справување со некој конкретен ризик,
исто така може да помогне во превенцијата на друг; на пример,
поставувањето на клима-уред за намалување на високите
температури може да го спречи стресот доколку високите
температури се потенцијален фактор за стрес.

- Во иста мера е важно да се провери дали некоја мерка за
намалување на изложеноста на некој ризичен фактор не го
зголемува ризикот од изложеност на други фактори, на пример,
намалувањето на времето кое работникот го поминува во подигање
на рацете над нивото на рамото може да го зголеми времето кое го
поминува во работа во наведната положба што може да доведе до
проблеми со грбот.

Важни прашања кои треба да се нагласат:
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− Дали раководителите и работниците се свесни за потенцијалните
ризици на работното место, кои се јавуваат како резултат на неудобни
положби и дали преземаат мерки за превенција на истите?

− Дали во склоп на организацијата е усвоен практичен пристап на
учество (вклученост на работниците) во решавањето на проблемот?

− Дали се спроведени процени на ризик од страна на соодветно обучен
персонал?

− Како се оценува и надгледува ефикасноста на мерките преземени за
превенција на ризиците како резултат на работните положби?

Дел Б: Контролна листа за превенција на лоши
положби при работа

Дали постојат неудобни работни положби на работното место?
Дали се контролираат опасностите за намалување на изложеноста на
работници на неудобни работни положби?
Доколку одговорите со „НЕ“ на следните прашања, тоа значи дека
потребно е да се направат подобрувања на работното место.

Глава — Врат — Грб — Рамена Да Не
Се држи ли вратот во вертикална и
опуштена положба, а главата во исправена
положба (се избегнува наведнување и/или
ротација на вратот?)

□ □

Се држи ли вратот во исправена положба?
Се избегнува ли наведнување нанапред
или настрана од трупот (без поткрепа на
трупот)?

□ □

Авторско право
“Превент“

Се избегнува ли работа со дланките зад грбот? □ □
Се избегнува ли прекумерно посегање? □ □
Се држат ли лактите под нивото на
градниот кош?

Авторско право
“Превент“

□ □

Опуштени ли се рамената и се избегнува
ли работа со подигнати рамена?

□ □

Се избегнува ли долготрајна наведната
положба на долниот дел од грбот при
седење?

Авторско право
“Превент“

□ □

Достапни ли се столови за задачите со
седење и дали седиштето, наслонот и
потпирачите за раце може доволно да се
приспособат за индивидуални телесни
димензии?

□ □
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Авторско право
“Превент“

Се избегнува ли работа во стоечка положба на тврди
површини, на пример, цементни подови?

□ □

.....
Раце — Дланки Да Не

Се избегнува ли ротација на
подлактницата?

Авторско право
“Превент“

Авторско право
“Превент“

Авторско право
„Превент“

□ □

Се избегнува ли виткање на зглобот
нанапред, наназад (истегнување) или
странично?

□ □

Доколку се користи рачен алат: Се
посветува ли внимание на формата на
рачката? Извиен ли е алатот за да не се
витка раката?

□ □

Се избегнува ли силно притискање
(штипење) со прсти?

□ □

Се избегнува ли виткање на
рацете/дланките како резултат на
облеката?

□ □

.....
Колена – Нозе Да Не

Дали концепцијата на работното место овозможува слободно
движење на нозете (и бедрата)?

□ □
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Има ли доволно простор за нозете и
стапалата за работникот да може доволно
да се доближи до работниот предмет без
да се наведнува нанапред?

Авторско право
„Превент“

□ □

Доколку се користи педала, дали е
доволно голема? Може да се користи со
двете стапала? Дали е позиционирана на
ниво на површината за да се избегнат
неудобни позиции на стапалата и нозете? Авторско право

„Превент“

□ □

Се избегнува ли често или постојано клечење или стоење во
клекната положба?

□ □

Доколку клечењето може целосно да се избегне, дали
времетраењето на клечењето е ограничено и дали има
заштитници за колена?

□ □

.....

Друго Да Не
Се избегнува ли работа во иста положба (седечка или
стоечка)
за долги периоди без промена или пауза?

□
□

□
□

Се стимулира ли физичка активност во текот на работата,
како и паузи?
Дали се информирани работниците за ризиците поврзани со
(неудобни) работни позиции и за начинот како истите да се
спречат;
на пример со приспособување на работното место и со
паузи?

□ □

Дали работниците се обучени за примена на соодветните
работни положби во текот на извршувањето на задачата?

□ □

.....

Дејствија што треба да се преземат за контролирање на ризиците

.....
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Дел В: Примери на превентивни мерки
Прво, проверете дали работата може да биде концепирана и
организирана на тој начин што целосно ќе се избегнат неудобните
положби или барем ќе се намалат на минимум. Општи правила се:
• примена на ергономски начела при планирањето на производствен

процес; многу често не се земаат предвид последиците на
производствениот процес за физичкото оптоварување на
работниците. Затоа, важно е во проектниот тим да се ангажираат
ергономисти;

• осмислување на работниот процес; на пример, промена на сериската
монтажа на делови од производ во склоп на цел производ од страна
на едно лице со цел да се внесе разноликост во работата, а со тоа и
во работните положби;

• консултација со работниците кои се засегнати при осмислувањето на
производството и работните процеси.

Технички мерки
Глава – Врат – Грб - Рамена
Приспособете ги висините на типот
на задачата која се изведува:

o прецизна работа (лево):
мажи, 100–110cm;
жени, 95–105cm

o лесна работа (средина):
мажи, 90–95cm; жени 8 -

90cm
o тешка работа (десно):

мажи, 75–90cm; жени 70 -
85cm

Авторско право „Превент“

Овозможете приспособливи работни висини за
работници со различни висини, така што грбот и
вратот да може да се одржуваат во исправена
положба и рамената да не се подигаат.
Не користете платформи: постои опасност од
препнување, незгодни се за чистење и го спречуваат
транспортот помеѓу катовите. За нив исто така
потребен е дополнителен работен простор и не се
практични за употреба ако нивната висина редовно се
приспособува за различни лице или за различни
работни висини.

Авторско право
„Превент“

Инсталирајте автоматски системи за задачи за кои е потребно долготрајно
седење/стоење и повторливи движења; на пример, задачи за сортирање,
монтирање или пакување.
Нека има доволно видливост за извршување на задачата (доволно светло
или рефлектори, доволна големина на карактерите, итн.) така што
работникот да не мора да се наведнува нанапред.
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Поставете наклонета работна површина за
намалување на наведнувањето нанапред на
вратот за задачи со високи барања за визуелна
врска или за координација дланка-рака, како што
е читање, цртање или прецизна работа со алати. Авторско право

„Превент“

Поставете ги материјалите, алатите и контролните копчиња кои често се
користат на близок дофат пред работникот за да се избегне потребата за
наведнување, вртење или ротирање на главата или грбот или подигање на
рацете.
Треба да се избегнува работа со дланките зад грбот или настрана од
телото: овој вид положба е забележан при ставање предмети настрана; на
пример, работа на каса во супермаркети.
Дланката и лактите треба да бидат под нивото на рамото во текот на
извршување на задачата. Доколку не може да се избегне работа над
нивото на рамената, мора да се ограничи работата и да се земаат редовни
паузи.

Раце - Дланки
Обезбедете потпирачи за рацете доколку задачите за кои се употребуваат
рацете мора да се извршуваат во подигната положба на рацете. Потпирачите
за раце го намалуваат оптоварувањето на рамената и на ’рбетот.
Доколку се користи рачен алат, изберете
модел и положба што најмногу одговараат
на задачата при што зглобовите се држат во
(приближно) природна положба. Виткањето
на зглобот може да се спречи со ергономски
рачки (соодветна поставеност на рачките на
алатот). Авторско право „Превент“

Правилниот избор и одржување на опремата може да го намали напорот на
телото. За тапи ножеви, пили или друга опрема потребна е употреба на
поголема сила. Правилниот избор и одржување на моторизираните рачни
алати може, исто така, да го намали абењето, бучавата и вибрациите.
При утврдување на обликот и поставеноста на рачките на количките,
товарите, машините и опремата мора да се земе предвид положбата на
дланките и рацете. Рачката мора да биде во конвексна форма за да се
зголеми контактната површина со дланката. Не се препорачува примена на
претходно обликувани рачки: ја ограничуваат положбата на прстите, не се
земаат предвид посебните разлики на дебелината на прстите и рачките не се
соодветни за употреба со ракавици.
Колена – Нозе
Обезбедете доволно простор за нозете така
што работниците ќе може да се доближат до
работниот предмет без да се наведнуваат.

H: 20cm
D:15 cm
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Авторско право „Превент“
Обезбедете хоризонтална шипка или шина на
основата на работните маси или на пултовите
за поставување на стапалата, но проверете
дали има доволно простор за нозете и
стапалата. Со поставување на стапалото на
шипката или шината, колкот е во наклонета
положба со што се намалува оптоварувањето
на мускулите на долниот дел од грбот.

Авторско право „Превент“

Доколку се користи педала за стапала, проверете дали е доволно голема и
дали може да се користи од секое стапало. Поставете ја на ниво на подот за
да се избегнат неудобни положби на стапалата и нозете. Исто така,
проверете дали е потребна преголема сила за контролирање на педалата.
Поставете покривачи за под за намалување на заморот. Изработени се на тој
начин што го намалуваат заморот како резултат на долготрајно стоење на
тврди површини; на пример, цементирани подови. Покривачите за под за
намалување на заморот може да бидат изработени од различни материјали
вклучувајќи гума, материјали за изработка на килими, винил и дрво.
Обезбедете работно место со седење и стоење
или столица на прилагодување. На овој начин
корисникот ќе може да ги менува положбите на
седење и стоење додека ја извршува задачата.

Авторско право „Превент“
Организациони мерки
Осмислете ја или преработете ја концепцијата на работата за да проверите
дали се менува положбата помеѓу задачите со седење, стоење или одење.
Организирајте ротација на системските задачи помеѓу задачите со различни
типови работно оптоварување. На овој начин се постигнува подобра
распределба на работното оптоварување помеѓу вработените.
Организирајте редовни паузи од најмалку 15 минути на секои два часа
работа и 10-30 секунди (кратки паузи) на секои 30 минути; на пример, со
имплементација на софтвер за паузи во работата со видеодисплеи.
Стимулирајте физичка активност во текот на работата и паузите; на пример,
користење на скалите наместо лифт, организирање активности за време на
ручек (прошетка или спортување) или вежби за релаксирање и истегнување
во текот на кратките паузи.

Информации и обука за работниците
Информирајте ги работниците за ризиците од долготрајно стоење /седење,
неудобни работни позиции и недоволен период на закрепнување, како и
како да се  спречат овие ризици.
Организирајте обуки на работното место за  запознавање на работниците со
правилни работни положби при извршување задача.
Обезбедете информативни летоци во кои се опишани/претставени
најдобрите и најергономските начини за извршување задача.

http://osha.europa.eu/


Контролна листа за превенција на лоши работни
положби

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