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Е-ФАКТИ 12

Мускулно-скелетни нарушувања при работа во
областа на услужниот и малопродажниот

сектор

Краток преглед
Услужниот и малопродажниот сектор нудат широка палета на работни места,
вклучително работа во продавници, ресторани, канцеларии, во забавната
индустрија итн. Голем број од овие работни места се физички напорни и
работниците во овие сектори се особено изложени на ризик од нарушувања
на грбот и на горните екстремитети. Голем број фактори можат да
придонесат - или посебно или во комбинација- во развојот на мускулно-
скелетните нарушувања (МСН). Помеѓу факторите со најголемо влијание во
малопродажниот и услужниот сектор спаѓаат чудната и статична положба на
телото, подигнувањето и туркањето, повторувањето, вибрирањето и студот.
Исто како и физичките фактори, организациските фактори, како што е
ниското ниво на задоволство од работата и индивидуалните фактори, како
што се анамнезата, физичкиот капацитет и возраста, се исто така важни. Со
цел да се намали ризикот од мускулно-скелетни нарушувања,
работодавачите во услужниот и малопродажниот сектор треба да научат
повеќе за мускулно-скелетните нарушувања и да преземат дејствија. Тука
спаѓа извршувањето на контрола и процена на ризик, обуката на
вработените и обезбедувањето на правилна работна опрема. Кога ќе се
воведе некоја промена на работното место треба да се земат предвид
ергономските начела (ергономијата е наука за односите помеѓу работниците
и нивната работна средина и опремата). Од суштинско значење е работата и
работното место да бидат проектирани во склад со способноста на
работниците; со други зборови, да се приспособи работата кон работникот, а
не работникот кон работата.

Вовед
Мускулно-скелетните нарушувања (МСН) можат да влијаат врз разни делови
од телото: мускулите, зглобовите, тетивите, лигаментите, коските, нервите и
локалниот крвоток. Повеќето мускулно-скелетни нарушувања при работа се
причинети или од самата работа или од работната средина. Тие исто така
може да се јават како резултат на несреќи, на пр. скршеници и
изместувања.  Вообичаено, мускулно-скелетните нарушувања се
манифестираат во грбот, вратот, рамената и во горните екстремитети;
поретко се манифестираат во долните екстремитети. Здравствените
проблеми варираат почнувајќи од чувство на неудобност и помали болки, па
сѐ до посериозни болести што наложуваат отсуство од работа, па дури и
лекарски третмани. Кај похроничните случаи, лекувањето и заздравувањето
се честопати незадоволувачки- ова може да резултира со трајна
онеспособеност или губење на работното место.

Овој информатор има за цел да ги информира специјалистите за здравје и
безбедност при работа, трудовите инспектори, работодавачите и
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работниците во врска со опасностите и ризиците од мускулно-скелетни
нарушувања во услужниот и малопродажниот сектор и да понуди
информации во врска со добрата ергономска практика за намалување на
ризикот.

Услужниот и малопродажниот сектор нудат широка палета на работни места
и задачи. Според Регулативата (ЕК) со број 178/2002ii за безбедност на
храната, „малопродажба“ значи постапување со и/или обработка на храна и
нејзино складирање на местото на продажба или испорака до крајниот
консумент. Таа вклучува дистрибутивни центри, угостителско работење,
фабрички кантини, угостителство во рамки на институции, ресторани,
продавници и центри за продажба на големо. Услужниот сектор ги вклучува
следниве гранки: осигурување, туризам, банкарство и забавна индустрија.

Голем број активности во услужниот и малопродажниот сектор се физички
напорни; на пример, возењето и редењето полици. Тие, исто така, честопати
се извршуваат на екстремно ниски или високи температури, како на пример
работа во ресторански кујни или во разладни комори во супермаркетите.

Опасности и ризици на кои се изложени работниците
во услужниот и малопродажниот сектор
Работниците во услужниот и малопродажниот сектор се особено изложени на
ризик од нарушувања кај грб и горни екстремитети, вклучително:
• истегнувања на мускули и повреди на грбот
• воспаление на тетивите
• синдром на карпален тунел
• повреда на ротаторна манжетна
• епикондилит
• теносиновит.

Голем број активности во услужниот и малопродажниот сектор ги
изложуваат работниците на ризик од добивање на мускулно-скелетни
нарушувања. Најважните фактори на ризик се биомеханичките и
околинските. Тие вклучуваат: мануелно ракување, чудна и статичка
положба на телото, преголемо напрегање, повторување и изложеност на
вибрации и студ. Психолошките фактори на ризик- кои се поврзани со
организираноста на работата, како на пример, како е организирана,
надгледувана и извршувана работатаii;интерперсоналните односи, како на
пример односите раководител-работник и работник-работник или
социјалната поддршка и повратните информации што се достапни;
економските и финансиските аспекти, вклучително плата, бенефиции и
удели; и социјалните аспекти, како што се престижот и социјалниот статусiii -

i Регулатива (ЕК) со број 178/2002 на Европскиот парламент и на Советот од 28 Јануари 2002 година со која се
утврдуваат општите начела и услови на законот за храна, се основа Европската агенција за безбедност на храна и се
утврдуваат постапките по прашањата за безбедност на храната.
ii Hagberg, M., B. Silverstein, e col. (1995). Les lesions attribuables au travail repetitif: ouvrage de reference sur les lesions
musculo-squelettiques liees au travail, Editions MultiMondes
iii NIOSH (1997). Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors: A critical review of epidemiologic evidence for work-related
musculoskeletal disorders of the neck, upper extremity, and low back, B. Bernard (ed.), National Institute for Occupational
Safety and Health.
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можат исто така да предизвикаат зголемено оптоварување на мускулите и да
го зголемат биомеханичкото напрегање.

Сепак, присуството на фактори на ризик кај одредена работа не мора да
значи дека вработените ќе развијат мускулно-скелетни нарушувања. Нивото
на ризик, исто така, зависи од индивидуалните карактеристики, како на
пример, анамнезата, физичкиот капацитет и возраста и од мерките што се
применуваат на работното место со цел ризикот да се сведе на минимум.

Некои примери за фактори на ризик1 што може да доведат до развој на
мускулно-скелетни нарушувања во услужниот и малопродажниот сектор и
неговите активности вклучуваат:

Чудна и статичка положба на телото:
• наведнување или извртување на телото при подигнување или држење на
тешки предмети
• подигнување или ставање на предмети во тесен простор
• зачестени задачи што вклучуваат:

o наклонување, наведнување кон напред, коленичење или клечење
o работење со помош на зглобовите во свиткана или извртена

положба
o користење на рацете под половината или над рамената
o активности што се вршат позади (туркање на предмети) или од

страната на телото
• стоење или седење во текот на поголемиот дел од смената
• работење со рацете или дланките во иста позиција подолги временски

периоди без промена на позицијата или одмор.

Сила:
• подигнување:

o подигнување на тешки предмети со помош на една рака или без
помош на механички уреди

o подигнување на тешки предмети наведнувајќи се, посегнувајќи на
висина над рамениците или превиткувајќи се

o држење на предмети со два прста
o подигнување на предмети наместо нивно лизгање

• туркање, влечење, носење:
o дигалки за палети или други коли што тешко се стартуваат
o постоење на остатоци (скршени палети), нерамни површини

(пукнатини на подот) или платформи на кои може да се заглави
тркалото додека се бутка.

o влечење наместо туркање на предмети
o тешки предмети што мануелно се пренесуваат на долги растојанија

•  користење на алатки:
o алатки за кои е потребно држење со два прста или

користење на само еден прст
o преголеми или премали за рацете на работникот.

1 OSHA (2004), 'Ergonomics for the prevention of musculoskeletal disorders — guidelines for retail grocery stores'. This
includes checklists for the identification of ergonomic concerns and examples of ergonomics solutions in various jobs within this
specific part of the retail sector: http://www.osha.gov/ergonomics/guidelines/retailgrocery/retailgrocery.html

http://www.osha.gov/ergonomics/guidelines/retailgrocery/retailgrocery.html
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Повторување:
• брзо движење на зглобот на раката при скенирање
• повторливи движења што се изведуваат во текот на неколку часа без
пауза (сечење месо, скенирање производи)
• работи кои наложуваат повторлива употреба на сила на прстите
(пакување на леб, работа со апарат за лепење цени).

Стрес од контакт:
• контакт со остри или тврди рабови
• користење на рацете како чекан (при затворање на некои садови)
• држачи од некоја алатка (нож) што врши притисок врз дланката на
работникот.

Вибрација:
• користење на алатки што работат на струја (вибрација дланка-рака)
• возење на виљушкари, камиони и други возила (вибрации на целото
тело).

Студ:
• ракување со замрзнати предмети без соодветни ракавици
• работа во студена средина без соодветна облека.

Мерки за превенција на мускулно-скелетните
нарушувања меѓу работниците во услужниот и
малопродажниот сектор
Со цел да се намалат ризиците од мускулно-скелетни нарушувања,
работодавачите треба:

• да ги разберат прашањата поврзани со мускулно-скелетните нарушувања
и да преземат дејствија за сведување на минимум на овие ризици во
рамки на работното место;

• да создадат правилна организациска средина- треба да се бара учество
од работниците и истото да се проценува, а одговорноста за процена на
ризикот и управување со него треба да биде јасно утврдена.

• да обезбедат обука и информации за вработените- важноста на
одржување на добра положба на телото и правилно подигање/фаќање,
на препознавање на раните знаци на мускулно-скелетни нарушувања и
на свесноста за тоа кога треба да се направи пауза;

• да обезбедат и да ја одржуваат исправна опремата, како и да ги
обучуваат вработените за нивното користење;

• да воспостават јасни системи за пријавување несреќи и здравствени
проблеми и да ги нагласат ризичните активности;

• да ги идентификуваат и проценат ергономските ризици и да воспостават
процедури за надгледување и процена.
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Идентификување и процена на ергономскиот ризик
Ергономијата претставува наука што ги проучува односите помеѓу
работниците и нивната работна средина и околината. Целта на
спроведувањето на процена со помош на ергономски начела е да се
идентификуваат работните активности и работните станици каде здравјето и
безбедноста на корисникот се изложени на ризик.

Важно е да се биде систематичен при изведувањето на процената на ризик и
да се земат предвид сите аспекти на работата, а не да се биде
сконцентриран само на физичките фактори на ризик. На пример, работната
табела за процена на ризик од нарушувања на горните екстремитети2 на
Извршниот орган за здравје и безбедност при работа во Обединетото
Кралство (HSE) вклучува:
• повторување- на пример, дали се користат алатки што наложуваат

повторливо движење на прстите или палецот?
• положба за време на работата (на прстите, дланките и зглобот, рацете и

рамената, главата и вратот)- на пример, дали прстите се стиснати и дали
се користат додека зглобовите се свиткани?

• сила- на пример, дали некој предмет се држи со два прста статично или
повторливо во период подолг од два часа секој работен ден?

• работна средина- на пример, дали задачата вклучува држење на рачки
од ладни алати или други предмети што се ладни?

• психо-социјални фактори- на пример, дали темпото на работата е добро?
Дали на работниците им е тешко да се справат со работата?

• индивидуални разлики- на пример, дали нововработените или пак оние
што се враќаат на работа по подолга пауза се потенцијално изложени на
зголемен ризик од нарушувања на горните екстремитети?

Размислувањата на работниците треба да се земат предвид за време на
процесот на процена на ризик, вклучително во идентификувањето,
процената и контролата на ризиците.

Бидејќи има голема веројатност задачите во услужниот и малопродажниот
сектор  да варираат, честопати би било неопходно една работа да се
разложи на повеќе задачи на кои ќе им се врши процена; на пример,
подигнувањето, носењето и возењето се дел од работата на возачот што ја
врши испораката. Постојат одреден број контролни листи и алатки што
можат да помогнат во процесот на процена:
• Quick Exposure Check (QEC) е практична алатка за процена на

изложеноста на ризик од мускулно-скелетни нарушувања при работа.
Помага во процената на ефикасноста на кое било дејство што се презема
на работно место и дава упатства за тоа како се разложи работата на
задачи за процена. Видете:
http://www.surreyergonomics.org.uk/index.php?option=com content&ta
sk=view&id = 5&Itemid=7

• Rapid Upper Limb Assessment (RULA) е алатка за ергономски испитувања
на работните места каде има пријавено случаи на нарушувања на
горните екстремитети поврзани со работата. Видете:
http://www.rula.co.uk/

2 Health and Safety Executive, 'Upper limb disorders in the workplace' (HSG60), 2002. England: HSE Books.

http://www.surreyergonomics.org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=7
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• Rapid Entire Body Assessment (REBA) врши процена на ризик во однос на
положбата на телото на работникот. Видете:
http://hsc.usf.edu/~tbernard/HollowHills/REBA M11.pdf

• Работните табели за процена на ризик од „Нарушувања на горните
екстремитети на работното место“ служат како помошни средства при
процената на ризик и им помагаат на работодавачите да ги
идентификуваат потенцијалните ризици од нарушувања на горните
екстремитети и можните начини за нивно редуцирање. Видете:
http://www.hse.gov.uk/msd/pdfs/worksheets.pdf

• Manual Handling Assessment Chart (MAC) Tool му помага на проценителот да
ги идентификува високоризичните активности за мануелно ракување во
рамки на работното место. Видете:
http://www.hse.gov.uk/msd/mac/index.htm

Повторна процена треба да се изврши кога ќе се јават промени во работната
сила, опремата, работните задачи или услови или по пријавувањето на некој
проблем.

Намалување на ризикот од мускулно-скелетни
нарушувања помеѓу работниците во услужниот и
малопродажниот сектор
Голем дел од мускулно-скелетните повреди може да се превенираат.
Работодавачите мора да го редуцираат секој ризик што ќе го
идентификуваат при процесот на процена. Од голема важност е во текот на
овој процес да биде консултирана работната сила со цел работодавачите да
можат да добијат одредени идеи од луѓето што ја извршуваат работата, а
истовремено кои знаат и најмногу за неа. Ова исто така ќе ни помогне да се
осигуриме дека секое дејство што ќе го преземеме е полезно и тоа би
требало да ни даде повратна информација за неговата ефикасност. Секое
дејство што се презема треба да биде надгледувано и проценувано со цел да
се осигуриме дека преку него не се воведуваат какви било нови ризици на
работното место.

Кога се воведуваат промени на работното место треба да се користи
ергономски пристап: т.е. приспособување на работата кон работникот, а не
на работникот кон работата. Проектирањето на работата и на работната
станица на таков начин што би била приспособена на способноста на
работникот е од суштинско значење. Оттука, работодавачот треба да се
обиде да ги намали ризиците од мускулно-скелетни нарушувања преку
промена на:
• опремата — на пример, да инсталира електрична транспортна лента на

продажното место која би ги донела артиклите до работникот, наместо
тој да мора да се наведнува и да ги дофаќа, и да обезбеди флексибилни
работни станици за стоење/седење или соодветна лумбална поддршка за
работникот да може да се потпира;

• распоредот и средината на работното место — на пример, да се
преместат артиклите на тој начин што би биле на дофат без да мора да
се протегнуваме и да се осигуриме дека осветлувањето е соодветно така
што работниците би можеле да ја завршат задачата без проблем;

http://hsc.usf.edu/~tbernard/HollowHills/REBA_M11.pdf
http://www.hse.gov.uk/msd/pdfs/worksheets.pdf
http://www.hse.gov.uk/msd/mac/index.htm
http://osha.europa.eu/
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• работните задачи и организираноста — на пример, да се механизираат
или да се автоматизираат повторливите функции, да се работи со
доставувачите на намалување на тежината на кутиите што треба
мануелно да се креваат, да се набљудува работниот тек и доколку е
неопходно истиот да се реорганизира со цел да се намали стресот врз
работната сила;

• работните постапки — на пример, работниците треба да бидат обучени во
врска со правилните постапки за секоја задача.

Адресирањето на физичкоергономските и на психосицијалните ризици од
мускулно-скелетни нарушувања ќе помогне во намалувањето на ризикот од
повреда или здравствени проблеми, во контролирањето на трошоците и во
намалувањето на обртот на работници. Работата во услужниот и
малопродажниот сектор е најразлична, од работа на компјутер во кол-
центар, па сѐ до подигнување и преместување на тешки предмети во
трговски центар. Примери за можни решенија за мускулно-скелетни
нарушувања што се среќаваат во овие сектори се прикажани во анексот.
Како и да е, ова се само предлози; сите дејства што ќе се преземат мора да
бидат внимателно разгледани и набљудувани и да биде проценета нивната
ефикасност во однос на одредено работно место или работна сила.

Дополнителни извори на информации
• За темата мускулно-скелетни нарушувања погледнете ја страницата на

Агенцијат: http://osha.europa.eu/topics/msd
• За контролни листи, погледнете на: http://office-ergo.com/a.htm
• „Упатства за процена на наплата во супермаркет и превенција на

мускулно-скелетни нарушувања“ — http://hse.gov.uk/lau/lacs/58-1.htm —
нуди информации за безбедниот дизајн и користење на системите за
наплата во супермаркетите кои се базираат на истражувањата во
Обединетото Кралство спроведени од Извршниот орган за здравје и
безбедност (HSE).

• „Сектори за малопродажба и дистрибуција на агенцијата за здравје и
безбедност — мали и средни претпријатија“ вклучува совети за процена
на ризик и резимеа на главните ризици кај различни работни места во
рамки на малопродажниот сектор. Погледнете:
http://www.hsa.ie/files/product 20040615105646RetDist.pdf

• „ISO 6385:2004 — Ергономски начела при дизајнирањето на работните
системи“.

• За мускулно-скелетни нарушувања, погледнете:
www.hse.gov.uk/msd/index.htm
• За информации за мускулно-скелетните нарушувања во индустријата за

малопродажба, погледнете: http://www.ufcw.org/workplace
connections/retail/safety health news a nd facts/rep stress overview.cfm

• Има корисни информации и совети во врска со мускулно-скелетните
нарушувања од Канадскиот центар за здравје и безбедност при работа
на: http://www.oshforeveryone.org/wsib/files/ont whsc/swapmsi.htm

• За превенција на болките во грбот и други болки кај персоналот во кујна
и персоналот за послужување на храна, погледнете:
http://www.hse.gov.uk/pubns/cais24.pdf

http://osha.europa.eu/topics/msd
http://office-ergo.com/a.htm
http://hse.gov.uk/lau/lacs/58-1.htm
http://www.hsa.ie/files/product_20040615105646RetDist.pdf
http://www.hse.gov.uk/msd/index.htm
http://www.ufcw.org/workplace_connections/retail/safety_health_news_and_facts/rep_stress_overview.cfm
http://www.ufcw.org/workplace_connections/retail/safety_health_news_and_facts/rep_stress_overview.cfm
http://www.oshforeveryone.org/wsib/files/ont_whsc/swapmsi.htm
http://www.hse.gov.uk/pubns/cais24.pdf
http://osha.europa.eu/
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• За информаторот за подигнување/поместување и туркање/влечење на
Канадскиот центар за здравје и безбедност при работа, погледнете:
http://www.oshforeveryone.org/wsib/files/ont esao/safetyinfo.html

http://www.oshforeveryone.org/wsib/files/ont_esao/safetyinfo.html
http://osha.europa.eu/
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Анекс:
Решенија за чести мускулно-скелетни проблеми

(Преземено од http://office-ergo.com/a.htm,
http://213.212.77.20/pubns/indg242.pdf,
http://www.safecomputingtips.com/ventilation-ergonomics.html и
http://www.oshforeveryone.org/wsib/files/ont esao/safetyinfo.html)

На што треба да се внимава Можни решенија (во зависност од
тестирањето на работното место и
понатамошни анализи)

Глава/Врат

Свиткување на
главата на страна

Приближете го  предметот до
централната линија на видикот.

Положба на главата
кон напред
(зјапање) или
замижување

Снижете го мониторот, документот или
работната опрема на висина која би
ви била удобна.
Навалете го мониторот на назад.
Проверете го квалитетот на сликата на
мониторот, висината на карактерот
или растојанието на мониторот.
Консултација со очен специјалист.

Вратот истегнат
наназад, главата
навалена назад,
дури и малку

Отстранете го процесорот од под
мониторот.
Отстранете го наклонувачот на
мониторот (оставете простор за
вентилација).
Побарајте бифокални очила и
предложете препишување на
„компјутерски очила“ со рамка.

Вратот силно
истегнат (надолу)

Навалете го мониторот наназад.
Наклонете го документот — да не
лежи рамно на работната површина.
Подигнете го мониторот, документот
или работната опрема на висина која
би ви била удобна.
Приспособете ја положбата и
обезбедете обука.
Проверете ги очилата дали ви
одговараат.

Труп
Свиткано торзо

Прераспоредете ја работата на бирото
или касата.
Обезбедете повеќе простор за
колената.
Обидете се со работна површина во
форма на П.
Обидете се со столче на вртење.

Често или
Прераспределба на работата на
бирото или на касата на тој начин што

http://office-ergo.com/a.htm
http://213.212.77.20/pubns/indg242.pdf
http://www.safecomputingtips.com/ventilation-ergonomics.html
http://www.oshforeveryone.org/wsib/files/ont_esao/safetyinfo.html
http://osha.europa.eu/
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пролонгирано
наклонување или

посегнување

најчесто употребуваните предмети би
биле на хоризонтален дофат.
Обезбедете подлога за глувчето и
поддршка за дланката или
подлактницата.
Приближете го глувчето и тастатурата
поблиску до телото.
Погрижете се висината на која што се
врши работата да е соодветна, т.e.
работникот да не мора да биде во
чудна положба со цел да ја изврши
работната активност.
Ставете ги предметите за
подигнување и преместување на
соодветни локации и на соодветна
височина.

На што треба да се внимава Можни решенија (во
зависност од тестирањето на
работното место и
понатамошни анализи)

Раце

Долготрајна згрченост и
издигнатост на рамото при
држење на телефон

Обидете се со слушалки и
микрофон. Обидете се
со телефон со вграден микрофон
и слушалки (може да им смета на
другите работници).

Подигнати или затегнати
рамена

Обука за навиките или
затегнатоста.
Пониска работна површина или
работна опрема.
Пониски потпирачи на
столчињата.
Подигнете го столчето доколку
има контакт на стапалото со
подот.

Испружени лакти
(подигнување на рамената)

Пониска работна површина.
Пониски рачки на столчињата.
Приближување на потпирачите
на столчињата. Обука за
навиките и свесноста.

Лакотот е истегнат подолг
период при користење на
телефон

Обидете се со слушалки и
микрофон. Обидете се
со телефон со вграден интерфон
(може да им смета на другите
работници).

http://osha.europa.eu/
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Лакотот или подлактницата
е потпрена подолг период на
тврда или остра работна
површина, потпирачи на
столчиња.

Подлога или округли површини,
ќошиња, и потпирачи за рацете.
Замена на потпирачите за раце.
Обидете се со слушалки и со
микрофон.
Обука за навиките.

Работење со една или со
обете раце посегнувајќи кон
глувчето или тастатурата
или некој друг работен
материјал.

Приближете ја тастатурата до
телото. Обидете се со подлога за
глувчето, поддршка за дланката
и подлактницата.
Приближете го глувчето или
другата опрема до тастатурата.
Прераспределете ја работата на
бирото или на касата на тој
начин што најчесто
употребуваните предмети би биле
на хоризонтален дофат.

Работа со рацете и дланките
во иста позиција подолги
временски периоди без
промена на позицијата или
одмор

Воведете агресивен распоред на
паузи.
Информирајте ги корисниците за
вклучените ризици. Воведете
најразлични работни места и
нивно ротирање. Обидете се да
автоматизирате дел од работата.

На што треба да се внимава Можни решенија (во
зависност од тестирањето
на работното место и
понатамошни анализи)

Рачни
зглобови/
Дланки

Рачните зглобови се
превиткуваат настрана при
користење на опремата

Обука за навиките.
Тастатура со попристапливи
тастери или поделена
тастатура.
Обидете се со посоодветна
опрема на работното место и
добијте повратни информации
од работниците.

Рачни зглбови превиткани
наназад или нанапред
подолги временски периоди

Обука за навиките.
Одмарање на дланките.
Променете ја наклонетоста на
тастатурата.
Обидете се со посоодветна
опрема на работното место и
добијте повратни информации
од работниците.

http://osha.europa.eu/
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Рачните зглобови или
дланките се потпираат
подолги периоди на тврда
или остра тастатура или
работна површина

Обука за навиките. Одмарање
на дланките.
Тапацирани или обложени
површини, ќошиња.

Дланката се држи активно
врз тастатурата за време на
паузите при чукање

Обука за навиките
Одмарање на дланката или
подлактницата.

Брзо, непрекинато или
долготрајно куцање

Поголема разновидност на
работата. Воведете агресивен
распоред на паузи.
Намалете ја прекувремената
работа.

Силно куцање, удирање по
тастерите

Обука за навиките.
Тастатура лесна на допир.

Често захефтување,
продупчување, дигање,
отворање пошта или друг
напор комбиниран со чудна
положба на телото

Обидете се со механичка
помош, на пр. електрична
хефталка. Намалете ја
тежината товарот што се
крева. Ставете го тешкиот
товар блиску до телото, на
средна висина.
Наострете ги отворачите на
писма.

На што треба да се внимава Можни решенија
(во зависност од тестирањето на
работното место и
понатамошните анализи)

Долготрајно користење на
глувчето

Поголема разновидност на работата.
Воведете агресивен распоред на
паузи
Менувајте ги рацете.
Менувајте ги уредите за покажување
Обидете се со поддршка за раката,
вклучително мала масичка.
Приближете го глувчето кон телото
или кон тастатурата без нумерички
дел.
Научете ги тастерите за отворање на
менијата.

http://osha.europa.eu/
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Алатки за кои е потребно
држење со две прсти или
еден прст

Обидете се со друга опрема каде
поголемиот дел од раката ќе биде
вклучен.
Воведете ротација на
работата.
Носете нараквици.

Алатки кои се премали или
преголеми за дланките на
работникот

Обидете се со друга опрема.
Направете избор на величините на
опремата.

Носете нараквици.
Ракување со замрзнати
предмети

Носете нараквици.
Воведете ротација на
работата.

http://osha.europa.eu/
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На што треба да се внимава Можни решенија
(во зависност од тестирањето
на работното место и
понатамошни анализи)

Стапала

Висење на стапалата, или
положба што се чини дека
создава притисок врз
задниот дел од бедрата

Пониско столче.
Пониска работна
површина.
Обука за навиките.
Одмарање на стапалата (крајно
решение).

Седење

Долговремено седење,
особено во само една
положба

Воведете поголема разновидност во
работата.
Воведете агресивен распоред на
паузи.
Столче што ја подржува промената
на положбата преку своето
движење, величина или лесна
приспособливост.
Обука за навиките.
Преместете го телефонот/печатачот
на другата страна од канцеларијата
за на тој начин да изнудите
одреден период на стоење;
предложете да се стои додека се
разговара.
Проверете дали одговара столот
Инсталирајте работна површина за
седење/стоење.

Без поддршка за
лумбалниот дел од грбот

Обезбедете лумбална перница.
Покажете како да се приспособи
висината/наклонетоста на
потпирачот за грб.
Проверете дали столчето
одговара, особено
висината на потпирачот
за грб.

Потпирачот за грб на
столчето не се користи
подолги периоди

Проверете дали столчето одговара,
особено висината/длабочината на
седиштето.
Проверете го просторот околу
нозете.
Проверет ја оддалеченоста на
мониторот и големината на
карактерите.
Обука за навиките.

http://osha.europa.eu/


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

Мускулно-скелетни нарушувања при работа во областа
на услужниот и малопродажниот сектор

Стоење
Долготрајно стоење,
особено во една положба

Воведете поголема разновидност во
работата.
Воведете агресивен распоред на
паузи
Обука за навиките.
Инсталирајте работна станица за
седење/стоење.

На што треба да се внимава Можни решенија
(во зависност од тестирањето
на работното место и
понатамошни анализи)

Единица
за
визуеле
н приказ
(ЕВП)

Одблесок на екранот

Прекријте ги изворите
на светлина.
Затемнете го екранот.
Поместете го мониторот така што
светлината да доаѓа од страна, а
не одзади. Не го прекривајте
мониторот Намалете го нивото на
светлина.
Преместете ги изворите на
светлина.

Премногу контраст помеѓу
екранот и околината или
документот; работникот
чувствува олеснување кога
светлите полиња се
покриени

Послаби амбиентални светла.
Гасење, репозиционирање и
намалување на светлината од
работната ламба.
Блокирајте ги нападните извори на
светлина .
Сменете ја поларноста на екранот
во црно бела.

Монитор на растојание
поблиску од околу 65 cm
(25")

Турнете го мониторот назад
(зголемете ја величината на
фонтот).
Може да ви бидат потребни
компјутерски очила.
Приближете ја
тастатурата, по можност
со лизгач за тастатура.

Различни предмети во кои
се гледа (екран, документи)
на различно растојание од
очите

Користете потпирач за документот
или порамнете ги растојанијата во
рамки на околу 10 cm (4") доколку
се потребни рапидни промени на
погледот.

Екранот или документите не
се поставени вертикално во
однос на линијата на
перцепција (навалени
наназад малку е дури уште
подобро)

Променете го мониторот, аголот на
кој стои документот.
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Долготрајно фокусирање од
близу во текот на денот со
многу малку можност за
фокусирање надалеку

Поместете го мониторот назад што
е можно повеќе.
Обука за навиките.
Преуредете го просторот за да си
обезбедите прегледност.

Сликата на мониторот е
матна, нејасна, трепкава,
малаl, или на некој друг
начин слабо видлива

Надградете го мониторот.
Користете софтвер за да ја
зголемите сликата.

Вид/
Освет-
лување

Напрегнатост на очите

Проверете ги сите аспекти на
визуелната околина.

Предложете консултација со очен
специјалист.

На што треба да се внимава Можни решенија
(во зависност од тестирањето
на работното место и
понатамошни анализи)

Извори на светлина што
можат да бидат видени од
страна на работникот

Прекријте ги или преградете ги
изворите на светлина.
Прераспоредете го работниот
простор.
Снижете ги другите предмети што
ги гледате на пониско ниво.

Многу светло амбиентално
осветлување (над 500 лукс
или 50 fc) или засенети
места предизвикани од
преголема осветленост

Намелете го нивото на амбиентална
светлина до 200500 лукс (20-50 fc)
и користењето работни ламби.

Светкави, мали или
документи со слаб контраст

Подобрете го осветлувањето врз
документите доколку истите не
можат да се променат.

На што треба да се внимава Можни решенија (во зависност
од тестирањето на работното
место и понатамошни анализи)

Воздух/
Вентилација

Клима уреди или
греалки што директно
го дуваат воздухот во
корисниците

Пренасочете го текот на воздухот.
Избегнувајте да поставувате маси,
столчиња и друга опрема под
вентилации
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Очите се сушат многу
бргу, особено кај оние
луѓе што носат
контактни леќи

Релативната влажност на воздухот
треба да се одржува помеѓу 30% и
60%.

Циркулацијата на
воздухот е слаба, што
резултира со задушлив
и застоен воздух

Одржувајте ја брзината на
струењето на воздухот помеѓу 3" и
6" на секунда (7.5cm и 15cm на
секунда).

Удобноста, а со тоа и
продуктивноста е
погодена затоа што
температурите се над
или под стандардните
нивоа за удобност

За време на топлата сезона,
обидете се внатрешната
температура да ја одржите помеѓу
68° и 74° F (20° и 23.5° C). За
време на студената сезона,
препорачаната температура е
помеѓу 73° и 78° F (23° и 26° C).

Мануелно
ракување со
материјали

Подигнување и носење
на тешки предмети

Секаде каде што е практично
користете механичка помош (на пр.
дигалки, колички и виљушкари).
Кога е неопходно да кренете
предмети што се премногу тешки
или незгодни за еден човек сам да
може да го направи тоа, тогаш
побарајте помош од друго лице.
Носете заштитна облека при
рутинско кревање или кога
предметите се преместуваат со
помош на количка.
Вообичаено би требало да се
користат безбедносни обувки и
нараквици (безбедносните обувки
би ги штителе стопалата доколку
нешто ви падне или доколку дојде
до несакан контакт со тркалата на
количката; нараквиците би ви
овозможиле подобро да го фатите
предметот). Обука за навиките

Преместување на
предмети на далечни
локации

Користете колички.
Туркајте ги наместо да ги влечете
количките. Држете го грбот
исправен цело време. Гледајте во
насоката во која се движите
секогаш кога е возможно. Обука за
навиките

На што треба да се внимава Можни решенија (во зависност
од тестирањето на работното
место и понатамошни анализи)

Повторлива
работа

Повторливи движења
што се изведуваат во
траење од неколку часа
без пауза или ситуации

Осигурете се дека алатките се
соодветни за задачата.
Поставете ги работните предмети
поинаку. Спроведете ротација на
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во кои е потребно
повторливо
оптоварување на
прстите

работата.

Пребрзо работење Отстранување или надгледување
на шемите за работа на норма.

Стрес од
контакт

Алатките, опремата
и/или работната
површина имаат остри
рабови

Алатките не треба да имаат
тврди/остри рабови или остри
свиоци на рачките што би можеле
да вршат притисок врз раката или
телото на корисникот.
Избегнувајте бразди или канали за
посебни прсти.
Остри рабови што притискаат на
дланката, зглобот или лактот
подолг временски период можат да
предизвикаат одреден број
мускулоскелетни заболувања на
дланката или раката.

Вибрации
рака-дланка

Работа со електрични
алатки

Користете ја вистинската алатка за
таа работа Користењето на
погрешна алатка може да
предизвика повеќе вибрации,
посилен стисок со дланката или
подолго користење на алатката.
Избегнувајте долги периоди на
користење на алатката без пауза —
кратки налети на активност со
мали паузи се подобри. Одржувајте
ги алатките и машините во добра
форма — лошо одржуваните или
поправаните алатки можат да
создадат повеќе вибрации.

Вибрација
на целото
тело

Управување на возила
или управување со
машини што вибрираат

Погрижете се возилата и
машинеријата да се адекватно
одржувани, особено елементите за
амортизација. Проверете го
седиштето на возачот за да видите
дали е во добра состојба и дали
дава добра поддршка.
Проверете дали е вградено
амортизирачко седиште што
одговара на вибрациските
карактеристики на машината,
доколку не е, проверете дали може
да се вгради соодветно седиште.
Доколку има вградено
амортизирачко седиште, погрижете
се тоа да биде соодветно
приспособено на тешината на
работникот согласно инструкциите
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на производителот (некои седишта
автоматски се приспособуваат на
тежината на возачот).
Погрижете се онаму каде што
опремата во кабините од возилото
може да се приспособи, таа да е
поставена на таков начин што би
одговарала на величината и на
дофатот на возачот што би ја
користел. Изберете го вистинското
возило или машина за подната
површина и задачите. Проверете
дали возилата имаат соодветни
гуми и дали тие се напумпани до
она ниво што е соодветно за таа
површина.
Идентификувајте ги возилата или
машините и работните ситуации
каде има највисоко ниво на
вибрации и организирајте ротација
на работниците или возачите со
цел да се намали времето поминато
на нив од страна на еден работник.
Испланирајте ги рутите на
работните локации така што би се
избрал најблагиот терен. Доколку е
можно, подобрете ја површината
по која ќе треба да се движат
возилата, на пр. преку крпење на
дупките на патот, расчистување на
остатоци или нивелирање.

http://osha.europa.eu/

