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DELAJMO ZDRAVO – PRILAGODITVE 
NA DELOVNEM MESTU

Po načelih UNO*, WHO* in ILO* ima vsak človek pravico do 
varnega delovnega mesta in zdravega okolja, ki mu omogoča 
normalno socialno in ekonomsko ter produktivno življenje.

Ta načela so pomembna, saj preživimo tretjino svojega življe-
nja na delovnem mestu. Z delom si zagotavljamo ekonomsko 
neodvisno življenje, razvijamo sposobnosti in navezujemo so-
cialne stike.

Številne zdravstvene težave, ki nastanejo pri delu za računal-
nikom, so predvsem posledica psihofizičnega napora. 

Subjektivnim težavam in trajnim poškodbam zdravja se lahko 
izognemo:
• s primerno organizacijo delovnih nalog,
• s prilagoditvijo opreme in delovnega okolja,
• z informiranjem zaposlenih o zdravstvenih nevarnostih  

pri delu,
• s kratkimi odmori in razbremenilnimi vajami,
• z rednimi pregledi vida v sodelovanju s strokovnjaki speci-

alisti medicine dela, varstva pri delu in delodajalci.

____________
UNO – United Nation Organization / Organizacija združenih narodov
WHO – World Health Organization / Svetovna zdravstvena organizacija
ILO – International Labour Organization / Mednarodna organizacija dela
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ZDRAVO DELOVNO MESTO – 
UREJENO DELOVNO OKOLJE

V okviru splošnih ukrepov si moramo postaviti naslednja vpra-
šanja:
• Ali si vzamemo vsako uro med delovnim časom kratek od-

mor in se sprehodimo?
• Ali se redno ukvarjamo s telovadbo?
• Ali razmišljamo o vzrokih stresa v našem življenju in o nači-

nih, kako bi svoje življenje spremenili?
• Ali se posvetujemo s strokovnjakom za varstvo pri delu, če 

opazimo simptome, ki so povezani z uporabo računalnika, 
oziroma druge simptome?

Rešitve so v izvajanju posebnih ukrepov, kot so sedenje v nev-
tralnem položaju ali ergonomske prilagoditve opreme, stola, 
mize ter tipkovnice.

Od posebnih ukrepov priporočamo tudi prekinitve/odmore 
med delom in vaje za razbremenitev v trajanju od 5 do 10 mi-
nut vsako uro, odvisno od obremenitve.

Večino simptomov naprezanja lahko preprečimo z delom v 
nevtralnem položaju telesa. To je položaj, pri katerem je gla-
va uravnotežena, s pogledom naprej in pod kotom 10 stopinj 
navzdol, s sproščenimi rameni in nadlaktema spuščenima ob 
telesu.  
Podlakti in nadkolenčnici morajo biti vzporedno s tlemi, hrbet 
naslonjen rahlo nazaj pod kotom 110 stopinj, kolena pokrčena 
pod kotom nekaj več kot 90 stopinj, s stopali na tleh. Zapestje 
ne sme biti zvito, temveč mora biti v isti liniji kot podlaket, ki je 
naslonjena na naslon stola in delovno površino mize.

Mogoče vam ne bo vedno na razpolago prilagodljiva pisarni-
ška oprema za delo za računalnikom, a v vsakem primeru pa-
zite na:
• višino stola,
• uporabo podnožnika,
• oporo hrbta,
• višino tipkovnice in zaslona,
• nakup naslona za roke in podložka, kjer je to potrebno.
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Za bolj varne pogoje dela je treba občasno organizirati različ-
na izobraževanja zaposlenih:
• predavanja z uporabo DVD ali power point prezentacije za 

posamezne skupine udeležencev,
• konzultacije/inštrukcije za posameznike ali manjše skupi-

ne udeležencev,
• samoizobraževanje z uporabo pisne dokumentacije za uspo-

sabljanje,
• uporaba interaktivnih oblik izobraževanja s pristopom do 

interneta (e–izobraževanje),
• različne kombinacije teh oblik.

Možnosti prilagoditve delovne površine:
• Če se lahko višina delovne površine spreminja, potem pri-

lagoditev opravite od spodaj navzgor.
• Če se višina delovne mize ne more spreminjati, potem pri-

lagoditev opravite od zgoraj navzdol.

Prilagoditev delovne površine od spodaj navzgor:
1. Nastavite višino stola, stopalo mora stati čvrsto 

na tleh.
2. Nagib naslona delovnega stola: hrbet naj ima do-

bro oporo.
3. Višina tipkovnice: srednja vrsta mora biti v višini komolca.
4. Nagib tipkovnice: zapestja morajo biti v udobnem in spro-

ščenem položaju.
5. Zaslon/monitor: nahaja naj se tik ob tipkovnici, na desni ali 

levi strani.
6. Dodaten naslon za roke: ramena naj bodo sproščena, pod-

lakti enakomerno naslonjeni.
7. Oddaljenost, višina in nagib monitorja: glava in ramena 

morajo biti v udobnem položaju.
8. Pisarniški material, ki ga potrebujemo za delo, mora biti na 

dosegu rok (telefon, delovni material).

Prilagoditev delovne površine od zgoraj navzdol:
1. Višina sedala: komolca morata biti v višini sre-

dnjega dela tipkovnice.
2. Podnožnik: če je potreben.
3. Hrbet naslonjen.
4. Sledite korakom od 2 do 8 iz predhodnega dela.
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