


الزامات محیط کار



ایمنی و بهداشت محیط کار: 4فصل 



توانایی تحمل بار نسبت به وضعیت بدن

حداکثـر وزنـی کـه هـر شـخص میتوانـد در فواصـل و ارتفاع هـای مختلف بلنـد نماید•
مطابـق جـدول زیر میباشـد 



ارگونومی کار با رایانه

.اسـتفاده نادرسـت و بیـش از حـد از رایانـه بـه اجـزای مختلـف بدن آسـیب میرسـاند•
درد چشـم•
سـرخی چشـم•
سـوزش چشـم•
آبریـزش چشـم •
دوبینـی و تاری دید•
که در نهایت سبب کاهش قدرت بینایـی،•
خسـتگی و درد چشـم •
و سـردرد منجـر میشـود •
درد گـردن •
و کمـر درد طوالنـی مـدت•
و خمیدگی پشـت، •

.از عـوارض کار زیاد و طوالنی با رایانه اسـت•



ارگونومی کار با رایانه

:حداقل ویژگیهای یک محیط کاری مناسب برای کاربران رایانه عبارت اند از
نور کافی و مناسب؛•
استفاده از میز مخصوص که دارای ابعاد استاندارد باشد؛•
ـی سـتون اسـتفاده از صندلـی مخصـوص رایانـه بـا ارتفـاع قابـل تنظیـم بـرای جلوگیـری از ناراحت•

فقـرات کاربـر؛
.استفاده از زیر پایی برای جلوگیری از بی حسی پا•
با وجود رعایت نکات فوق، باز امکان بروز بیماریهای خاص برای اپراتور وجود دارد •



موقعیت صفحه نمایش

صفحه نمایش باید مستقیماً در جلوی صفحه کلید قرار گیرد •

سـانتی متـر پایین تر قـرار گیـرد تـا  5الی 2لبـه باالیـی آن بایـد در امتـداد دیـد چشـمها و حدود •
.در هنگام کار، آسـیبی به گردن وارد نشـود

.فاصلـه بیـن صفحه نمایـش و چشـم هـا بایـد تقریبـاً بـه اندازه طول دسـت باشـد•

.سـانتیمتر اسـت45تا 40البتـه بهتریـن فاصله چشـم تـا صفحه نمایـش حـدود •

صفحه نمایش نباید درخشندگی داشته باشد و نور را نیز نباید منعکس کند •



وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه



ویژگی صندلی ارگونومیک



(ماوس)موشواره 

ار مهمتریـن عامـل درد مـچ دسـت در کار بـا موشـواره، قرار گرفتنـش در حالت شکسـته و زاویـه د•
اسـت

.کـه در بلند مـدت به دردهـای مزمن و ماندگار مچ دسـت منجر میشـود•
در نـوع طبـی آن، مـچ دسـت در وضعیـت بهتـری قـرار مـی گیـرد•
و تقریباً سـاعد و کف دسـت بـه حالـت افقـی در می آیند•
.  که این مسـئله در سـالمتی مفاصل و خسـتگی کمتر مچ دسـت نقش مهمـی دارد•



صفحه کلید

بـازو بایـد بـه زمیـن عمـود•
. و مـچ فاقد هر گونه فشـار باشـد•
.برای این منظـور میتـوان از تکیـه گاه مخصوصی اسـتفاده نمود•
ر در صفحـه کلیدهـای طبـی، مـچ دسـت در وضعیـت بهتـری بـوده و سـاعد در امتـداد بـازو قـرا•

.  می گیـرد



صفحه کلید

. صفحـه کلیـد نبایـد بسـیار بزرگ باشـد•
.مـاوس نیـز در کنـار آن، بایـد در نزدیکترین فاصلـه از بـدن قـرار گیرد•
.  اگر میخواهید متنی را حروف نگاری کنید، باید آن را در مقابل و بدون زاویه قرار دهید•



نکات کلی

عــالوه بــر همــه مــوارد فــوق بایــد•
دقیقـــه حـــرکات نرمشـــی ســـاده و 3تـــا 2بــه ازای هــر نیــم ســاعت کار بــا یارانــه •

.ســـبک انجـــام دهیـــد

ــت در شـــکل روبـــه رو کلیـــات یـــک میـــز رایانــه ارگونومیـــک، نشـــان داده شـــده اسـ•



فعالیت کالسی



شیوه صحیح نشستن

.برای نشستن از صندلی هایی استفاده کنید که دارای ارتفاع و پهنای مناسب باشد•
.پشت آنها تا سطح شانه برسد•
.چرخ داشته باشد5بهتر است صندلی چرخ نداشته باشد یا اگر چرخدار است باید حداقل •
. باید طوری روی صندلی نشست که زانوها در سطح ران قرار گیرند•
.برای این کار میتوانید از یک زیرپایی نیز استفاده کنید•
.اگر روی زمین می نشینید حتماً به جایی تکیه دهید•
هیچ وقت قوز نکنید•
ار از جای و برای جلوگیری از رسیدن آسیب به کمر و زانوهایتان سعی کنید هر بیست دقیقه یک ب•

.  خود بلند شوید و حداقل به مدت یک دقیقه راه بروید



شیوه صحیح خوابیدن

.در هنگام خوابیدن همیشه از تشک سفتی استفاده کنید که کمر گود نشود•
.هرگز روی شکم نخوابید•
.قرار بگیرید( ترجیحاً رو به قبله و حالت جنینی)برای خوابیدن بر یک پهلو •
ار دهید در صورتی که میخواهید به پشت و رو به سقف بخوابید یک بالش کوچک زیر زانوی خود قر•


