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شیوه صحیح ایستادن برای انجام کارها

.سانتیمتر استفاده کنید20تا 15اگر الزم است به مدت طوالنی سر پا بایستید از زیرپایی به ارتفاع حدود ( 1•

.برای زیر پای خود از یک موکت یا وسیله نرم استفاده کنید( 2

.یکی از زانوهایتان را خم کنید و پایتان را روی زیرپایی بگذارید( 3

.پس از هر ده دقیقه پاها را جابه جا کنید( 4

.سعی کنید موقع ایستادن شانه هایتان صاف و گودی کمرتان کم باشد( 5

.هنگامی که راه میروید کمر را راست نگهدارید( 6

.ها را رو به عقب و سینه را رو به جلو بدهیدشانه( 7

.پوشیدن کفشهای پاشنه بلند یا کامال تخت ممکن است به ناراحتیهای کمر و پا منجر شود( 8

به همین دلیل سعی کنید از کفشهای راحت با پاشنه مناسب استفاده کنید •



شیوه صحیح ایستادن برای انجام کارها



وضعیت مناسب بلند کردن اشیا

.ابتدا با زانوهای خم شده در جلوی شیئی که میخواهید آن را بلند کنید نیم خیز بنشینید( 1•
(شدحالت نیمه اسکات از حالت اسکات صحیح تر است زیرا در این حالت وزن بین کمر و پاها تقسیم خواهد)•

. باشدپاها باید با فاصله از یکدیگر قرار گیرند به طوریکه سطح تکیه گاه بدن به اندازه کافی بزرگ( 2

.گیردترجیحاً یک پا کمی جلوتر از پای دیگر قرار ب. معموالً فاصله بین پاها به اندازه عرض شانه مناسب است•

.آرنج خم نشود یا فقط کمی خم شود( 3

.کمر صاف باشد، یا در ناحیه کمر مقدار کمی گودی داشته باشد( 4

.با صاف کردن زانو و کمر به صورت همزمان جسم را بلند کنید( 5

اگر ارتفاع جسم زیاد باشد، زانوها را میتوانند به حالت نیمه خمیده در بیاورید ( 6



وضعیت مناسب بلند کردن اشیا

هیچگاه شیء را در نیمه راه و در حالت خمیده نگه ندارید چرا که موجب آسیب رسیدن به ستون فقرات( 7•
.میگردد

•

.هیچگاه در حین بلند کردن اجسام، تغییر جهت ناگهانی ندهید( 8
•

.هیچگاه جسم را به طور ناگهانی رها نکنید( 9
•

ددر حمل بار، در صورتیکه شیء را با دو دست حمل میکنید، آن را هر چه بیشتر به بدن نزدیک کنی( 10

و حتی ترجیحاً به بدن بچسبانید یا اینکه آن را روی یک شانه قرار دهید و سپس حمل کنید •



شیوه صحیح کشیدن اجسام

.هرگز در حالتی که سرتان نزدیک شیء و پشت شما خمیده است، شیء را نکشید( 1•
•

.ددستهای خود را در هنگام کشیدن طوری به شیء بگیرید که بین شانه و کمر قرار بگیر( 2
•

شما میتوانید هم در حالتی که رو به شیء ایستاده اید و هم در حالتی که پشتتان به آن( 3
.است، شیء را بکشید

•

وریاگر در حالتی اقدام به کشیدن شیء میکنید که روبه روی آن ایستاده اید، باید پاها را ط( 4
.قرار دهید که بتوانید به آهستگی به سمت عقب حرکت کنید

در تمامی این مراحل، کمر باید صاف و چرخش لگن رو به عقب باشد •


