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визописъм РАБОТА с комшоп»-

пги мвоти с видЕОДисплЕи. СПАЗВАЙТ слиднитъ: ВАЖНИ
пгинципи;
РАБОТНА ПОЗА:

| Нвмсрстс саотта комфортна работна поза Тока е норсаипа от попоитсппа на много, които са
квмфпшни за Вас и подходящи за иавьршааната от Вас денност.

:. даижете се, Продължнтсани тс периоди на седната раби-на поза дредизанкватниокомфорги

мускулна умора. Промяната а позата п двпжонилтв са добри за всяка част от тапир в...
дилюнитепно и за гръбначния стола. ставите. мускулите и арваоноснатаоиетема.
Стараи |е се да променяте работната поза в рамките на комфортпата през пелнт работен ден.

- Чссто ишъпнявайте иратаотрвнни други деяносги, които итискаат етананс от сита като
например отивала по примера нопнтпапо с китни. консултации с други ионсги.

- Планираито излизане извън сградата на училищет. свързано и с изпълнението на
служебни дааъпженит при възможност и избрано от вас време.

, Акп рабптишд маосп позволява нагласааанс. можете та намерите пай-блатонриигпша
иисочипа на стола и работната маса.

- Итборьт н тоза в зоната на комфорт, зависи и от изттвпнаваната работа. Например пОт

наклонена положение на ттлоттт, когато работите с компютьр или по-изправснп
положение при работа с документи и нарьннипи

. Особено внимание обърнете на позата в споааоедните паоовс. като настъпва умората

да си извлгва:
, Ссдскт на стола през целия наи.
, Прегврованото напрсн.
- Гппямп наипантне на тялото назад

ЗА ходила. КОЛЕНА и КРАКА-

|. Използвайте стоп. който позволява на капитала да стьпват здраао на пода или на поставена
подходящ опора за краката. Ако илтопзвате опора. тя трябва да дава възможност на кракатада
завмаг ранганно положение в рамките на комоортната работна поза. оситуретв достатъчно
място за краката под раашната маса.
2 Проташпте кракатасмтаааитс нестои правено нтканка крачки наоколо

дА се извини
- Поставянето на кашони „ други предмети под работната маса



- продължително „се.-дивана без движения на краката

”м гъгпА. гъцнтв и мишштв:
!.Ишо вийтс облсншкака на има за поддържане на целия шьб.
1 Акп шкшьг шпвшчява регулиране на облсгшуката. гя трябва да спиш ишинкигц

пц гръбна ния цгьлб

4.Пе се навсждайге прскпмерно напред.
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* Прирцбошсклввиатура поставете китката в право неутрално положение. но

облатгте .т таннте си на работната маса - това може да ноттрнттите само когато рънете Вн
ночнвнт

6.Нш лвсотс височината на стола и.тн клакиагурша така. не рамената Ви на са
отпуснати. чашите ви на виеит свободно отстрани.

за згвнивто
| давайте на очите си чести почивки. Периодично тледайтс далеч: и фокусирате

далечни точка
2.Мигайтс чеето. Това предпазва очите Ви и нренотаратнва чувството на сухота в

оиитс
: Почиствнитс редовно екрана и филтъра. ако използвате такъв.
4.5ъцие сигурни. че зрстзието Ви е идеално коритиранв. проверявайте често

състоянието на очите си.
5.33 на намалите очната умора. разполокете материалите. с които наи-често

работите. приблизително на еднакво разстояние от очите.

ЗА монитори:
Можетс да намалите мускулната и очна умора чрет правилно разполагане

на дисплея и натласиване на наиноиа му.
: поставете монитора точно прсн вас
. за да определите комфортното зрително разстояние. протетнете ръкаш си

към монитора и пгбележете място то на кокнзчетвта на ръката
- поставете монитора приблизително на това мясш

Мониторит не трябвада бъде ноставеи иито много ниско. нито много високо. за
да не предизвиква пане . не на врата надрен или назал.

Височината и наклона на екрана са особено важни при операторите. които
използват бифокшни и трифокалпи ствтета за очила.

Ретупирайте аркостта и контраста на екрана.
Използвайте индиректно или намалено осне .

върх) екрана
За на се намали дневната светлин използвайте щори. завеси. сенници.
Поставете монитора на място. където няма да има отражения от светлинни

иаточнини н лъскави предмети.

чтие. за на се иеоетнат отражениита

КЛАНИАТУРА. МИШКА
Поставете клавиатурата. мишката и други. така че използването им да позволява

отпуснато и комфортно положение на „ното.
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Ппсшвете клавиатурата н иишкап ннлицисьнш височшши рачстояпис

м почивките:
Когаго работи Ви илисика ,ш сивите нлл Д::н пред екрана. почивайтс често „ ш

Хрант време Кршкиш „ част ппчижии са ни шмсхни м редките „ диги пвчивки
Аин шбрцвянв ли си минните ннинлил. ииюишлиш пайнер или специализиран

софист
мн врсмц ии гшчинкши ми. си нимнн рапсшстс гсзи

мущли. мин» са “ пошояшю „ши-ни» напрежение при ишшпианстс нд компютьр.
мине и се пршш

НАМАЛЕТЕ штпчницитв НА (*тгкс:
- тгридстс позитивни онюншпии „а ригиииию си мясю
- направете списък на лента. коша Ви ираши. Ако шбележихе че с

ши. щ илраветн Ви. Отделете врсми. ш ,и помислиш ш евещилни промени. които
грябгш да предприеме. ш ии итстранине ихшчнипичк „и сгрсс.

- обърпстс внимание на шии напрежение. дискпмфнрт или болка. коиш
може да лиманите „ „сит мсибцино „им ли и страните

- спорппзйпс риншни. ииллнннлър Тсвшбра общо състоянис.


