
i

Практичен Прирачник со лесно 
Применливи решенија за 
Подобрување на безбедноста, 
здравјето и условите на 
работното место

второ 
издание

изготвен од меѓународната организација на 
трудот во соработка со 
меѓународната асоцијација за ергономија Е

Р
Г
О
Н
О
М
С
К
И

Т О Ч К ИКОНТРОЛНИ



Ергономски контролни точки



Практичен прирачник со лесно применливи решенија  
за подобрување на безбедноста, здравјето  

и условите на работното место

изготвен од меѓународната организација на трудот
во соработка со меѓународната асоцијација за ергономија

Меѓународна организација на трудот • Женева

Ергономски контролни точки



ергономски контролни точки
назив на оригиналот: Ergonomic Checkpoints 
Превод и стручна рецензија на делото: 
македонско здружение за заштита при работа; 
милан Петковски, дипл. инж. зПр, стручно лице за бр; 
Проф. д-р. јасмина чалоска; 
снежана јанкова Петковска, дипл. инж. зПр, стручно лице за бр.

авторски права © меѓународна организација на трудот 2010
Прво издание 1996
второ издание 2010

изданијата на меѓународната организација на трудот ги уживаат авторските права според Протокол 2 од универзалната конвенција за 
авторски права. и покрај тоа, кратки извадоци од тие изданија може да се  репродуцираат без посебна дозвола, под услов да се наведе 
изворот. за добивање право за репродуцирање или преведување, треба да се поднесе барање до мот Публикации (Права и дозволи), 
Меѓународна организација на трудот  CH-1211 Женева, Швајцарија, или по електронска пошта: pubdroit@ilo.org. Меѓународнатa 
организација на трудот ги поздравува барањата од ваков вид.

книжарниците, институциите и другите корисници кои се регистрирани како организации со право за репродукција можат да земаат 
копии во согласност со лиценците кои им се издаваат за таа цел. Посетете ја  www.ifrro.org за да ја најдете организацијата за права на 
репродукција во вашата земја.

CIP - каталогизација во публикација
национална и универзитетска библиотека “св. климент охридски”, скопје
 
005.961:005.336.1]:331.45(035)
 
   ерГономски контролни точки [електронски извор] : Практичен прирачник со лесно применливи решенија за 
подобрување на безбедноста, здравјето и условите на работното место. - 2. изд.. -   
текст во PDF формат, содржи XX, 304 str.. - скопје : македонско здружение за заштита при работа, 2015

начин на пристап (URL): https://mzzpr.org.mk. - наслов преземен од екранот. - опис на изворот на ден 24.12.2015. - 
Предговор / сеиџи  мачида: стр. V

ISBN 978-9989-2842-6-7

 а) ергономија - заштита на работа - Прирачници

COBISS.MK-ID 100228874

називите употребени во публикациите на мот  се во согласност со практиката на обединатите нации, притоа презентирањето на 
материјал во истите не имплицира изразување на било какво мислење од страна на меѓународната  организација на трудот  во врска со 
правниот статус на ниту една земја, област, територија или во врска со нејзините власти, или со означувањето на нејзините граници.
одговорноста за мислењата изразени во потпишани студии, статии и други прилози е единствено кај нивните автори, а нивното 
објавување не претставува  потврдување на тие изразени мислења од страна на меѓународната  организација на трудот.
Повикувањето на имиња или фирми или комерцијални производи и процеси не имплицира нивно верификување од страна на 
меѓународната  организација на трудот, исто така и секое пропуштање да се спомене конкретна фирма, комерцијален производ или 
процес не претставува знак на неодобрување.
Публикациите и електронските производи на мот можат да се добијат преку поголемите книжарници или кај локалните канцеларии на 
МОТ во многу земји, или директно од ILO Publications,  Меѓународна Организација на трудот, CH-1211 Женева 22, Швајцарија. Каталози 
или списоци со нови публикации може да се добијат бесплатно од горенаведената адреса, или на е-пошта  pubvente@ilo.org

Посетете ја нашата веб страница: www.ilo.org/pubIn



v

се повеќе расте свеста за потребата за спроведување 
на практични активности на работното место 
во правец на намалување на несреќните случаи 
и болестите поврзани со работното место. се 
повеќе се обрнува внимание на примената на 
ергономските принципи поради нивниот голем 
потенцијал за подобрување на работните услови и на 
продуктивноста. расте бројот на искуства стекнати 
во примената на ергономијата на работните места во 
бројни индустриски сектори како и во најразлични 
ситуации, како во развиените така и во неразвиените 
земји, со конкретни резултати во намалувањето на 
несреќите на работно место, болестите поврзани 
со работното место и големи индустриски несреќи, 
но и подобрувања на  незадоволителни услови на 
работното место.  оваа публикација – „ергономски 
контролни точки“ има за цел да понуди, практични, 
ефтини решенија за ергономските проблеми, 
особено за малите и средни претпријатија.

овој прирачник е заснован на бројни примери 
на ергономски подобрувања во практиката 
постигнати со минимални трошоци. таквите примери 
се сè побројни низ целиот свет. тука спаѓаат 
ергономски дизајнирани алати, рачни колички, 
техники за ракување со материјали, уредување на 
работни места, на работно окружение, објекти за 
одмор на работното место и методи на групна работа. 
знаењата стекнати со локална практична примена 
на ергономски мерки претставуваат многу корисен 
додаток за ергономските апликации  кои ги развиваат 
квалификуваните специјалисти и практичари на 
ергономијата. станува се поочигледна потребата 
за информирање и споделување  на информации 
за конкретни локални подобрувања постигнати 
во практиката - на ниво на работни места со цел 
истите да  се искористат  на други слични работни 
места. се надеваме дека примената на ергономските 
контролни точки ќе биде поттик за споделување на 

ваквиот вид искуства со што ќе им се помогне на 
луѓето во унапредување на системската примена на 
ергономските принципи.

во овој Прирачник се претставени 132 
ергономски интервенции чија цел е создавање на  
позитивни ефекти без да се прибегнува кон скапи 
или високо софистицирани решенија. акцентот е 
ставен на  реалистични решенија со флексибилен 
начин на примена кои придонесуваат за подобрување 
на работните услови и продуктивноста. бројните 
искуства од практичната примена на првото издание 
на „ергономски контролни точки“ за кои известуваат 
луѓето од практиката, се пренесени во ревидираниот 
текст заедно со илустрации како и дополнителни 
контролни пунктови. тесната соработка меѓу 
меѓународната асоцијација за ергономија и 
меѓународната организација на трудот се покажа 
како многу корисна во изготвувањето на ова второ 
ажурирано издание како и исполнување на најитните 
потреби за менаџирање на ергономските ризици на 
работните места.

се надеваме дека прирачникот „ергономски 
контролни точки“ ќе продолжи да ги инспирира 
менаџерите, надзорниците (раководителите), 
работниците, обучувачите и едукаторите како и 
специјалистите во делокругот на ергономијата и 
здравството и ќе им помогне во споделувањето и 
ширењето на практични информации и искуства 
за постигнување на ергономски подобрувања на 
работните места. 

 сеиџи мачида 
(Seiji Machida)

Директор
Програма за безбедност и здравје на работното 
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Меѓународна организација на трудот
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“Или напиши нешто што е вредно да се прочита или направи нешто за што е вредно да се пишува”
Бенџамин Френклин

ергономијата е составен дел на заштитата при работа. нејзината основна цел е да го прилагоди 
работното место, работните алатки, работните постапки кон човекот, а со тоа да создаде непосредно 
опкружување кое нема по ниеден основ штетно да влијае на здравјето и безбедноста на работниот 
човек. 

оваа книга претсавува оригинално издание на меѓународната организација на трудот, која на 
едноставен и практичен начин, со конкретни мерки им овозможува на стручните лица за безбедност, 
инженерите за заштита при работа, како и лекарите по медицина на труд да направат правилен избор во 
давањето на стручни совети за превенирање на одредени потенцијални ризмици поврзани со работното 
место.

Пред вас го имате најновиот превод на релевантна стручна литература за потребите на 
професионалците од областа на безбедност и здравје при работа во република макелдонија, од страна 
на македонското здружение за заштита при работа. и понатаму остануваме доследни на нашата мисија 
-  професионализација на заштитата при работа со што би овозможиле создавање на човечни работни 
места во република македонија. 

заради ограничени ресурси, но и во насока на зачувување на животната средина, ова издание на 
“ергономските контролни точки” ја изадаваме единствено како електронска верзија. 

Со почит,

Милан Петковски
Претседател

Македонско здружение за заштита при работа

Предговор кон 
македонското издание 
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ПРЕДГОВОР  КОН  ВТОРОТО 
ИЗДАНИЕ

оваа книга е ревидирана и проширена верзија 
од „ергономски контролни точки“, составена со 
заеднички напори на меѓународната асоцијација за 
ергономија (IEA-мае) и меѓународната  организација 
на трудот (ILO-мот) со цел  да се презентираат 
практични подобрувања од ергономски аспект.

Првото издание на „ергономски контролни 
точки“, издадено во 1996 беше добро примено 
ширум светот и преведено на повеќе јазици меѓу 
кои и арапски, бахаса, индонезиски, Француски, 
јапонски, корејски, Полски, Португалски, руски, 
шпански, таи јазикот, турски и виетнамски. тоа се 
користи во програми за обука во бројни земји во 
развој во азија, африка и латинска америка, а од 
цела серија конкретни работни места во земјите во 
развој пријавени се подобрувања по примената на 
нискобуџетните идеи од овој Прирачник. оние што 
ја практикуваат ергономијата на работните места во 
индустриски развиените земји исто така го сметаат 
овој Прирачник за корисен во подобрувањето 
на условите на работното место, особено во 
практичното работење во малите и средни 
претпријатија. обуките покажале дека контролните 
точки можат да имаат добар ефект во обучувањето на 
локалните луѓе да изнаоѓаат реалистични решенија 
за ергономските проблеми во најразлични ситуации 
на работното место. широкиот обем што го опфаќа 
овој Прирачник е особено погоден за изнаоѓање на 
практични решенија за ергономските проблеми во 
конкретни локални ситуации во кои може да има 
големи варијации околу приоритетните прашања.  

По развојот на ергономијата во последната 
деценија и по приливот на повратни информации 
од користењето и примената на принципите за 
безбедност и здравје при работа, во 2004 мот заедно 
со меѓународниот комитет за развој на IEA, започнаа 
со длабинско ревидирање на изданието од 1996. 
IEA  формираше работна група, под раководство на 
казуака коги, чија задача беше да ја изготви основата 
која потоа беше предмет на ревидирање и од IEAи 
од мот, а беше реализирана на работната средба 
на бали, индонезија, во 2005. олеснувачи на оваа 
работна средба беа дејвид кепл, Претседавач на 

Meѓународниот комитет за развој на IEA, и шенгли 
ниу - претставник на мот.
- работната група задолжена за второто издание се 

состоеше од следниве членови:
- сара арфорн, универзитет махидол, банкок, 

тајланд;
- мариа батино, оддел за работни односи и 

вработување, манила, Филипини;
- дејвид Ц. кепл, дејвид кепл и партнерите, источно 

ајванхо, австралија;
- Пјер Фалзон, меѓународна асоцијација за 

ергономија, Париз, Франција;
- мартин Хеландер, нанјанг универзитет за 

технологија, сингапур;
- тору итани, универзитет на градот нагоја, нагоја, 

јапонија;
- акијоши ито универзитет за здравје на работното 

место и за животната средина – китакушу,  
јапонија;

- Цујоши каваками, регионална канцеларија на мот 
за азија и Пацификот, банкок, тајланд;

- таи каи, Центар за здравје на работното место и за 
животна средина, канто, виетнам;

- Халиматун м. калид, дамаи науки, куала лумпур, 
малезија;

- казутака коги, институт за наука за работните 
односи, кавасаки, јапонија;

- крункраивонг, институт за подобрување на 
условите за работа и на животната средина, 
банкок, тајланд;

- Шенгли Ниу, МОТ, Женева, Швајцарија;
- терезиа Павитра, универзитет сурабаја, сурабаја, 

индонезија;
- буди сантозо Гутама, универзитет сурабаја  

сурабаја, индонезија;
- силверстин, вашингтон министерство за труд и 

индустрија, сад;
- сутџана, универзитет на удајана, денпасар, 

индонезија;
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- ерна треснанингиш, оддел за здравје на работното 
место, Џакарта, индонезија.

како резултат од овие консултации беа 
составени 132 ревидирани контролни точки за 
ова второ издание. од вкупни 128 точки во првото 
издание, 104 се задржани, составени се осум нови со 
составување на по две претходни. новите точки се 
однесуваат на работни места на компјутер, возење на 
вилушкар и подвижни кабини, работа на височина, 
работа на студено, системи за климатизација, 
канцелариски простории, етикетирање на контејнери 
и опасни материи, рециклирање отпад, ограничени 
простории, противпожарни апарати, планови за 
евакуација, физички вежби, рамноправно учество 
на мажи и жени, млади работници и системи за 
управување на ризик.

следна нова карактеристика на  ова – второ 
издание е тоа што секоја контролна точка наведува 
ризици /симптоми кои се решени со сугерираните 
ергономски решенија. зависно од локалната 
ситуација, корисниците можат да изберат конкретни 
практични подобрувања применливи за нивното 
работно место и да развијат свои сопствени 
контролни листи за проверка. различните начини 
на кои може да се користат контролните точки и 
ергономската листа за проверка се опишани во 
„сугестии за користење на овој Прирачник“ на pp.xiii-
xviii. 

во составувањето на контролните точки, 
нагласокот е ставен на визуелното презентирање кое 
на корисниците им помага да ги решат проблемите. 
затоа, во корист на практичните решенија -  

аналитичкиот дел е сведен на минимум. ова е во 
согласност со пристапот кој се користи во програмите 
на мот, кои веќе се докажале како ефективни, како 
во индустриски развиените, така и во земјите во 
развој.

овој Прирачник е резултат на заедничките 
напори на многу луѓе кои работеа заедно со групата 
експерти. тука се и сосем нови графикони, изведени 
во боја од нгије ти сам во соработка со тон тхат каи, 
обајцата од Центарот за заштита при работа и на 
животната средина при одделот за здравство канто  
во виетнам. Повеќето од тие графикони се засновани 
на оригиналните цртежи од првото издание и од 
други публикации на мот, со наменски модификации. 
Понатаму, развиени се нови цртежи врз основа на 
искуства стекнати во наменски програми за обука.

мот изразува благодарност до  Пјер Фалзон 
и дејвид кепл, претседатели на IEA во периодот 
2003-2006 и 2006-2009, за нивниот придонес за 
заедничкото изготвување на ова второ издание.  
благодарност изразуваме исто така кон советот на 
IEA за материјалот користен во контролните точки и 
за нивната интелектуална поддршка.

 

шенгли ниу , со-издавач
виш специјалист за професионално здравје
Програма безбедност и здравје на работното 

место и на окружувањето 
(SafeWork)
меѓународна  организација на трудот 

 
казутака коги, со-издавач
Претседавач
работна група на мае
ергономски контролни точки, второ издание
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овој Прирачник е збирка од „ергономски контролни 
точки“ кои може да се користат за изнаоѓање практични 
решенија за подобрување на работните услови од ер-
гономска гледна точка. неговата  цел е да обезбеди ко-
рисен инструмент за сите оние кои имаат намера да ги 
подобрат своите услови за работа во правец на подоб-
рување на безбедноста, на здравјето и на ефикасноста.

ергономските контролни точки се наменети за оние 
кои сакаат да спроведат практични подобрувања во веќе 
постојните работни услови. Прирачникот  ги опфаќа сите 
главни прашања поврзани со ергономијата на работно-
то место: складирање и ракување со материјали, рачни 
алати, продуктивни и безбедни машини, подобрување на 
концептот на работното место, осветлување, простории, 
контрола на опасни супстанции и агенси, простории за 
одмор и разонода и организирање на работата. според 
тоа, таа може да помогне во изнаоѓање на практични ре-
шенија за секоја локална ситуација. Прирачникот може 
да им помогне на корисниците во барањето на решенија, 
со тоа што секоја контролна точка наведува и соодветна 
активност. дадени се достапни опции за такви решенија 
како и некои дополнителни совети. корисниците можат 
да ги изберат оние контролни точки кои се применливи 
на нивните работни места и речениците кои упатуваат на 
активност можат веднаш да ги искористат како контрол-
ни листи, прилагодени за конкретните работни места. 
така, корисниците можат да ги користат сите или дел од 
контролните точки, онака како што наложува локалната 
ситуација (за повеќе детали види во „сугестии за корис-
тење на Прирачникот“ pp. xi–xii)

Прирачникот „ергономски контролни точки“ доаѓа 
како следен чекор по изданието на мот под наслов „По-
висока продуктивност и подобро работно место“ прирач-
ник за активности издаден во 1988 како водич за практики 
за подобрување на работните места во малите и средни 
претпријатија. оваа првична публикација беше многу ко-
ристена за активности за обука во различни региони во 
светот. Прирачникот е ефективна алатка за пристапот 
што мот го примени во рамки на обуката „Подобрувања 
на работните места во мали претпријатија“ (WISE). Овој 
пристап е применет во бројни активности, во повеќе земји 
во развој, во рамките на меѓународната програма на мот 
за подобрување на условите на работното место и во жи-

вотната средина (познат и како PIAC, согласно кратенката 
од француски јазик). како последователни активности во 
рамки на следењето на резултатите, произлегоа Форму-
ларите за ергономски контролни точки кои станаа соста-
вен дел на програмата на мот.

Прирачникот „ергономски контролни точки“ е ре-
зултат на соработката меѓу меѓународната организација 
на трудот и меѓународната асоцијација за ергономија  
(MAE). во 1991 комитетот за трансфер на технологија 
при мае оформи експертска група под раководство на 
најмедин мешкати, која имаше за цел да ја конципира 
суштината на документ од ваков тип како и да го состави 
најголемиот дел од содржината. Групата главно ја пред-
водеа казутака коги од мот и тууликки куоринка од мае. 
тууликки  куоринка состави збирка од бројни ракописи а 
казутака коги продолжи со составувањето на текстот на 
контролните точки.
следниве лица го сочинуваа јадрото на групата која ги 

состави „ергономските контролни листови“:
- мартин Хеландер, државен универзитет на њујорк, ба-

фало, сад;
- ендру имада, универзитет во јужна калифорнија, лос 

анџелес, сад;
- казутака коги, меѓународна организација на трудот, 

Женева, Швајцарија;
- стивен конз, канзас државен универзитет , менхетен, 

сад;
- икка куоринка, институт за истражувања на здравјетот 

и безбедноста на работното место на квебек (IRSST), 
монтреал, канада;

- тууликки куорника, IRSST,  монтреал, канада; 
- Волфганг Лауриг, Institut für Arbeitsphysiologie, 

дортмунд, Германија;
- најмедин мешката, универзитет на јужна калифор-

нија, лос анџелес, сад; 
- Хусанг шахнаваз, лулеа технолошки универзитет, лу-

леа, шведска ;
Групата експерти утврди важни области во кои ер-

гономијата придонесува за подобрување на условите 
на работото место, а беше проценето дека овој вид при-
донес е најважен за малите претпријатија. за секоја од 
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областите на ергономијата беа развиени меѓу 10 и 20 
контролни точки а  резултатот е збирка од 128 контрол-
ни точки. При нивното развивање, најсилен акцент беше 
ставен на конкретното и визуелно прикажување, на ситу-
ации на барање и наоѓање решенија на проблеми како 
една од најважните цели на оваа публикација. Притоа, 
аналитичкиот дел е сведен на минимум во корист на прак-
тичните решенија. ова е во согласност со пристапот што 
мот го применува во својата програма а кој се покажа 
ефективен, како во индустриски развиените земји така и 
во земјите во развој. 

во 1993 контролните точки беа тестирани во индо-
незија и тајланд, на два „патувачки семинари“, организи-
рани во соработка меѓу мот и мае со друштвото за ер-
гономија на југоисточна азија. овие семинари покажаа 
дека контролните точки може ефективно да се користат 
за обучување на локалните работници во изнаоѓање на 
реални решенија за ергономските проблеми на работни-
те места, во нивните развојни ситуации.

овој прирачник е резултат на заедничките напори 
на многу луѓе кои соработуваа со групата експерти. Ха-
мид кавианиан, од државниот универзитет на калифор-
нија, лонг бич, и карл кроемер, Политехички институт на 
вирџинија и на државниот универзитет радфорд сад, 
учествуваа во создавањето на концептот на некои од кон-
тролните точки. јирген сербицер и валентина Форасти-
ери од мот ги спроведоа почетните  истражувања. елен 
роскам красноселски и Хуан карлос Хиба од мот се по-
грижија за илустрациите заедно со експертската група. 
тука има графики од влад Ганеа и игор лосавио. Цртежи 
се земени и од прирачник за обука под наслов „безбед-
ност, здравје и работни услови“ објавен од здружениот 
совет за безбедност на шведска (стокхолм, 1987), и од 
поранешни изданија на мот .

на барање на комитетот на мае за едукација и обука 
(Претседател маргарет булок), следниве лица соработу-
ваа во спроведувањето во практика на контролните точки 
во рамки на „патувачките семинари“: камиел ванвотер-
гем, кв-ергономија, Хаселт, белгија; китти интаранонт, 

чулалонгкорн универзитет, банкок, тајланд; чајут чава-
литнитикул, министерство за труд и социјална заштита, 
национален институт за подобрување на работните ус-
лови и на животната средина, банкок, тајланд и аднјана 
мануаба, универзитет на удајана, денпасар, индонезија.

Голема благодарност искажуваме за соработката 
од страна на мае предводена од Хал в. Хендрик, пора-
нешен претседател. Голема благодарност му должиме 
исто така и на  советот за материјална и интелектуална 
поддршка при мае. исто така, многу ја цениме и иниција-
тивата на мот за реализирање на овој проект во рамки на 
редовниот буџет и програмски активности.

особена благодарност искажуваме спрема  клод 
димон, директор на одделот за услоови на работното 
место и за животна средина и чандра Пинагода, шеф на 
одделот за безбедност и здравје на работното место за 
нивната поддршка. 

авторите се надеваат дека ова ново издание ќе пос-
лужи како поттик за практични подобрувања на многу ра-
ботни места во најразлични делови од светот.
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Препораки за употреба на 
прирачникот

Препораките за употреба на ергономските контролни 
точки што се дадени овде се засноваат врз искуствата од 
обуките стекнати со употреба на првото издание, особе-
но во земјите во  развој. тие искуства се однесуваат на 
програмите за обука во кои се употребува методологија-
та за Подобрување на работата на малите претпријатија 
(ПРМП- WISE) што ја разви МОТ и слични партиципативни 
методи за обука насочени кон дејствување. во тие обуки 
зедоа учество многу членови од работната група форми-
рана за ова второ издание. како што е опишано во анекс 
1, при изготвувањето на овој прирачник беше земена 
предвид поврзаноста со тие партиципативни методи.

кога се имплементираат подобрувања на работното 
место, корисно е да се применат напатствијата дадени со 
контролните точки. Постапките за подобрување наведе-
ни во контролните точки се засноваат  на голем број ос-
новни ергономски принципи што веќе се применуваат на 
вистински работни места, меѓу кои и следните:

 — со активното учесто на менаџерите и работниците 
треба да се развијат директни решенија;

 — Групната работа е предност при планирањето и 
спроведувањето на практичните подобрувања;

 — употребата на достапни локални материјали и екс-
пертиза носи многу придобивки;

 — Повеќестраната акција треба да осигура дека со тек 
на времето подобрувањата ќе бидат одржливи; и

 — Потребни се континуирани акциски програми за да 
се создадат локално приспособени подобрувања.
собраните контролни точки се соодветни на нив-

ната примена која пак ги одразува основните принципи. 
овие контролни точки претставуваат едноставни, ефти-
ни, непосредно применливи ергономски подобрувања. 
Природата на подобрувањата кои се лесно применливи, 
фаворизира групна работа и спроведување со помош на 
локални материјали и вештини. бидејќи сите контролни 
точки покриваат широки области, корисниците се насо-
чени кон тоа да преземаат активности на повеќе нивоа, 
секој согласно локалната ситуација. многуте илустрации 
што ги претставуваат широкоприменливите идеи со мал 
трошок, исто така, може да им помогнат на корисниците 
да најдат решенија на локално ниво.

Постојат четири главни начини на кои може да се 
употребуваат ергономските контролни точки во овој при-
рачник:

1. Примена на избраните контролни точки на работно-
то место;

2. креирање на локално приспособени, практични и 
лесно достапни контролни листи;

3. Правење на листи со информации за непосредна 
употреба; и

4. организирање работилници за обука за планирање 
и спроведување на директни промени на работното 
место.

1. Примена на избраните контролни точки на 
работното место

При примена на ергономските контролни точки на 
конкретно работно место, се советува да се избере одре-
ден број ставки што се смета дека се важни за работното 
место. вообичаено, за иницијална примена на прирач-
никот се смета дека е најпогодно да се применат околку 
20–30 точки. може да се направат копии од страниците 
на кои се наоѓаат соодветните ставки од контролните 
точки и да се разделат за употреба во воведните сесии за 
заштита при работа, ергономски интервенции или упра-
вување со ризикот на работното место.

врз основа на избраните ставки, може да се направи 
куса контролна листа со помош на форматот на ергоном-
ската контролна листа содржана во прирачникот. таквата 
контролна листа е соодветна за почетните воведни сесии, 
особено кога контролната листа се употребува заедно со 
копиите од избраните страници од прирачникот. докол-
ку дозволува времето, се препорачува да се изготви кон-
тролна листа локално приспособена на работното место, 
како што е опишано во следниот дел.

кога се применуваат избраните контролни точки или 
кога се употребуваат за обука, корисно е да се организи-
раат вежби на самото работно место. кусата контролна 
листа може многу да помогне во таквите вежби, бидејќи 
им помага на учесниците што ги посетуваат работни-
те места да ги согледаат на поинаков начин и да најдат 
практични точки за подобрување. исто така, запаметете 
да им кажете на учесниците да ги изнајдат постојните 
добри точки бидејќи тие ќе им помогнат во последова-
телните дискусии. 

резултатите од посетите на работните места треба 
да се дискутираат во мали групи и потоа да се разгледа-
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ат на состанок на сите учесници или на претставници на 
групите. Групната работа на учесниците кои ги користат 
избраните ставки е од суштинско значење во идентифи-
кувањето на локално изводливи подобрувања.

како што е истакнато во следните делови, важно е 
да се разгледаат повеќе аспекти на условите на работ-
ните места. според тоа, се советува да се изберат барем 
неколку точки од неколку поглавја од прирачникот, за да 
се покријат складирањето и ракувањето со материјали, 
безбедноста при работа со алати и машини, дизајнот/
концепцијата на работното место, физичката околина, 
просториите за одмор и разонода и организацијата на 
работата.

кусата контролна листа и материјалите засновани 
врз избраните ставки од контролните точки може да им 
помогнат на учесниците да им дадат приоритет на актив-
ностите кои треба веднаш да се преземат. може да из-
берат краткорочни и долгорочни приоритети. бидејќи во 
сите овие  области се можни едноставни акции со ниски 
трошоци треба да биде релативно лесно да се изберат 
соодветни ставки од контролните точки со тоа што ќе се 
земат предвид особените услови на конкретните работни 
места.

2.  Креирање на локално приспособени, практичи 
и применливи контролни листи

Целта е да се создаде и да се применува  контролна 
листа  составена од избрани контролни точки, приспо-
собена за локалните потреби. таквата контролна листа 
може да биде моќна алатка за ергономска проценка и 
подобрување на постојните работни услови.

бидејќи контролните точки собрани во овој прирач-
ник претставуваат директно применливи подобрувања 
на работното место, ергономската контролна листа на 
страниците xix–xxx од прирачникот може да се употре-
бува како референтна табела за избирање на контролни 
точки што ќе бидат соодветни на локалната ситуација. 
Процесот на нивно изготвување вообичаено се одвива во 
работна група на следниот начин:

1.   Главните области во кои се итно потребни  по-
добрувања треба да се утврдат во работна група. вооби-
чаено, може да се истакнат конкретни аспекти од скла-
дирањето и ракувањето со материјали, безбедноста при 
работа со машини, конципирањето на работното место, 
осветлувањето, работните простории, просториите за 
одмор и разонода и организацијата на работата.

2.   се советува да се избере ограничен број  на кон-

тролни точки од оние што се наведени во ергономската 
контролна листа. како правило, може да се изберат не-
колку ставки за секоја од целните области.

3. избраните ставки може да се соединат во форма 
на предлог контролна листа од околу 30–50 ставки што ќе 
ги покриваат избраните области. таа предлог контролна 
листа може да има форма  слична на оваа - на ергоном-
ската контролна листа, а тоа (со одговарање на прашање-
то „дали предлагате акција?“ со не или да и нагласување 
дали таа акција е Приоритет или не) е корисно бидејќи 
им помага на корисниците да ги предложат приоритетни-
те подобрувања во локалниот контекст. Предлогот може 
да се тестира со пилот употреба што вклучува пробна 
вежба/разгледување-прошетка на дадено работно место. 
со добиениот повратен одговор од таквата пилот при-
мена, може да се финализира локално приспособената 
контролна листа.

4.   контролната листа може да биде дополнета со 
брошура што ќе  содржи и копии од соодветните страни-
ците на овој прирачник. брошурата, со по две страни за 
избраните 30–50 ставки, може да се употреби како рефе-
рентен материјал за достапните опции со низок трошок.

таквата комбинација од локално изготвена кон-
тролна листа и брошура во која се објаснети соодветни-
те контролни точки може да се употребува при реално 
спроведување на подобрувањата на работното место. 
на пример, процесот на конципирање може да го спро-
ведат членови на комисија за безбедност и здравје на 
работното место, на специјална наменска работна група 
составена од претставници од менаџментот и членови на 
синдикатите, на работна група што се состои од менаџе-
ри на работното место, раководители и работници или на 
специјална група формирана за конкретна ергономска 
активност. таквите групи на локални учесници може да ја 
изготват, а потоа и директно да ја спроведат контролната 
листа и придружната брошура.

Целиот процес на изготвување и употреба на локал-
но приспособена контролна листа и придружна брошура 
може да се резимира на следниот начин:
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Групна работа на процесот за изготвување на локално 
приспособена контролна листа 

(1) утврдување на главните области во кои се потребни 
итни подобрувања  
(учење од локалните добри практики)

ê
(2) избирање на ограничен број (30–50) од насловите на 

контролните  точки 
(неколку или повеќе по област)

ê
(3) тестирање на предлог контролната листа и форму-

лирање на локално приспособена контролна листа 
(фокус на подобрувања кои бараат низок трошок)

ê
(4) дополнување на контролната листа со брошура со 

соодветните страници 
(како референтен материјал за корисниците)

ê
употреба на сетот (контролната листа/брошурата) за 
групната работа на менаџерите/работниците

треба да се нагласи дека локално приспособената 
контролна листа формулирана на овој начин се употре-
бува за да се најдат лесно изводливи подобрувања, а не 
за да се направи комплетна проценка на ергономските 
услови на работното место за кое станува збор. Причина 
за тоа е фактот дека постепениот напредок во подобру-
вањето на различни ергономски аспекти е подобар.

кога специфични аспекти од ергономските услови 
бараат особено внимание, може да се изготви специфич-
на контролна листа во која  фокусот на вниманието  ќе се 
стави на тие конкретни аспекти. на пример,  контролна 
листа што главно се однесува на физички задачи може да 
се формулира кога локалните луѓе ќе се согласат да се 
фокусираат на мускулоскелетни поплаки. или пак, може 
да се изготви контролна листа која е фокусирана на ра-
ботењето на визуелен дисплеј. во такви случаи се совету-
ва да се состави контролна листа, со околу 30–50 ставки 
за почеток, која ќе  покрива колку што е можно повеќе од 

повеќеслојната проблематика поврзана со ергономските 
услови. тоа може да се објасни со фактот дека таквите 
специфични прашања, исто така, се под различни влија-
нија на повеќеслојни фактори и искуства, а релативно ку-
сата листа може да доведе до енергични дискусии за тоа 
како да се постапи со тие фактори.

Постојат многу примери за локално приспособени 
контролни листи. Оригиналната WISE контролна листа 
што е во масовна употреба од 1980-ите години содржи 44 
ставки што ги покриваат сите области од овој прирачник. 
Контролната листа WISE претставува контролна листа 
ориентирана кон ергономски активности за мали и сред-
ни претпријатија. неодамна беше создадена куса верзија 
на локално приспособена контролна листа за употреба 
во мали претпријатија од страна на една работна гру-
па во малезија. таа контролна листа е приспособена за 
групна работа на ниво на претпријатие и за основна обу-
ка за ергономска активност.

контролната листа содржи 24 ставки што се одне-
суваат на акција со илустрации на типични ситуации низ 
кои се претставени идеи што може да се спроведат со 
мал трошок. дополнета е со брошура во која се објаснети 
суштинските опции со низок трошок во однос на тие 24 
акции, заедно со  илустрација за типична ситуација и за 
секоја од нив, фотографија од добар пример на локално 
ниво. за лесно упатување, таа контролна листа е прило-
жена кон овој прирачник (анекс 2). 

се очекува да се направат бројни контролни листи 
и придружни брошури за различни индустрии и различни 
услови. од неодамна постои тенденција да се изготву-
ва илустрирана контролна листа при што ќе се изберат 
30–40 ставки преку учење од  добрите локални примери 
во повеќе области.

3.  Изготвување на информативни листи готови за  
употреба

со употреба на овој прирачник може да се изготват 
разновидни листи со информации што ќе ги објаснува-
ат практичните ергономски подобрувања. едноставната, 
униформна структура на секоја контролна точка од овој 
прирачник е полезна за таа намена. илустрациите во боја 
од овој прирачник, исто така, се многу погодни за изгот-
вување на лесни референтни листи.

Постојат три основни опции за изготвување на ин-
формативни листи со употеба на контролните точки од 
овој прирачник:

Препораки за употреба на прирачникот
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Ергономски контролни точки

1.   Единечни листи со информации

секоја контролна точка од овој прирачник се состои 
од две страници, така што секоја контролна точка може 
да се фотокопира и да се понуди како двострана инфор-
мативна листа. зависно од локалните потреби, може да 
се подготви и збирка од такви поединечни информативни 
листи. тие листи може да се разделат на повеќе групи или 
како дополнителен материјал за програми за обука.

2.   Информативни листи во вид на брошура

избраните контролни точки од овој прирачник може 
да се уредат како брошура. изборот на контролни точки 
што треба да бидат вклучени во брошурата може да го на-
прави уредничка група. може да се изготват цела серија 
различни брошури, на пример, брошури што ќе содржат 
контролни точки кои ќе се применуваат за конкретен тип 
на работно место или кои ќе бидат поврзани со специфи-
чен ергономски аспект или специфичен ризик, како што 
се рачна работа/ракување со материјал, рачни алатки, 
компјутерски работни единици, болки во мускулите, за-
болувања на горните екстремитети, ризици од повреда, 
топлина и студ, хемиски ризици, стрес на работа, спречу-
вање на грешки, итни случаи, организација на работата, 
млади работници итн.

3.   Локално приспособени информативни листи 

друг корисен начин да се изготват информативни 
листи од овој прирачник е да се преуредат страниците на 
кои се испишани контролните точки со тоа што ќе се до-
дадат материјали што ќе ги одразуваат локалните услови. 
тоа е релативно лесно да се направи, бидејќи нагласокот 
во овој прирачник е на едноставните и практични подоб-
рувања. особено корисни брошури може да се создадат 
со наведување добри примери постигнати на локално 
ниво, во согласност со  практичните опции. брошурите во 
кои се претставени фотографии од добри локални при-
мери се корисни за да се охрабрат слични подобрувања 
во малите и средните претпријатија, во конкретна индус-
трија или кај конкретни типови работни места. во прилог 
може да најдете примерок од страниците во таква брошу-
ра за мали претпријатија во малезија (анекс 3).

4. Организирање работилници за обука за дире-
кетни промени на работното место

Практичен начин за употреба на прирачникот при 
обука за спроведување на подобрувања на работното 
место е да се организираат куси работилници за обука 
на локалното население за примена на основните ер-

гономски принципи. Голем број земји пријавија дека го 
употребуваат прирачникот за таа намена во различни ра-
ботилници за обука.

Обуките со WISE и слични партиципативни програ-
ми ја покажаа ефективноста на работилниците за обука 
од 1-4 дена при што се применува пристапот на добра 
практика врз основа на локалната практика. ергоном-
ските контролни точки може да се употребуваат како 
материјали за обука насочени кон акција.

таквите работилници за обука може да се комбини-
раат со употреба на локално приспособени контролни 
листи, брошури или материјали со информации што се 
опишани во претходните делови.

следејќи го  пристапот на користење на добрите 
практики, може да се организира работилница за обу-
ка насочена кон активности, со помош на: (а) собирање 
локални добри примери; (б) одржување сесии за иденти-
фикација на идеи со низок трошок за подобрување на 
условите на работното место со примена на достапните 
опции; и (в) следење на процесот на групна работа за да 
се научи како да се предложат и да се спроведат извод-
ливи подобрувања.

Почетниот чекор за собирање локални добри при-
мери изгледа особено корисен. тие добри примери 
може да го посочат опсегот на ергономски проблеми и 
нивните локално изводливи решенија. контролните лис-
ти кои ги покажаа локално достапните опции и соодвет-
ните страници од овој прирачник може да се употребат 
како алатка за поврзување на добрите практики со ерго-
номските подобрувања и за упатување на лицата што се 
обучуваат кон дирекно спроведување на тие подобру-
вања. Групната работа е суштинска за да се следат тие 
чекори.

типични партиципативни чекори во работилница 
за обука насочена кон активности, со помош на овој 
прирачник може да бидат следните:
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Партиципативни чекори за организирање обуки со примена 
на Прирачникот „ергон. контролни точки“

а) собирање на  добри  локални 
примери за ергономски подоб-
рува-ња на работното место (за 
изготвување на приспособена 
контролна листа /Прирачник)

• Камери

• интервјуа

ê
б) вежба со контролната листа при 

посета на работно место (да се 
научи како да се идентифику-
ваат локални добри практики и 
можности)

• локално 
адаптирани 
контролни 
листи

ê
в) технички сесии за ергономските 

принципи во избрани области 
(со фокус на подобрувања со 
кои бараат мал трошок)

• страници од 
Прир. „ергон 
контролни 
точки“

• примери

ê
г) Групна работа на акциски 

планови за спроведување 
на ергономски подобрувања 
(како референтен материјал за 
корисниците)

• методи за 
групна работа

• планови

ê
бројни  активности за следење 
со цел да се видат постигнатите 
подобрувања и да се поддржи 
континуирано подобрување

 за тие чекои за обука обично се потребни 1–4 дена. 
важно е сериозно да се организираат сесиите за групна 
дискусија. секоја сесија (1 до 11/2 час) се претпочита да 
се состои од презентација од обучувачот, групна диску-
сија во мали групи и презентација на групните резултати. 
на тој начин, учесниците може да ги научат практичните 
начини на кои може да ја применат контролната листа и 
да предложат изводливи подобрувања што ќе имаат ре-
ално влијание врз работното место. во случај на едно-
дневна или дводневна работилница, може да се направи 
вежба со контролната листа на почетокот од првиот ден. 

тоа им овозможува на учесниците да ги употребат нив-
ните контролни резултати во последователните сесии во 
неколку избрани технички области. искуството покажу-
ва дека е корисно да се одржат сесии барем во однос на 
складирањето и ракувањето со материјалите, концептот 
на работното место и физичката околина. При дводневна 
работилница, може да се додадат сесии за безбедноста 
при работењето со машини, просториите за одмор и раз-
онода и организацијата на работата.

  тридневна или четиридневна работилница може да 
ги опфати сите главни технички области од прирачникот. 
на пример, по вежбата со контролна листа, може да се 
одржат сесии за складирање и ракување со материјали, 
безбедност на  машините и алатките,  концепт  на работ-
ното место, осветлување, физичка околина, просториите 
за одмор и разонода и организација на работата. може 
да се додадат студии на успешни случаи и сесија за тоа 
како практично да се  спроведат подобрувањата. корис-
но е да се охрабрат учесниците да ги претстават нивните 
сопствени акциски планови.

нагласокот на сите сесии треба да биде на учење 
од добрите локални примери, предлози за подобрувања 
во кои се применуваат ергономски принципи и учење на 
постапките за групна работа при договарање во однос на  
подобрувања кои се веднаш изводливи.

во анекс 4 се дадени примери од програми од 
дводневна и четиридневна работилница. треба да се за-
бележи дека тие програми се спроведени во форма на 
серија сесии со групна работа. вообичаено корисните 
алатки за обука вклучуваат локално приспособена кон-
тролна листа, добри локални  примери (пр. фотографии 
со куси забелешки) и соодветни страници со релевантни 
контролни точки од овој прирачник.

5.  Практични совети за спроведување на подобру-
вањата

Подобрувања на работни места може да се постиг-
нат со користење на природата на овој прирачник насо-
чен кон акција. Горенаведените сугестии даваат некои 
вообичаени практични совети за употреба на прирачни-
кот.

секогаш е корисно да се потпрете на добрата ло-
кална  практика (како што е покажано со добрите локал-
ни  примери) и да се преземат 

партиципативни чекори при групна работа. ин-
формациите во овој прирачник може да им помогнат на 
луѓето да  побараат достапни опции за подобрувања во 

Препораки за употреба на прирачникот
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повеќе технички области и да предложат едноставни по-
добрувања со низок трошок што ќе бидат применливи во 
конкретните локални услови. следниве насоки може да 
помогнат во ефективната употреба на овој прирачник.

1.   Употребете „акциска контролна листа“ за да се 
добие поинаков поглед на условите на работното 
место

ергономските контролни листи може да помогнат за сис-
темско испитување на постојните услови на работното 
место.  Форма на контролните ставки кои упатуваат на 
акција, наведени во ергономската контролна листа од 
овој прирачник е корисна за да ги води луѓето кога ба-
раат локално изводливи подобрувања. бидејќи долгата 
контролна листа е тешко да се примени, се советува да се 
состави контролна листа со форма која ќе упатува на ак-
ција и  во која ќе биде наведен ограничен број опции со 
низок трошок. таквата контролна листа ќе им овозможи 
на локалните луѓе да ги идентификуваат потенцијалните 
подобрувања од нова перспектива.

2.   Учење од добрите примери спроведени на локални 
работни места

локалните примери за подобрувањата на работното 
место ја покажуваат не само нивната полезност, туку и 
нивната изводливост. тие добри примери нудат увид во 
начините на кои се постигнати подобрувања во тешки 
локални услови, а така може да се охрабрат локалните 
луѓе да преземаат сопствени акции. во тој контекст, до-
брите локални  примери нудат многу корисни насоки за 
превемање на активности за  подобрувања во смисла на 
изводливи идеи, вештини, трошоци, материјали и сора-
ботка меѓу менаџерите и работниците. Понатаму, истак-
нувањето на достигнувањата, наместо укажувањето на 
слабостите секогаш помага да се поттикне позитивно и 
конструктивно размислување, што може да води кон ре-
ални подобрувања.

3.   Развивање на идеи за подобрување што можат да се 
изведат

При предложувањето на нова идеја за подобрување, ва-
жно е да се погрижите  идејата да биде изводлива во кон-
кретната локална ситуација. добрите примери научени 
од локалните работни места може да помогнат да се раз-
гледа изводливоста. секогаш е практично да се почне од 
идеи кои бараат мали трошоци бидејќи тие идеи обично 
може да се остварат со употреба на локални материјали 
и вештини. 

4.   Мобилизација на поддршка од работниците

При спореведување промени, секогаш е неопходно да им 
се разјасни на засегнатите работници дека планираните 
промени ќе доведат до подобрувања и напредок и дека 
нема да имаат негативни ефекти врз нивните работни 
места. 
 важно е да се информираат работниците за промените 
што ќе се направат и однапред да им се објаснат причи-
ната и придобивките. исто така е неопходно однапред да 
се спроведе обука и да се консултираат работниците за 
можните ненамерни ефекти. најдобриот начин да се из-
бегне отпор кон промените е промените да се планираат 
заедно со работниците кои ќе бидат засегнати од нив.  

5.   Подобрувања што ќе траат

корисен начин да се направи промена што ќе трае е таа 
да се вгради во опремата или просториите. тешко е  да се 
биде целосно зависен од промената на ставовите и нави-
ките на луѓето Промените што се вградени во опремата 
или просториите имаат тенденција да траат. секогаш е 
подобро да се обезбедат соодветни средства за склади-
рање и транспорт, наместо само да се нагласи доброто 
одржување. со користење рафтови, мобилни лежишта, 
контејнери и мобилни уреди, практиките за добро одр-
жување имаат поголема веројатност да потрајат и да го 
постигнат  посакуваниот ефект.

6.   Секогаш дискутирајте во група

секогаш се наоѓаат подобри решенија при дискутирање 
за повеќе идеи што доаѓаат од многу луѓе. од суштинско 
значење е секогаш да се дискутира во група, со почиту-
вање на взаемните идеи и одржување на позитивен став. 
Групните дискусии, исто така, им помагаат на луѓето да 
разменат искуства за тоа како да се утврдат приоритети 
за акциите што потекнуваат од многу идеи. Причина за 
тоа е што групните дискусии им помагаат на луѓето да 
направат споредба меѓу различни идеи и нивната корис-
ност и да постигнат консензус за тоа што ќе биде полезно 
за засегнатите луѓе.

7.   Управување со промената

техничката експертиза не е доволна сама по себе за да 
се направат успешни промени. локалните вработени што 
се одговорни за работното место се одговорни и за ус-
пехот на промените. Постојат одредени точки на кои тие 
треба да обрнат внимание:
- утврдување краен рок, без отстапки;
- доделување некому одговорноста за спроведувањето;
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- распределување соодветни ресурси (време, материја-
ли, пари, технички вештини);

- барање редовни извештаи за напредокот; и
- грижа се луѓето што учествуваат во процесот на по-

добрување да бидат наградени и пофалени.

8. Промовирање на, како краткорочните, така и 
долгорочните планови за подобрувања

се советува плановите за  подобрувања да напредуваат 
чекор по чекор. 
Притоа, потребно е да се постават приоритети од гледна 
точка на локалните потреби и изводливоста во смисла на 
трошоци и технички можности. идеите што може веднаш 
да решат конкретни локални потреби,  може да се  реа-
лизираат први и тоа краткорочно.откако ќе се спроведат 
малите, но ефективни подобрувања, луѓето стануваат по-
сигурни да ги преземат следните чекори за кои ќе биде 
потребно повеќе време и трошоци. според тоа, секогаш 
е разумно да се изготват како краткорочни, така и долго-
рочни планови за подобрување.

6.  Активности за следење

обуката со употреба на ергономската контролна листа и 
информациите за контролните точки не е крајот, туку по-
четокот на активностите за подобрувања. од суштинско 
значење е да се направи конкретен план за активности за 
следење што ќе ги спроведуваат локалните луѓе, по обу-
ката. Целта на активностите за следење е: (а) да се види 
кои подобрувања се преземени во локални услови; (б) да 
се разбере каков вид дополнителна поддршка е потреб-
на за да се продолжи со подобрувања, а истовремено да 
се надминат пречките; и (в) да се охрабри постојаното 
вложување напори со тоа што ќе се олесни размената на 
искуствата со подобрувањата.

во актовностите за следење,  овој прирачник чија 
главна карактеристика е насоченоста кон акција, може 
да помогне да се организираат активностите на систе-
матски начин. различните опции за подобрување што се 
претставени во него и широкиот опсег на тие опции може 
да понудат корисна основа за да се запознае ефектив-
носта на активностите за следење.

Прирачникот може да помогне за организирање 
ефикасни активности за следење на напредокот, и тоа на 
следниот начин:

1.   При посети за следење на напредокот:

Посети на работните места што се дел од активностите 
за обука нудат корисни можности да се научи од нивните 
достигнувања и да се увиди каква  поддршка е потребна. 
најдобро е тие посети да се реализираат  неколку седми-
ци или неколку месеци по обуката. добра идеја е да се 
побара од лицата на работното место да пополнат лис-
та за следење на напредокот. Посетите, исто така, нудат 
можност да се пофалат преземените акции и да се пот-
тикне вложување на дополнителни напори. различните 
контролни точки од овој прирачник може да се употребат 
како референца за прибележување на достигнувањата и 
за совети во однос на континуираните напори. При спра-
вувањето со тешкотиите на кои се наидува на работното 
место, опциите што се дадени во прирачникот се корисна 
основа за дискусија меѓу менаџерите и работниците.

2. При состаноци за следење на напредокот:

состаноците за следење на напредокот се многу корис-
ни за размена на искуства во однос на подобрувањата и 
за разгледување на потребната поддршка. таквите соста-
ноци може да се организираат на интервали од неколку 
месеци до една година по обуката. Препорачливо е секо-
гаш однапред да се утврди датумот и местото за следниот 
состанок.
 вообичаено, половина до еден ден ќе биде доволно  вре-
ме за таков состанок. Целта на состанокот треба да биде 
учесниците да поднесат извештаи за нивните достигну-
вања, со акцент на оние најефективните, и да се разменат 
знаења во правец на продолжувањето со подобрувања-
та. за да се направи агендата на состанокот може да се 
употребат широките области и различните насоки што се 
опфатени во овој прирачник. Пријавените добри приме-
ри и успешни прикази може да се вклучат во материјали-
те за обука и за информации.

3. При потпомагање во размената на позитивните 
искуства

важна активност при следењето на напредокот е да се 
поврзат позитивните резултати добиени преку обуката 
и активностите за следење со постојните аранжмани за 
вмрежување. еден од примерите е употреба на веб стра-
ници за распространување на позитивните искуства и на 
добрите локални примери, како и објавување на билтени 
и летоци со тие примери и со нови идеи. информациите 
за основните ергономски принципи и опциите за подоб-
рување во овој прирачник може многу да им помогнат во 
нагласување на идеите што се општо применливи.

Препораки за употреба на прирачникот
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7. Поврзување на достигнувањата со активностите 
за подобрување

низ активностите за обучување и информирање, 
како и низ активностите за следење на напредокот, за 
кои се употребува прирачникот, важно е да се поврзат 
локално постигнатите позитивни искуства со предлозите 
и плановите за активности за подобрување. најдобро е 
тоа да се направи со организирање на групна работа /
за различни аспекти од ергономските контролни точки, 
како што е опишано во овој прирачник. добар пример 
за дискусија за поврзувањето во групни дискусии е да се 
дискутира и да се определат три добри точки што веќе 
се достигнати на работното место, а три точки да бидат 
подобрени. тие точки треба да се искористат за да се 
разгледаат приоритетните акции што треба заеднички да 
се преземат.

како основа за развој на практични и иновативни 
идеи во локалниот контекст се препорачува да се упо-
требуваат локални достигнувања. техничките области за 
кои се дискутира во прирачникот се подредени според 
вообичаените типови на такви локални достигнувања за 
да им се помогне на луѓето да размислуваат за локално 
изводливи идеи. според тоа, дискусиите за добрите точ-
ки и за точките што треба да се подобрат им помагаат на 
луѓето да бараат потенцијални подобрувања во локални-
от контекст.

за лесно упатување и за да се зголеми корисноста 
на техничките категории од прирачникот, во анекс 5 се 
дадени примери за резултати од групна работа  врз осно-
ва на вежби со контролни листи. тие беа спроведени во 
текстилна фабрика во Пакистан како дел од партиципа-
тивните активности за обука на синдикатите.
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Складирање и ракување со материјали

1. расчистете ги и означете ги транспортните патеки.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

________________________________________________________     

2.  Премините и коридорите треба да се бидат доволно широ-
ки за да се овозможи двонасочен транспорт.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

________________________________________________________     

         

3. одржувајте ја површината на транспортните патеки мазна,  
да не се лизга и да нема пречки.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

________________________________________________________     

4. на работното место поставете платформи со мал наклон 
наместо  мали скалила или ненадејни разлики во висината.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

________________________________________________________     

КАКО ДА ЈА КОРИСТИ ЛИСТАТА НА ПРОВЕРКИ

оваа листа на проверки е список на називи на ергоном-
ски контролни точки кои се вклучени во овој прирачник. 
Постојат 132 поими во листата. може да се користи це-
лата листа или пак да се направи сопствена листа која ќе 
ги содржи само оние поими кои се релевантни за вашето 
работно место. вообичаено полесно е да се користи лис-
та на проверки со околу 30-50 поими за вашето работно 
место. 

1. Познавање на работното место 

Прашајте го менаџерот било какво прашање. Потребно е 
да имате познавање на основните производи и производ-
ствените методи, за бројот на работници (мажи и жени), 
за работните часови (вклучувајќи ги паузите и прекувре-
мената работа) и било какви поважни проблеми поврзани 
со работата. 

2. Дефинирање на работниот простор за проверка

одредете го работниот простор за проверка во консул-
тација со менаџерот и другите клучни учесници. кога се 
работи за мала компанија, тогаш целиот производствен 
простор може да биде проверен. кога се работи за голе-
ми компании, се одредуваат посебни работни простори 
за одделна проверка.  

3. Почеток со контролна обиколка

Прочитајте на листата на проверки и поминете неколку 
минути шетајќи низ работниот простор пред да започне-
те со проверка на листата. 

4. Напишете ја својата листа со резултати

Прочитајте го секој поим внимателно. најдете начин за 
воведување на мерка. ако е потребно разговарајте со ме-
наџерот или работниците. 
-  ако мерката веќе е спроведена правилно или не е по-

требна, обележете не под делот „ дали предвидувате 
дејство”?

-  ако мислите дека мерката ќе биде исплатлива, обеле-
жете да.

-  употребете го просторот под „забелешки”, за да да-
дете опис на предлози или за локацијата.

5. Селектирање на приоритети

откако ќе завршите,погледнете ги поими кои ги имате 
обележано со да. одберете неколку поими за кои сме-
тате дека бенефитите се од големо значење. забележете 
Приоритет за овие поими. 

6. Групна дискусија за листата со резултати

разговарајте за листата на резултати со другите кои 
биле дел од контролната обиколка. дефинирајте ги до-
брите точки и мерките кои треба да бидат превземени врз 
основа на апликацијата за проверки. комуницирајте со 
менаџерот и работниците за предложените мерки и сле-
дете ја имплементацијата на овие мерки.

ЕРГОНОМСКИ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ
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Ergonomic checkpoints

5. Improve the layout of the work area so that the need to
move materials is minimized.

Do you propose action?
� NO � YES � PRIORITY

Remarks

6. Use carts, hand-trucks and other wheeled devices, or
rollers, when moving materials.

Do you propose action?
� NO � YES � PRIORITY

Remarks

7. Use mobile storage racks to avoid unnecessary
loading and unloading.

Do you propose action?
� NO � YES � PRIORITY

Remarks

8. Use multi-level shelves or racks near the work area in
order to minimize manual transport of materials.

Do you propose action?
� NO � YES � PRIORITY

Remarks

9. Use mechanical devices for lifting, lowering and
moving heavy materials.

Do you propose action?
� NO � YES � PRIORITY

Remarks

10. Reduce manual handling of materials by using
conveyers, hoists and other mechanical means of
transport.

Do you propose action?
� NO � YES � PRIORITY

Remarks

11. Instead of carrying heavy weights, divide them into
smaller lightweight packages, containers or trays.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

12. Provide handholds, grips or good holding points for
all packages and containers.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

13. Move materials horizontally at the same working
height.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

14. Eliminate tasks that require bending or twisting while
handling materials.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

15. Keep objects close to the body when manually
handling materials.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

16. Combine heavy lifting with physically lighter tasks to
avoid injury and fatigue and to increase efficiency.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

5.  Подобрете го планот на работната област така што потреба-
та за преместување на материјали ќе се сведе на минимум.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

________________________________________________________           
      

6.  употребувајте колички, рачни колички и други направи на 
тркала, или ролери, кога ги преместувате материјалите. 

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

________________________________________________________          

7.  употребувајте рамки за складирање за да се избегне непо-
требно товарање и растоварување.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

________________________________________________________          

8.  употребувајте полици или рафтови со повеќе нивоа што ќе 
бидат блиску до работната област со цел рачниот транс-
порт на материјалите да се сведе на минимум.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

________________________________________________________          

9. употребувајте механички уреди за подигнување, спуштање и 
преместување на тешки материјали.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

________________________________________________________ 

10. намалете го рачното ракување со материјалите со употреба 
на носачи, дигалки и други механички средства за транспорт.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

________________________________________________________

11.  наместо да се носат големи тежини, поделете ги во помали, 
полесни пакети, контејнери или на лежишта.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

________________________________________________________   

12.  Поставете држачи, рачки или соодветни елементи за при-
држување за сите пакети и контејнери.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

________________________________________________________          

 
 13. движете ги материјалите хоризонтално на иста работна 

висина.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

________________________________________________________        
      
14. елиминирајте задачи за кои е потребно наведнување или 

свртување додека се ракува со материјалите.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

________________________________________________________       
      
15. кога со материјалите се ракува рачно, гледајте предметите 

да бидат блиску до телото.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________     
      

16. комбинирајте кревање на тешки материјали со физички по-
лесни задачи за да се избегнат повреди и премор и да се 
зголеми ефикасноста.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

___________________________________________________________
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 17. обезбедете контејнери за отпад што ќе бидат погод-
но поставени.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ______________________________________________

________________________________________________________    
      

Рачни алати

18. изберете алати што се направени за специфични задачи.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

________________________________________________________       
      

19. обезбедете безбедни алатки на струја и погрижете се да се 
употребуваат осигурувачи.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

________________________________________________________   

20. употреба на алати што висат за операции што се повторува-
ат на истото место.
дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

 ________________________________________________________          
      

21. употребувајте менгемиња и стегачи за држење на материја-
лите или работните елементи.
дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

 ________________________________________________________       
      

22. обезбедете потпора за рацете кога се работи со прецизни 
алати.
дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

 ________________________________________________________ 

23. тежината на алатите сведете ја на минимум (освен за алати-
те за удирање).
дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

 ________________________________________________________     
      

24. за рачните алати, погрижете се алатот да има држач со 
соодветна дебелина, должина, форма и големина за лесно 
ракување.
дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

 ________________________________________________________        
      

25. за рачните алати обезбедете рачки што имаат соодветно 
триење или осигурувачи или запирачи за да се избегне лиз-
гање и набивање.
дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

 ________________________________________________________      
      

26. обебзедете соодветно изолирани алати за да се избегнат 
изгореници и електрични шокови.
дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

 ________________________________________________________       
      
27. сведете ги на минимум вибрациите и бучавата од рачните 

алатки.
дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

 ________________________________________________________  
      

28. обезбедете место за чување за секој алат. 
дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки ____________________________________________

 ________________________________________________________     

Ергономска листа на проверки
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29. редовно проверувајте ги и одржувајте ги рачните алати.
дали дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________
 
30. обучете ги работниците пред да им дозволите да употребу-

ваат алати на струја.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________
      

31. обезбедете доволно простор за стабилно држење на те-
лото и стабилна основа за стоење за време на работата со 
електрични алати.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 
        

Безбедност на машините

32. вградете контролни мерки за спречување на ненамерно 
вклучување.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

33. направете контролните механизми за итни случаи да бидат 
видливи и лесно достапни од природната позиција на ра-
ботникот.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

34. направете различните контролни команди лесно да се разли-
куваат едни од други.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

35. Погрижете се работниците да можат лесно да ги видат и да 
ги дофатат сите контроли.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

36. Поставете  ги контролите во серија согласно текот на опера-
цијата.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

37. искористете ги природно очекуваните движења за контрол-
ни придвижувања.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 38. ограничете го бројот на ножни педали, доколку се употребу-
ваат, и направете да бидат лесни за употреба.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

39. Погрижете се ознаките и сигналите да бидат лесно препо-
знатливи и одделени едни од други.
дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

40. употребувајте означувања или бои на знаците со кои ќе им 
се помогне на работниците да разберат што треба да пра-
ват.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 
         



xxv

41. употребувајте симболи само доколку  локалните работници 
може  лесно да ги разбираат.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

42. Погрижете се етикетите и знаците да бидат јасно видливи, 
лесни за читање и лесно да се разбираат.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

43.  употребувајте знаци за предупредување што работниците 
лесно и точно ќе ги разбираат.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

44. употребувајте калапи и постројки за машините да работат 
стабилно, безбедно и ефикасно.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

45. набавувајте машини што ги исполнуваат критериумите за 
безбедност.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

46. употребувајте направи за дотур и исфрлање, со цел рацете 
на работниците да бидат подалеку од опасните  делови на 
машинеријата.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

47. употребувајте соодветно прицврстени заштити и бариери за 
да се спречи контакт со подвижните делови од машините.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

48. употребувајте поврзани бариери за да се оневозможи работ-
ниците да ги дофатат опасните точки додека работи маши-
ната.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

49. воспоставете постапки за безбедност за возење на виљуш-
карите со тоа што ќе го приспособите работното место и ќе 
обезбедите соодветна обука.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

50. редовно проверувајте, чистете и одржувајте ги машините, вк-
лучително и електричните жици.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Проектирање на работниот простор

51. Приспособете ја работната височина за секој 
работник на ниво на неговиот лакот или малку под него.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Ергономска листа на проверки
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52. осигурајте се дека работното место е прилагодено на потре-
бите на пониските работници.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

53. Погрижете се  работното место да е прилагодено кон потре-
бите на повисоките работници.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

54.  Погрижете се често употребуваните материјали, алати и кон-
троли да бидат поставени така да може лесно да се дофатат.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

55. за секоја работна станица обезбедете стабилна површина за 
повеќенаменска работа.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

56. Погрижете се  работниците да може  да стојат во природна 
положба, со тежината на двете нозе, и  работата да можат да 
ја извршуваат блиску до и пред нивното тело.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

57. овозможете им на работниците колку што е можно повеќе 
наизменично стоење и седење на работното место.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

58. на работниците што стојат обезбедете им столчиња или кок-
лици за повремено седнување.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

59. на работниците што седат обезбедете им приспособливи 
столици со наслон.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

60.  употребувајте компјутерски работни маси кои се прилагод-
ливи по височина и поставете ги сродните периферни ком-
пјутерски уреди  лесни на дофат.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

61.  обезбедете преглед на очите и соодветни очила за работ-
ниците што редовно употребуваат визуелни единици (VDU).

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

62.  обезбедете цврста и стабилна основа за стоење и доволно 
заштитни мерки за работа на високи места.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

63.  зголемете ја безбедноста и удобноста на кабините за возење 
и седиштата во возилата што се употребуваат на работното 
место.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Осветлување
64. зголемете ја употребата на дневна светлина и обезбедете 

поглед кон надвор.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

65. употребувајте светли бои за ѕидовите и за таваните кога е 
потребна повеќе светлина.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

66. осветлете ги коридорите, скалилата, рампите и другите об-
ласти каде луѓето може да работат или да одат.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

67. осветлете ја работната област рамномерно за да се миними-
зираат разликите во светлината.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

68. обезбедете доволно осветлување за работниците за да мо-
жат во текот на целото работно време да работат ефикасно 
и удобно.  

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

69. обезбедете локално осветлување за прецизна или контролна 
работа.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

70. Преместете ги изворите на светлина или обезбедете штитови 
за да елиминирате директен и индиректен отсјај.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

71. изберете соодветна визуелна позадина за задачи што 
бараат директно, континуирано внимание.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

72. чистете ги прозорците и одржувајте ги изворите на светлина.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Простории

73. заштитете ги работниците од прекумерна топлина.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

74. заштитете ги работниците од студени работни простории.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

75. изолирајте ги или заштитете ги од изворите на топли-
на или студ.
дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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xxviii

Ергономски контролни точки

76. инсталирајте ефективни издувни системи што ќе овозможат 
ефикасна и безбедна работа.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

77. зголемете ја употребата на природна вентилација кога тре-
ба да се подобри внатрешната клима.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

78. употребувајте системи за климатизација за да се обезбе-
ди внатрешна клима погодна за здравјето и удобноста на 
луѓето.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

79. Подобрете ги и одржувајте ги системите за вентилација за 
да се обезбеди добар квалитет на воздухот на работното 
место.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

80. одржувајте ги канцелариските простории уредни за да се 
зголеми ефикасноста и удобноста на луѓето што ги употре-
буваат .

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

81. обезбедете доволно противпожарни апарати што ќе бидат 
лесно достапни и погрижете се  работниците да знаат како 
да ги употребуваат.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

82. рециклирајте го отпадот за подобро да се искористуваат 
ресурсите и да се заштити животната средина.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

83. направете патеки за евакуација и погрижете се на нив ни-
когаш да нема пречки.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

84. утврдете планови за евакуација за да обезбедите сигурен и 
брз излез од работното место.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Hazardous substances and agents

85. изолирајте ги или покријте ги бучните машини или делови 
од машини.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

86. редовно одржувајте ги алатите и машините со цел да се ре-
дуцира бучавата.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

87. Погрижете се  бучавата да не пречи на вербалната комуни-
кација и на звучните сигнали.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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88. редуцирајте ги вибрациите што влијаат врз работниците 
со цел да се подобри безбедноста, здравјето и работната 
ефикасност.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

89. изберете електрична рачна опрема што е добро изолирана 
против електричен шок и топлина.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

90. обезбедете безбедни жични приклучоци за опремата и за 
осветлувањето.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

91. означете ги и складирајте ги соодветно контејнерите со 
опасни хемикалии така што  предупредувањето на истите 
да е веднаш видливо со цел да се осигура безбедно раку-
вање.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

92. заштитете ги работниците од хемиски ризици така што ќе 
можат да ја извршуваат нивната работа безбедно и ефикас-
но.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

93. идентификувајте ги затворените простории за кои се по-
требни дозволи за влез и преземете соодветни контролни 
мерки за просторот да биде безбеден за влез и работа.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

94. заштитете ги работниците од биолошки ризици со тоа што 
ќе го минимизирате изложувањето на биолошки агенси и ќе 
ги изолирате потенцијално контаминираните области.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Простории за одмор и разонода
95. обезбедете и одржувајте ги во добра состојба просториите 

за пресоблекување, миење и санитариите за да се обезбеди 
добра хигиена и уредност.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

96. обезбедете простории за пиење и јадење со соодветна хи-
гиена за да се обезбеди добро работење како и благосо-
стојба на работниците.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

97. обезбедете простории за одмор и опоравување од заморот.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

98. обезбедете лесен пристап до опремата за прва помош и 
простории за примарна здравствена заштита на работното 
место.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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99. обезбедете место за состаноци и обуки за работниците.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

100. јасно означете ги областите во кои треба да се употребува 
опрема за лична заштита.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

101. обезбедете опрема за лична заштита што нуди соодветна 
заштита.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

102. обезбедете редовна употреба на опремата за лична заш-
тита со давање на соодветни инструкции, вежби за адапта-
ција и обуки.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

103. Погрижете се сите да употребуваат опрема за лична заш-
тита таму каде што е потребно..   

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

104. Погрижете се опремата за лична заштита да е прифатлива 
за работниците и секогаш да  е чиста и одржувана.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

105. обезбедете соодветно складирање на личната заштитна 
опрема.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Организација на работењето
106. решавајте ги секојдневните проблеми со вклучување на 

групи работници.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

107. консултирајте ги работниците во однос на подобрување 
на распоредувањето на работното време.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

108. вклучете ги работниците во подобрувањето на концептот 
на нивните работни простории.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

109. консултирајте се со работниците кога има промени во про-
изводството и кога се потребни подобрувања за побезбед-
на, полесна и поефикасна работа.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

110. информирајте ги и наградете ги работниците за резулта-
тите од нивната работа.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 



xxxi

111. обучете ги работниците да преземаат одговорност и дајте 
им средства да спроведат подобрувања на нивните работ-
ни места.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

112. обучете ги работниците да работат безбедно и ефикасно.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

113. обезбедете современи обуки за работниците со употреба 
на компјутерска технологија.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

114. обезбедете можности за лесна комуникација и взаемна 
поддршка на работното место.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

115. земете ги предвид вештините и склоностите на работни-
ците кога ги распределувате на работни места и дајте им 
можност да научат нови вештини.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

116. воспоставете работни групи, од кои секоја колективно ќе 
ја извршува работата и ќе биде одговорна за резултатите.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

117. Подобрете ги работните места што се тешки и што работ-
ниците не ги сакаат со цел долгорочно да се подобри про-
дуктивноста.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

118. комбинирајте ги задачите за работата да биде поинтерес-
на и разноврсна.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

119. воспоставете мала залиха од незавршени производи (ре-
зерви на стока) помеѓу различните работни места.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

120. распределете ја одговорноста за секојдневно чистење и 
одржување.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

121. обезбедете куси, чести паузи во текот на континуирана 
прецизна или компјутерска работа за да се зголеми продук-
тивноста и да се редуцира заморот.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

122. обезбедете можности за физички вежби за работниците.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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123. мотивирајте ги  работниците, како мажите така и жените, 
за целосно учество   при изнаоѓање и спроведување на по-
добрувања во работата.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

124. Помогнете им на работниците мигранти да ја извршуваат 
нивната работа безбедно и ефикасно.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

125. распределете соодветен обем на работа, олеснете ја тим-
ската работа и обезбедете соодветна обука за млади работ-
ници.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

126. Приспособете ги просториите и опремата спрема потре-
бите на работниците со попреченост така што тие да можат 
да ја работат нивната работа безбедно и ефикасно.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

127. Посветете должно внимание на безбедноста и здравјето 
на бремените жени и на жените што дојат.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

128. Преземете мерки така што постарите работници да може 
да работат безбедно и ефикасно.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

129. Приспособете го работното место на културата на ра-
ботниците и со неа поврзаните склоности со тоа што ќе се 
овозможи наменски и целисходен пристап.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

130. При вршењето на проценката на ергономските ризици, 
вклучете ги и менаџерите и работниците како дел од систе-
мите за управување со безбедност и здравје на работното 
место.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

131. утврдете планови за итни случаи за да се осигура пра-
вилно функционирање при итни случаи, лесен пристап до 
просториите и брза евакуација.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 

132. научете ги и споделете ги начините за подобрување на ра-
ботното место од добри примери во вашето претпријатие 
или во други претпријатија.

дали предлагате акција?

¨ не ¨ да ¨ Приоритет

забелешки _________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 1
расчистување и означување на транспортните патеки.

ЗОШТО
расчистувањето на транспортните патеки со лесен 
пристап до работните места и областите за складирање 
може навистина да помогне да се постигне подобар тек 
на работата, како и да се осигура безбеден и брз транс-
порт.

доколку областите за транспорт не се јасно обе-
лежани, постои можност за насобирање на материјали, 
производи и отпад на транспортните патеки. таквите ку-
пови несоодветно лоцирани, не само што го попречуваат 
транспортот и производството, туку, исто така, предизви-
куваат несреќни случаи.

обележувањето на транспортните патеки е најед-
ноставен, а сепак најефективен начин за тие да останат 
чисти.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• лош пристап до местото за работа
• лизгање, сопнување или паѓање
• Повреди на нога/стапало
• задоцнета евакуација

КАКО
1. дефинирајте ги транспортните патеки до местата за 

работа или помеѓу нив така што ќе се разликуваат 
од областите за складирање. консултирајте ги ра-
ботниците за тоа како да се означат неопходните 
транспортни патеки. отстранете ги пречките, потоа 
поставете обележја на подовите со употреба на 
боја на двата раба од секоја транспортна патека.

2. онаму каде обележјата на транспортните патеки се 
поставени близу до подвижни машини или склади-
рани материјали, поставете огради или рачни шини-
огради, за да им се обезбеди на работниците без-
бедно движење.

3. Погрижете се да нема ништо поставено или оставе-
но на дефинираните транспортни патеки. неопход-

на е соработката од сите работници на работното 
место. осигурајте се дека има соодветни места за 
складирање и за отстранување на отпадот блиску до 
местата за работа. инсистирајте, се додека практи-
ката - да не се остава ништо на подот, не биде добро 
утврдена.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — обезбедувањето на рафтови за складирање, поли-
ци или палети треба да го придружува одбележу-
вањето на транспортните патеки. тоа помага да се 
воспостави практика на одржување на чисти транс-
портни патеки без пречки на нив. исто така важно е 
да се обезбедат корпи за отпад.

 — на работното место вообичаено има централни 
(главни) транспортни патеки и секундарни (според-
ни) патеки. Централните транспортни патеки треба 
да бидат доволно широки за да овозможат обемна 
транспортна работа. обрнете внимание и на спо-
редните транспортни патеки. секогаш обележете ги 
сите транспортни патеки.

 — Понекогаш станува неопходно да се преуреди рас-
поредот на работната област, целосно или делумно, 
со цел да се добијат покуси и поефикасни транс-
портни патеки. за таа цел може да бидат потребни 
дополнителни напори, но вреди да се обидете..

ЗАПАМЕТЕТЕ
обележувањето на транспортните патеки е појдов-

на точка за да истите се одржуваат чисти и без пречки. 
чистите транспортни патеки обезбедуваат добар проток 
на материјалите и спречуваат несреќни случаи.
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Figure 1. Draw lines to separate transport areas from working areas and keep transport areas clear.
Слика 1. Нацртајте линии за да ги раздвоите транспортните области од работните области и одржувајте ги транспортните области 
чисти.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 2
одржувајте ги премините и коридорите доволно широки 
за да се овозможи двонасочен транспорт.

ЗОШТО
Премините и коридорите на кои нема пречки се важни за 
непречено движење на материјалите и на работниците. 
Ходниците што се премногу тесни или на кои има пречки 
во голема мера го попречуваат протокот на работа и пре-
дизвикуваат значително губење време.

непречениот двонасочен транспорт е минимален 
услов за секој премин или коридор, а може да помогне во 
одржувањето на добриот тек на работата и спречувањето 
на несреќи. дозволиви се многу малку исклучоци од ова 
правило (пр. слепи агли од мали области за складирање 
што само повремено се употребуваат).

Премините и коридорите што се доволно широки 
да овозможат поминување на колички, во голема мера го 
олеснуваат ефикасното производство, бидејќи се овоз-
можуваат помалку и побезбедни транспортни операции.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• лош пристап до местото за работа
• лизгање, сопнување или паѓање
• Повреди на нога/стапало
• задоцнета евакуација

КАКО
1. расчистете ги премините и коридорите од пречки 

за секогаш да биде овозможено непречено помину-
вање. обележете ги премините од двете страни.

2. Погрижете се патеките за транспорт на материја-
лите да бидат  доволно широки (најмалку 125–140 
cm) за да се овозможи двонасочен транспорт. спо-
редните патеки каде транспортот не е чест, може да 
бидат широки најмалку 75 cm, но таквите исклучоци 
треба да бидат минимални.

3. Проверете дали мобилните рафтови и колички може 
лесно да поминат низ премините и коридорите.

 4.   онаму каде не е возможен двонасочен транспорт (пр. 
заради ограничувања на просторот и покрај чести-
от транспорт), размислете за алтернативни полесни 
начини за транспортирање на материјалите и по-
лупроизводите, како што е: употребата на палети 
што се лесни за носење, мали мобилни лежишта или 
монтажни полици што може да се стават на колички 
откако ќе пристигнат до двонасочните премини.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — каде што е возможно и соодветно, поставете огради 
или прегради околку транспортните патеки со цел 
да се осигурате секогаш лесен премин.

 — Подвижните рафтови или рачни колички може да 
ја подобрат ефикасноста на транспортот. доколку 
нивната употреба е попречена заради тесни пре-
мини, обидете се да воведете распоред (како што 
е преместување на машините) за да се подобри не-
преченото поминување.

 — аглите од патеките може да создадат застој.

 — Погрижете се свртувањето да биде непречено со 
тоа што ќе овозможите доволно простор.

 — со цел да се избегне ставање на материјали на 
премините и на коридорите, обезбедете рафтови, 
странични штандови и полици, што ќе им олеснат на 
луѓето да го почитуваат правилото и да не оставаат 
материјали на подот.

ЗАПАМЕТЕТЕ

лесниот двонасочен транспорт низ премините и коридо-
рите штеди време и енергија и помага да се одржи работ-
ното место во ред.
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Figure 2. (i), (ii) and (iii) Keep aisles and corridors wide enough to allow two-way transport.

(i)

(iii)

(ii)

Слика 2: (i) и (ii) Премините и ходниците нека бидат доволно широки за да овозможат двонасочен транспорт
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КОНТРОЛНА ТОЧКА  3
Погрижете се површините за транспорт да бидат рамни, 
да не бидат лизгави и без пречки на нив. 

ЗОШТО
транспортот во претпријатието е важен составен дел од 
секојдневната работа. непреченото одвивање на транс-
портот од складиште до работните места како и помеѓу 
нив е предуслов за продуктивно работење.

транспорт на товар на нерамна или лизгава подлога 
е честа причина за несреќи. таквите несреќи може да се 
избегнат со добро уредување на патеки за транспорт.

ако работниците се сопнуваат или удираат во 
препреки, производите може да паѓаат, а со тоа се пре-
дизвикуваат губитоци во производството или зголемени 
трошоци за поправка.

користењето на рачни колички и подвижни рафтови 
е многу полесно при рамна површина на која нема никак-
ви препреки.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• лизгање, сопнување или паѓање
• истегнување на мускули
• користење преголема сила
• сериозни повреди или несреќни случаи

КАКО

1. отстранете ги наглите разлики во височина

2. отстранувањето или избегнувањето на истурање 
на вода, масло или други лизгави супстанции нека 
стане рутина (со чистење, поставување на подни об-
логи кои лесно се чистат или користење на апсорби-
рачки материјали). користете покриени/затворени 
контејнери за да се избегне истурање.

3. ако нерамнините не може веднаш да се отстранат, 
користете рампи,  пополнувања или платформи за 
товарење.

4. Поставете правило, ништо да не се поставува во 
крилата и во ходниците. ова најдобро се постигнува 
со обезбедување доволно простор за складиштење, 

рафтови и корпи за отпад како и со утврдување и 
соодветно обележување на патеките за транспорт.

5. унапредувајте го користењето на уреди за транс-
порт како: колички, подвижни рафтови и мали вози-
ла. Големите тркала се подобри од помалите, освен 
за транспорт на цврсти и рамни површини на мали 
растојанија.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — Површините резервирани за транспорт може да би-
дат покриени со премази со висок коефициент на 
триење кој го редуцира ризикот од лизгање, но не 
влијае на отпорот на тркалањето на количките и ка-
мионетите. но, ваквите површини може да се потеш-
ки за чистење.

 — обојувањето на површините резревирани за транс-
порт со јаки бои го олеснува идентификувањето на 
ризиците од истурање. соодветно осветлување по-
мага да се воочат нерамнини.

 — несоодветни или обувки со мал коефициент на 
триење на ѓонот, може да предизвикаат сопнување 
дури и на соодветни површини. ако ризикот од спо-
нување е висок, на работниците треба да им се обез-
бедат соодветни обувки.

ЗАПАМЕТЕТЕ
чистењето на патеките за транспорт е решение за потен-
цијални проблеми без голем трошок. чистењето треба да 
стане секојдневна рутина.
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Figure 3a. (i) Remove sudden height differences wherever
possible. Larger wheels are generally better than smaller
ones as they can more easily overcome any obstacles or
hollows there might be. (ii) Fill in or bridge sunken areas.
If height differences remain, provide gradually inclined
covers so as to avoid stumbling or wheel obstacles.

Figure 3c. Flooring should be as complete as possible, to
eliminate stumbling obstacles or sunken areas.

Figure 3b. Make arrangements to prevent slipping on
slopes or stairs. High-friction materials placed at the edges
of stairs can help.

Figure 3d. Where bridging is necessary, make sure that
the surface is not slippery and allows the passage of
wheels.

(i)

(ii)

Слика 3а. (i) Да се отстранат ненадејните разлики во височината, 
секаде каде што тоа е можно. Генерално, поголемите тркала се 
подобри во споредба со помалите, бидејќи многу полесно можат 
да ги надминат пречките или дупките кои може да им се најдат 
на патот. (ii) Пополнување или премостување на пропаднати 
делови. Ако разликата во височината и понатаму останува, да се 
обезбедат покривки-премостувања со постепен наклон за да се 
избегне сопнување или појава на пречки за тркалата.

Слика 3б. Решение за да се спречи лизгање на косини или 
на скали. Употребата на материјали со висок коефициент на 
триење поставени на рабовите на скали може да помогнат.

Слика 3в. Подната подлога треба да биде што поцелосна, за да 
се елиминираат пречки кои препнуваат или пропаднати делови 
од подот.

Слика 3г. Онаму каде е потребно премостување, осигурајте ја 
површината да не биде лизгава и да овозможува поминување на 
тркалата.
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 КОНТРОЛНА ТОЧКА 4
во работните простории обезбедете рампи со мали на-
клони наместо мали скалила или нагли разлики во виси-
ната на подлогата во работните простории.

ЗОШТО
наглите разлики во височината на подлогата на патеките 
на работното место го попречуваат транспортот на мате-
ријали и може да предизвикаат инциденти. наместо по-
ставување на ознаки „внимавајте на скалите“, обезбедете 
рампи за отстранување на ризикот.

кратки скали со само неколку скалила може да из-
гледаат лесни за качување и симнување, но може лесно 
да предизвикаат сопнување или паѓање кои може да во-
дат до несреќни случаи и оштетување на производите. 
вреди да се размисли за користење на рампи наместо 
скали.

рампи или мали наклони овозможуваат користење 
на колички на буткање и подвижни рафтови со кои во 
голема мерка се олеснува транспортот на предметите за 
работа.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• лизгање, сопнување или паѓање
• истегнување на мускули
• користење преголема сила

КАКО
1. онаму каде што има мали, ненадејни разлики во ви-

сочината на подот или скали со само неколку ска-
лила, заменете ги со рампи со мал наклон (од 5 до 
8 степени).

2. ако е потребно да се обезбеди пристап за инвали-
дизирани лица, наклонот треба да биде соодветно 
дизајниран за пристап на инвалидски колички.

3. Погрижете се на влезот или излезот на рампите да 
нема никакви препреки кои би сопнувале. исто така, 
погрижете се површината на рампите да биде адек-
ватна т.е. нелизгава.

4. ако постои опасност од испаѓање од страните на 
рампата, обезбедете огради или парапети.

5. Поттикнувајте користење на колички и подвижни 
рафтови наместо рачно пренесување на материјали 
и полу-производи. рампите се одлично решение за 
ова.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — да се избегнуваат лизгави површини на рампи По-
грижете се површините на рампите да не се навлаж-
нуваат.

 — При користење на подвижни рафтови обезбедете 
цврсти рачки или држачи со цел да се постигне ле-
сен и безбеден транспорт на рампите.

 — Проверете ја поставеноста и средствата за транс-
порт за да се намали зачестеноста на транспортот, 
особено кога тој е неопходен меѓу работни места 
меѓу кои постои висинска разлика.

ЗАПАМЕТЕТЕ
рампите можат да спречат сопнувања и да ги олеснат 
операциите на транспорт. тие водат до помал обем, но и 
побезбеден транспорт, со користење на колички на бут-
кање или подвижни рафтови.
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Figure 4. Provide ramps instead of stairways.Слика 4. Обезебедете рампи наместо скали.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 5
Подобрете го планот на работниот простор така што пот-
ребата за преместување на материјали ќе се сведе на ми-
нимум .

ЗОШТО
машините како и работните места не се секогаш поста-
вени едно подруго согласно текот на производството, а 
нивните позиции не се секогаш погодни за лесно и ефи-
касно движење на материјалите.  времото потребно  за 
извршување на задачите може значително да се намали 
со редуцирање на движењето на материјалите. со ова се 
намалува заморот кај работникот и се постигнува поефи-
касно работење.

ова е корисно и за превенција на несреќи предизви-
кани поради движењето на материјалите.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Потреба за физичка енергија
• Повторлива употреба на сила 
• зголемен замор
• болки во долниот дел на грбот
• зголемен процент на повреди
• нарушувања предизвикани од стрес

КАКО
1. разговарајте со работниците како може да се нама-

ли зачестеноста и растојанието за придвижување на 
материјалите со промена на распоредот на маши-
ните и работните места. можен е подобар начин за 
движење на материјалите во рамките на работниот 
простор и меѓу различни работни простори.

2. уредете група од повеќе работни места близу едно 
до друго за да максимално се намали движењето на 
предметите кои се изработуваат помеѓу работните 
места.

3. уредете ги различните одделенија согласно етапите 
на работа за да следната етапа може да го користи 
предметот на работа без истиот да се движи на го-
лемо растојание.

4. комбинирајте ги работните операции секогаш кога 
е можно со цел да се намали потребата за движење 
на материјалите меѓу операциите.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — користете палети или серии производи за да повеќе 
предмети кои излегуваат од едно работно место 
може лесно да се придвижат до следното работно 
место или работен оддел.

 — Погрижете се патеките за транспорт да бидат сло-
бодни при преуредувањето на распоредот на работ-
ниот простор.

 — Флексибилен распоред на работниот простор, кој 
може да се прилагоди на промени на текот на рабо-
тата (на пр. поради промена на производите или со 
цел производство на повеќе различни производи) е 
продуктивен распоред.

ЗАПАМЕТЕТЕ
најсигурен начин да се намали времeто и напорот 

за извршување на работата како и да се зголеми продук-
тивноста е да се сведе на минимум потребата за движење 
на материјалите и тоа со подобрување на распоредот на 
работниот простор.
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Figure 5a. Provide stock shelves or racks so that work items coming from one workstation can go
directly to the next one.

Figure 5b. Rollers or conveyers can reduce
the distance materials have to be moved
manually.The height should be such that
the work item can be handled without
bending the upper body. Make sure there is
enough space for the feet and body to get
close to the rollers or conveyers.

Figure 5c. (i) and (ii) Provide a layout that allows the
worker to move objects from one conveyer to the next
while keeping a natural posture. Using a transfer plate and
rollers makes it easier to move objects.

(ii)

(i)

Слика 5а. Обезбедете полици за складирање или рафтови за да предметот на работа кој доаѓа од едно работно  
место пристигнува директно на следното.

Слика 5б. Тркалцата или транспортните ленти  
може да послужат за  намалување на растојанието 
за рачно пренесување на материјалите. Треба да 
се внимава да предметот со кој се работи  биде 
поставен на таква височина да може да се ракува 
без да треба да се наведнува горниот дел од 
телото. Погрижете се да има доволно простор за 
стапалата и  телото да се приближат до тркалцата 
или транспортната лента.

Слика 5в. (i) и (ii) Обезбедете таков распоред на работниот простор 
кој на работникот ќе му овозможува да ги пренесува предметите од 
една транспортна лента на друга на начин што ќе му овозможува да 
остане во природна положба. Користењето на плочи за транспорт и 
тркалца го олеснува пренсувањето на предмети. 
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Figure 6a. (i) A heavy-duty sack truck and (ii) a low-lift
pallet trolley are reliable, safe and easy to operate.They
provide means of carrying heavy loads a short distance
with minimum elevation.

Figure 6b. This small cart enables one worker to
move heavy metal bars.

Figure 6c. This barrel-handling
device not only makes work much
easier but also helps avoid
damage.

Figure 6d. A passive conveyor line for moving heavy motor
castings at working height.

Figure 6e. An easy-to-move tool cart
provides orderly storage and
protection of tools and instruments.

(i)

(i)

(ii)

КОНТРОЛНА ТОЧКА 6
употребата на приколки, рачни колички и останати сред-
ства на тркала или ролни, кога се врши превоз на мате-
ријали.

ЗОШТО?
Пренесувањето на повеќе материјали, не само што бара 
поголем напор, туку и доста често е причина за несреќи 
во кои можат да се повредат работниците и да се оштетат 
материјалите. сето ова може да се избегне со употребата 
на средства со тркала.

со употребата на приколки и други превозни сред-
ства бројот на движење значително може да се намали. 
сето ова значи подобрување на ефикасноста и безбед-
носта. 

ролните поставени една по друга, со материјали кои 
се движат, го олеснува движењето на материјалите затоа 
што потребно е само туркање и влечење на ролните, а не 
носење. 

РИЗИЦИ/СИМПТОМИ 
• истегнување на мускули 
• прекумерна сила 
• болки во   дел на грбот 
• заболување на горните екстремитети 

КАКО
1. Проверете ги движењата на материјалите помеѓу 

складот и работните простории, како и меѓу работ-
ните станици, посебно кога овие движења  на мате-
ријалите се доста чести или е потребен дополните-
лен напор. имајте во предвид дека со употребата на 
овие приколки или средства со тркала, движењата 
се полесни.

2. едноставни колички со соодветна големина дизај-
нирани за носење на материјали. конструкции како 
што се приколките поседуваат достапни делови и 
можности.

3. овозможете линија на ролни на кои материјалите 
можат да се пренесат лесно до следната работна 
станица. ролна линија од 2м должина може помогне 
многу.

4. употреба на палети, корпи или контејнери кои мо-

жат лесно да се полнат на количките (вагоните) или 
да се истуркаат низ ролните. дизајнирани посебно 
за различни продукти, со што тие продукти ќе бидат 
заштитени од оштетување и се лесни за контрола и 
проверка.

НЕКОЛКУ НАВЕСТУВАЊА

 — -важно е да бидат чисти транспортните линии, ос-
лободени од пречки во секое време. чистите транс-
портни линии се клучни за движење со приколките.

 — материјалите можат да се пренесуваат меѓу работ-
ните станици со транспортер, ролни, гравитациони 
цевки, кранови, подвижни дигалки и други средства. 
Постојат повеќе начини да се креира ваков систем, 
со помали трошоци.

 — долга, правоаголна, мобилна рамка на која се мон-
тирани тркалца може да послужи исто така и за то-
варење и растоварување на камиони.

 — Притоа избирајте тркалца со поголем дијаметар, 
особено ако материјалите треба да се движат на по-
долго растојание или на нерамни површини.

 — ако е можно, користете гумени или дрвени тркалца 
за да се намали бучавата.

ЗАПАМЕТЕТЕ
намалете го бројот на поместувања меѓу работните места 
и меѓу складишниот и работниот простор со користење 
на транспорт на тркалца како на пр. со колички на бут-
кање или линии со ролери.
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Figure 6a. (i) A heavy-duty sack truck and (ii) a low-lift
pallet trolley are reliable, safe and easy to operate.They
provide means of carrying heavy loads a short distance
with minimum elevation.

Figure 6b. This small cart enables one worker to
move heavy metal bars.

Figure 6c. This barrel-handling
device not only makes work much
easier but also helps avoid
damage.

Figure 6d. A passive conveyor line for moving heavy motor
castings at working height.

Figure 6e. An easy-to-move tool cart
provides orderly storage and
protection of tools and instruments.

(i)

(i)

(ii)

Слика 6а. (i) Вагонет за вреќи, со голема носивост  (ii) и 
количките за кревање на палети се сигурни, безбедни и лесни 
за користење. Со нив се овозможува пренесување на големи 
тежини на кратки растојанија со минимално подигнување.

Слика 6б. Оваа мала количка му овозможува на еден 
работник сам да пренесе тешки метални шипки.

Слика 6в. Овој уред за ракување со 
буриња во голема мерка ја олеснува 
работата но исто така помага и да се 
избегнат штети.

Слика 6г.   Пасивна транспортна лента  за поместување на тешки 
излеани куќишта на мотори на работна височина.

Слика 6д. Лесно подвижна количка за 
алати обезбедува уредно чување и заштита 
на алатите и инструментите за работа.



14

Ергономски точки

КОНТРОЛНА ТОЧКА 7
користете подвижни рафтови за да се избегне непотреб-
но товарење и растоварување.

ЗОШТО
често е потребно да се пренесе голем број на предме-
ти до други работни места или до просторот за скла-
диштење. ако сите тие предмети се стават на мобилна 
полица, а потоа полицата се движи до следното место, 
може да се избегнат многу непотребни движења.

Пренесувањето на производите на кои се работи на 
подвижни полици значи помалку операции за ракување 
со материјалот (како на пр. товарење и растоварување). 
тоа помага за намалување на оштетувањата на произво-
дите на кои се работи, сведување на минимум на несреќ-
ните случаи како и попродуктивно користење на енер-
гијата на работниците.

користењето на мобилни полици значи и лесна кон-
трола на инвентарот и полесно одржување на редот.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• истегнување на мускули
• Повторлива употреба на сила 
• Потреба за физичка енергија
• оштетување на производот

КАКО
1. дизајнирајте или купете рафтови, контејнери, штан-

дови  и сл. кои имаат тркалца, а онаму каде што е 
потребно и сопирачки на нив. со тоа се добива мож-
ност за пренос на повеќе предмети истовремено. 
изберете полици кои лесно се товарат и растовару-
ваат.

2. организирање на работниот простор на начин кој 
ќе овозможува непречено движење на  подвижни-
те рафтови поставени на тркалца/меѓу работните 
простори и меѓу складиштето и работниот простор. 
ако е потребно - и промена на транспортните пате-
ки.

3. кога треба да се транспортираат голем број мали 
предмети, обезбедете адекватен простор за секој 
предмет за да може сите уредно да се постават на 
подвижната полица.

4. размислете за користење на палети, контејнери, 

подвижни рафтови, подвижни полици или сандаци 
кои може да се постават на подвижната полица или 
количка.

5. монтирајте тркалца на постоечки штандови, поли-
ци или работни маси за да станат подвижни со што 
ќе се избегне непотребно товарење и растовару-
вање.

6. размислете каде ќе се чуваат полиците кога нема 
да се употребуваат за да не претставуваат опасност 
или пречка.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — ако осмислувањето на ефикасни подвижни рафто-
ви се чини комплицирано, добар почеток е и со ди-
зајнирање на палети или садови да се постигне ис-
товремен пренос на повеќе предмети. ова може да 
послужи како добро искуство за подоцна, за полес-
но дизајнирање на полица која ќе биде истовремено 
и лесна за користење и ефикасна.

 — кога се користат повеќе слични полици, стандарди-
зирајте ги. слично на тоа, кога за пренос на предме-
тите на работа се користат повеќе палети или кон-
тејнери, стандардизирајте ги за да може лесно да се 
постават на подвижните  полици или колички. уште 
подобро е ако овие палети или контејнери може да 
се редат едни врз други.

 — многу е важно одржувањето на тркалцата затоа што 
тие го олеснуваат туркањето и буткањето.

 — и покрај тоа што може да чини пари и да бара изве-
сен напор, вреди да се инвестира во дизајнирањето 
на наменски подвижни  полици за некои од предме-
тите кои се произведуваат. овој вид полици се осо-
бено корисни за подобрување на продуктивноста. 
тие овозможуваат сместување на повеќе предмети 
на една полица со лесно ракување како и лесно пре-
несување до следните работни места.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Подвижните  полици за складирање се идеален од-

говор за намалување на операциите на рачна работа и за 
намалување на времето за пренос.



15

Складирае и ракување со материјалиMaterials storage and handling

15

Materials storage and handling

15

Figure 7a. A mobile bin cart helps to ensure smooth work
flow in assembly shops where numerous operations are
performed at each workstation.

Figure 7b. A tool trolley with adjustable shelves occupies
little space, but contributes much to improving the
efficiency of motor mechanics and machine or tool repair
workers.

Figure 7d. A flat, two-sided movable rack, a real “space
saver” for a small factory with narrow passages, can be
successfully used in many types of workplace.

Figure 7c. A rack on wheels specially designed for
storage and handling of motorcycle silencers.

Слика 7а. Подвижна количка со сандачиња помага да се 
обезбеди непречено одвивање на работата во одделенијата 
каде се врши монтирање, на секое работно место каде се вршат 
голем број операции.

Слика 7б. Вагонетот со алати   со монтажни полици зазема малку 
простор,  но многу придонесува за подобрување на ефикасноста 
на работниците механичари кои работат на  мотори, машини или 
нивна поправка.

Слика 7в. Полица специјално дизајнирана за чување и ракување 
на придушувачи на мотоцикли.

Слика 7г. Рамен, двостран, подвижен рафт вистински „штедач 
на простор“ за мали фабрики со тесни ходници, погоден за 
користење во многу видови  работни простори.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 8
користете полици со повеќе нивоа или подвижни рафто-
ви близу до работниот простор со цел да се намали до 
минимум рачниот транспорт на материјали.

ЗОШТО
Поставувањето на материјалите во близина на работниот 
простор, така да бидат лесно достапни и на соодветна ви-
сочина, може да ги заштеди времето и енергијата кои се 
трошат за нивно земање.

Полиците со повеќе нивоа и подвижни рафтови 
овозможуваат подобро користење на просторот и пома-
гаат за одржување на уредноста кога просторот кој е на 
располагање во близина на работното место е ограничен.

Полиците и рафтовите со наменски простор за се-
кој посебен предмет се одлично решение за безбедно 
чување на материјали и полуготови производи, особено 
за кршливите, со што се намалува опасноста од несреќни 
случаи и пожари, како и можноста за оштетување.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Поголемо посегнување
• истегнување на мускули
• користење преголема сила
• оштетување на производот

КАКО
1. обезбедување на полици со повеќе нивоа, со отво-

рена предна страна или подвижни рафтови за раз-
нородни специфични предмети.

2. искористете го максимално просторот на ѕидот кој 
е најблизу до работниот простор со монтирање на 
полици или рафтови со повеќе нивоа. 

3. секогаш кога е можно, погрижете се рафтовите да 
се подвижни така што на нив ќе монтирате тркалца.

4. обезбедете различен, посебно уреден простор за 
секој вид материјал или дел така што пристапот до 
него, како и чувањето и транспортот – се лесни; ко-
ристете налепници или други начини да го обележи-
те секое конкретно место. избегнувајте превисоки 
или прениски нивоа бидејќи може да се тешко дос-
тапни.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — за чување на мали делови користете лесни контеј-
нери и корпи за чување. контејнери и корпи со от-
вор на предната страна овозможуваат лесно да се 
видат и дофатат материјалите што се внатре.

 — користете палети и мобилни лежишта со прегради 
за секој конкретен предмет за лесно сместување и  
лесен пристап и чување.

 — тешките и незгодни предмети чувајте ги на висина 
околу половината или на начин кој е соодветен за 
следната фаза на транспорт; лесните предмети и 
оние  кои ретко се употребуваат чувајте ги на висина 
на колената или на рамениците.

 — При поземањето на предмети кои се на височина 
над главата, користете потпора, скала или платфор-
ма за да се поткачите. избегнувајте носење на пред-
мети со двете раце кога се симнувате од скала. за да 
се избегне ризикот од паѓање, треба да се задржат 
три точки на контакт за рацете и стапалата.

ЗАПАМЕТЕТЕ

Полиците и рафтовите на повеќе нивоа, поставени 
на тркалца  помагаат да се одржува уредноста, а исто 
така заштедуваат време и простор. ова е едноставен но 
и мудар начин за намалување на оштетувањата на мате-
ријалите и за избегнување на несреќни случаи.
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Figure 8a. A multi-level horizontal storage rack for metal
sheets or plywood. Remember to keep everything dry,
otherwise water tends to spread between the sheets and
damage them.

Figure 8b. A horizontal bar rack.This free-standing unit
may be used singly to store short pieces, or two of these
racks may be placed in line to store long pieces.

Figure 8c. A vertical rack. Metal rods and bars of
different profile can be stored efficiently in a limited area
or near the job.Tray-type shelves provide room for small
pieces.

Figure 8d. Shelving designed to make full use of wall
space.

Figure 8e. A shop floor after
removal of all unnecessary
items. All tools and parts are
stored on shelves and racks.

Слика 8а. Рафт со повеќе нивоа за метални листови и плочи 
иверка. Не заборавајте овде се мора да биде суво, инаку водата 
ќе се шири меѓу листовите и ќе ги оштети.

Слика 8б. Рафт со хоризонтални  шипки. Оваа самостојна 
единица може да се користи самостојно за чување на кратки 
парчиња или со поставување на две исти единици по должина, 
за чување на долги парчиња.

Слика 8в. Вертикален рафт.  Можно е ефикасно и практично 
чување на различни профили метални прачки и шипки во 
ограничен простор во близина на работниот простор. Полици 
од типот лежишта обезбедуваат простор за чување на мали 
делови.

Слика 8г. Полици дизајнирани за целосно искористување на 
ѕидот.

Слика 8д. Работниот простор по 
отстранување на сите непотребни 
предмети. Сите алати и делови 
се сместени на полиците и 
рафтовите.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА  9
користете механички направи за кревање, спуштање или 
поместување  на тешки материјали.

ЗОШТО
рачното кревање, спуштање заедно со пренесувањето 
на тешки материјали и предмети на работа се некои од 
главните причини за несреќни случаи и повреди поврза-
ни при ракувањето со материјали. најдобриот начин за 
превенција на таквите несреќни случаи и повреди е да се 
елиминира рачната работа преку користење на механич-
ки направи.

рачното кревање и носење на тешки предмети бара 
вештина и многу време. изберете уред за кревање кој е 
лесен и брз за употреба.

воведувањето на механички уреди за ракување со 
метали кои тежат, во голема мерка помага во организи-
рањето на процесот на работата.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• истегнување на мускули
• користење преголема сила
• Потреба за физичка енергија
• болки во долниот дел на грбот

КАКО
1. инсталирање на уреди за кревање монтирани на по-

дот кои користат минимум подигнување. такви при-
мери се: портални кран конструкции,  хидраулични 
уреди за дигање товар, маси за подигање, хидра-
улични подни дигалки, дигалки со лост или ланец,  
електирчни дигалки и транспортни ленти.

2. Големи кранови и дигалки може да се користат ако 
работниот простор тоа го дозволува. сепак, треба 
да се има предвид дека овие  големи уреди може 
да значат дополнителен ризик на работното место 
кој може да има за последица сериозни несреќи. се 
претпочитаат уреди за подигнување кои се монти-
раат  на подот бидејќи тие бараат помалку подигну-
вање на товарот.

3. користете единствено машини и уреди кои се тес-
тирани од производителот или од друго надлежно 
лице и кои имаат сертификат во кој е прецизиран 

максимумот на оптоварување при работењето.
4. осигурајте се дека максимумот на оптоварување 

при работењето е  јасно обележан и дека се почи-
тува.

5. обезбедете редовна инспекција и одржување на 
машините за кревање, на ланците, јажињата и на 
други направи и макари за кревање од страна на со-
одветно квалификувани лица.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — рачното кревање на тешки товари треба да се земе 
предвид како последно можно решение во исклучи-
телни ситуации, кога не е можно користење на меха-
нички средства.

 — кревањето на тешки товари вообичаено се комбини-
ра со транспорт. организирајте го кревањето на на-
чин кој ќе го олесни следниот чекор – транспортот. 
добар пример за тоа е кревање на работното ниво 
на мобилна лифт-маса.

ЗАПАМЕТЕТЕ
за целите на безбедност и ефикасност, користете 

механички уреди за минимум кревање.
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Figure 9a. A portable gantry is reliable, safe and easy to
operate for carrying a heavy load a short distance with
minimum elevation.

Figure 9b. A manually powered device for lifting heavy
castings to working level.

Figure 9d. Make sure that the maximum safe working
load is plainly marked.

Figure 9c. A manually powered hydraulic floor crane with
a telescopic boom.

Слика 9а. Можете да се служите со мобилен портален кран 
бидејќи е безбеден и лесен за користење за носење на тешки 
товари на мали растојанија со минимално подигнување.

Слика 9б. Рачно управуван уред за подигнување на тешки 
одливци до работна висина.

Слика 9в. Рачно управуван кран поставен на под, со 
телескопска гранка – автодигалка.

Слика 9г. Осигурајте се дека максималното оптоварување при 
работењето е јасно обележано.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА  10 
намалување на  мануелното ракување со материјалите со 
користење на транспортни ленти,  дигалки и други меха-
нички средства за транспорт.

ЗОШТО
рачното работење  со материјали, вклучително и 
складирање,товарење и растоварување, не додава никак-
ва вредност ниту влијае на профитот. заменувајќи го ова 
ракување со механички средства, работниците можат ра-
ботното време  да го користат попродуктивно.  ова важи 
како за тешки така и за лесни и мали предмети.

Постојаното повторување на мануелното ракување 
со материјалите води кон лошо држење на телото за вре-
ме на работата како и чести непријатни движења. ова 
може да предизвика проблеми со мускулите и зглобови-
те кои имаат за последица слаба продуктивност. корис-
тењето на опрема наместо мануелно ракување  во голема 
мера го намалува заморот како и ризикот од повреди.

механичкиот транспорт на материјали во голема 
мера ја подобрува продуктивноста, а со тоа дава можност 
за подобро организирање и тек на процесот на работа.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• користење преголема сила
• истегнување на мускули
• Повторлива употреба на сила  
• Потреба за физичка енергија

КАКО
1. Проверка на операциите кои вклучуваат мануелно 

ракување со материјали за да се види кои од нив мо-
жат да бидат заменети со механички уреди.

2. користење на рачно управувани уреди како што се 
хидраулични дигалки, хидраулични подни дигалки 
или лост или хидраулични дигалки. тие се полесни 
за одржување во споредба со уредите кои ги движи 
енергија.

3. кога рачно управуваните уреди не можат соодвет-
но да ја завршат работата со тешки материјали, се 
користат уреди кои работат на електирчна енергија 
или на принцип хидраулика како на пр. електрич-
ни или хидраулични дигалки, транспортни ленти  
транспортни или висечки ленти.   овие уреди овоз-

можуваат да се органзира автоматски пренос на ма-
теријали до следното работно место.

4. кога механичкиот придвижувач е непрактичен, ко-
ристете го слободното паѓање за лесни материјали 
и закосена подвижна лента на тркалца за тешки ма-
теријали. силата на гравитацијата ќе го придвижи 
материјалот.

5. обучување на работниците за безбедно користење 
на механичките средства за транспорт. исто така, 
погрижете се да има доволно простор за безбедно 
извршување на потребните операции.

6. Погрижете се за соодветно проценување на опасно-
стите кои произлегуваат од новите механички уреди 
и за преземање на соодветни мерки за заштита.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
 — користете механички уреди кои повеќе работници 

можат лесно да ги користат за различни работи. со 
тоа се олеснува примената на уредите.

 — инсталирајте ги механичките уреди така што рачна-
та работа пред или по механичкото ракување биде 
лесна, на пр. така да работникот потоа нема потре-
ба дополнително да ги подига или спушта материја-
лите.

 — користете количка на туркање или вагонети секаде 
каде материјалите може да се донесат до местото 
за складирање или растоварување на потребната 
височина. ако е потребно, размислете за користење 
на специјален штанд или платформа со соодветна 
големина и височина поставена во близина на се-
која машина. материјалите кои се носат до машина-
та можат лесно да се редат на таквиот штанд или 
платформа.

 — транспортот и дотурот на токсични или материјали 
во прав бара посебно внимание. не транспортирајте 
материјали во простории каде работниците јадат.

 — учете од позитивните искуства при користење на 
слични машини. веројатно постојат многубројни ед-
ноставни и практични идеи.

ЗАПАМЕТЕТЕ
со користењето на механички уреди за транспорт, про-
дуктивната работна рака и енергија се ослободува од ра-
кување со материјали со што се става на располагање за 
попрофитабилни и побезбедни работни задачи..
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Figure 10a. Mechanical transport of materials can both
eliminate manual work and improve work height and
working posture. Figure 10b. (i) A lever hoist is simple to operate and

extremely versatile. (ii) A chain hoist with a self-activating
load brake. (iii) An electric chain hoist with butterfly
control switch for efficient handling of lighter loads.

Figure 10c. Reduce manual handling of materials by using conveyers.

(i) (ii) (iii)
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Слика 10а. Механичкиот транспорт на материјалите може 
истовремено да ја елиминира и рачната работа и да ја 
подобри висината на работните операции како и држењето на 
телото при работата.  

Слика 10б. (i)  Дигалката на принцип на лост е едноставна 
за ракување и повеќенаменска.  (ii) Дигалка на синџир со 
самоактивирачка сопирачка за товарот. (iii) Електрична 
дигалка на синџир со пеперутка прекинувач за ефикасно 
ракување со лесни товари.

Слика 10в. Намалување на мануелното ракување со материјали со помош на транспортни 
ленти.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА  11
наместо носење на тешки товари, поделете ги товарите 
на помали и полесни пакети, во контејнери или на под-
вижни полици.

ЗОШТО
носењето на тешки предмети е напорно и опасно. секо-
гаш кога е можно, тешките товари поделете ги на помали 
предмети. делење на тежината на двете  раце овозможу-
ва добра рамнотежа, а на работникот му овозможува да 
продолжи со работа со помал замор. носење на товар на 
една страна може да предизвика  повреди  и болести на 
грбот, рамениците и вратот.

заморот од носење на пакети со помала тежина е 
многу помал од заморот од носење големи тежини. со 
носење на помали тежини се подобрува продуктивноста 
на работникот.

со носење на лесни наместо тешки пакети исто така 
многу се намалува ризикот од повреди на грбот.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• истегнување на мускули
• користење преголема сила
• болки во долниот дел на грбот

КАКО
1. Проверка на сите рачно подигнувани и транспорти-

рани товари за да се  провери дали постои можност 
да се поделат на помали.

2. разделување на тешките товари на помали делови, 
во пакети, контејнери или лежишта имајќи ја пред-
вид максималната тежина погодна за работникот. 
на пример, две пакувања од по 10 кг. е многу по-
добро решение отколку едно пакување од 20 кг.

3. Поделбата на товарот на помали пакувања може да 
значи повеќе движење и повеќе пат за да се пренесе 
истата вкупна тежина. затоа, погрижете се пакетите 
да не се премногу мали,  и да се користат ефектив-
ни  средства за транспортирање и пренос на овие 
помали пакети.

4. за пренос на повеќе пакети  истовремено, користете 
колички, вагонети или подвижни рафтови. ова е во 

рамките на идејата за разделувањето на големите 
тежини на помали, со тоа што се внимава вкупната 
тежина пренесена со количките и сл., да не биде по-
мала од вкупно потребната тежина, и покрај тоа што 
товарењето и растоварувањето се полесни.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — користењето на уреди за транспорт организирајте 
го со проучување на ситуацијата заедно со работни-
ците, со цел секаде каде што е можно да се избегне 
мануелното пренесување.

 — Погрижете се пакувањето да има добри рачки така 
да може да се носи во близина на половината.

 — со помалите предмети е полесно да се организира 
работниот простор во смисла на проток на мате-
ријали и нивно чување. со нив исто така се намалува 
и бројот на незгоди како на пр. испуштање или соп-
нување.

 — Погрижете се површините за транспорт да бидат 
рамни, да не бидат лизгави и без пречки на нив. 

ЗАПАМЕТЕТЕ
Полесен товар е побезбеден товар. Поделете ги 

тешките товари на повеќе полесни пакувања за да ја по-
добрите безбедноста и ефикасноста при работењето.
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Figure 11a. Divide heavy packages into smaller
lightweight ones.

Figure 11b. Divide heavy items into
smaller objects whenever possible.

Figure 11c. A yoke or a similar device is useful
for carrying two separate loads for some
distance while keeping balance and minimizing
the lifting or lowering work.
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for carrying two separate loads for some
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the lifting or lowering work.

Слика 11б. Секогаш кога е можно, тешките 
товари поделете ги на помали предмети.

Слика 11в. Јаремот или направа слична на него е 
корисен за носење на два одделни товари на извесно 
растојание при што се постигнува рамнотежа и се 
минимизира оптоварувањето при подигнување и 
спуштање.  

Слика 11а. Поделба на тешки пакувања на помали и помалку 
тешки. 
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 12  
обезбедување на рачки или друг начин со кој ќе се по-
стигне добро држење во рака на сите пакувања или кон-
тејнери.

ЗОШТО
Пренесувањето на товари оди многу полесно и побрзо 
ако тие може лесно и цврсто да се земат во рака.

со добри рачки се намалуваат шансите за ис-
пуштање на товарот, а со тоа се спречува оштетување на 
материјалот. добри рачки обезбедуваат и добра видли-
вост.

добрите рачки го намалуваат заморот со тоа што со 
нив има помалку наведнување на телото, а потребна е и 
помала мускулна сила за држење на товорот.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• истегнување на мускули
• Повреди на дланка/рака
• болести на горните екстремитети

КАКО
1. во кутиите, лежиштата  и контејнерите кои се корис-

тат за носење, исечете празнини кои ќе имаат улога 
на рачки за да може полесно да се носат в раце.

2. за пренесување користете пакувања кои имаат рач-
ки или други начини за добро држење в рака. 

3. од добавувачите и поддоговарачите барајте сто-
ката да ја доставуваат во кутии или контејнери со 
рачки или држачи.

4. наместете ги држачите така да товарот може да се 
носи пред телото. 

5. кога товарот се носи со една рачка или држач, тој 
треба да се намести така што неговата тежишна точ-
ка да се најде близу до телото на работникот.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — нека стане правило: кутиите, полиците и   контејне-
рите што ги нарачувате да имаат рачки или држачи. 

 — размислете за тоа држачот или рачката да ги поста-
вите под таков агол да кутијата или контејнерот го 
држи зглобот во удобна и правилна позиција. 

 — Пакувањето треба да се осмисли така што ќе го по-
едноставува мануелното ракување ( на пр. за лесни-
те пакети) и ќе обезбедува рачки или добри начини 
за држење. секогаш треба да се избегнуваат лизга-
ви површини за пакување.

 — имајте на ум дека е можно работникот да носи ра-
кавици.

 — рачките или држачите мора да може лесно да се до-
фатат и од рака во ракавица.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Поставувањето на држачи на кутиите и контејнери-

те е многу едноставна мерка со која се подобрува раку-
вањето со материјалите.
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Figure 12a. Handholds should be cut out so as to allow the container to be gripped by bent
fingers.This can greatly reduce the force needed to hold the container.

Figure 12b. Cut-out handholds are very useful. Locate these handholds so that the box or
container can be carried in front of the body.

Слика 12а. Треба да се исече држач на кутијата за да се овозможи да се земе со свиткани прсти. Со ова 
во голема мера се намалува силата потребна за држење на кутијата.

Слика 12б. Држачите исечени во самиот материјал се многу корисни. Наместете ги овие држачи  така 
да товарот може да се носи пред телото.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 13
материјалите движете ги хоризонтално, на истата работ-
на височина.

ЗОШТО
буткањето и влечењето бараат помалку напор за разлика 
од подигнувањето и спуштањето на материјали, особено 
на тешки предмети.

Хоризонталното движење на тешките материјали е 
многу поефикасно и овозможува подобра контрола на 
работата, бидејќи работата бара помалку сила, а работ-
никот нема потреба да ја движи  својата тежина. 

буткањето и влечењето на соодветна височина е 
многу подобро отколку подигнувањето, а со тоа се избег-
нуваат повреди на грбот.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Повторлива употреба на сила  
• истегнување на мускули
• болки во долниот дел на грбот

КАКО
1. кога материјалите се пренесуваат од едно работно 

место на друго, движењето на материјалите треба 
да се врши на работната височина. на пр. движење 
меѓу работните површини на истото ниво. 

2. за носење на големи предмети поставени на под, 
користете јарем, вреќа, мануелен вилушкар или но-
сач за палети за пренесување со минимално поди-
гнување.

3. користете системи за транспорт со кои материјали-
те ќе бидат пренесени без промена на височината. 
Примери за таков транспорт се транспортни лен-
ти   (со користење на тркалца поставени на истото 
ниво), подвижен штанд за работа или количка која 
има иста висина како и работните маси, или висечко 
пренесување на материјалите при што тие се движат 
на истото ниво.

4. усогласете ја висината на лежиштето на возилото 
со онаа на делот за товарење, за да товарењето и 
растоварувањето може да се вршат со што е можно 
помали разлики во висината.

5. осигурајте да има доволно простор на местата каде 

што се врши внесувањето во машина како и изле-
зот од неа, за да може лесно да оди  лизгањето или 
спуштањето на тешки предмети со кои често се ра-
кува. не заборавајте дека рамна и нелизгава подна 
површина е многу важна за ефикасно и безбедно 
работење.

6. користете едноставни уреди за подигнување или 
мобилни лифт-маси за пренос на товарот до  влез во 
машина или до нивото на работната површина.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
избегнувајте ракување со тешки материјали во огра-

ничен простор бидејќи со тоа се ограничува ефикасноста 
на движењето и може да предизвика лошо држење на те-
лото и незгоди.

буткањето и влечењето се поефикасни кога дви-
жењето е напред-назад во споредба со движење од една 
страна кон друга од телото.

кога пренесувате тешки предмети од едно работно 
место до друго,  тие секогаш нека бидат на работната ви-
сочина за да нема потреба од движења за подигнување 
или спуштање.

користете работни површини или платформи на кои 
ќе биде поставен материјалот за работа за да се намали 
разликата во височина и движењето на материјалот. 

направете специјални уреди за ракување со мате-
ријалите адаптирани на она што го изработувате со кои 
се овозможува минимално  подигнување на товарот. При-
мери за ова се рачни виљушкари за  пренос на цилиндри, 
колички на туркање за пренесување на буриња или под-
вижни висечки носачи за тешки предмети.

користете механички уреди за подигнување при што 
височината може да се прилагоди кон онаа за рачно дви-
жење на материјалите, како што се на пр. вилушкари или 
транспортни ленти  чија висина може да се прилагодува.

елиминирајте ја висинската разлика меѓу работните 
површини.

ЗАПАМЕТЕТЕ
материјалите движете ги на работната височина. за по-
дигнување или спуштање на материјалите на работната 
височина користете механички уреди.
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Figure 13a. Eliminate height differences of work surfaces.

Figure 13c. Push and pull heavy
materials instead of raising and
lowering them.

Figure 13b. (i) and (ii) Minimize lifting and lowering movements.

Figure 13d. Move materials along surfaces of
the same height.

Before After

(i) (ii)
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Figure 13a. Eliminate height differences of work surfaces.

Figure 13c. Push and pull heavy
materials instead of raising and
lowering them.

Figure 13b. (i) and (ii) Minimize lifting and lowering movements.

Figure 13d. Move materials along surfaces of
the same height.

Before After

(i) (ii)

Слика 13а. Елиминирајте ја висинската разлика меѓу работните 
површини.

Слика 13б. (i)  и (ii) Максимално намалување на движењата за подигнување и 
спуштање.

Слика 13в. Тешките материјали,  наместо да 
ги подигнувате и спуштате – туркајте ги или 
влечете ги

Слика 13г. Материјалите движете ги на иста 
височина

Пред Пoтоа
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КОНТРОЛНА ТОЧКА  14
елиминирајте ги работните задачи кои бараат наведну-
вање и вртење додека се ракува со материјалот.

ЗОШТО
наведнувањето и вртењето на телото се движења со кои 
се намалува стабилноста. работникот троши повеќе вре-
ме и повеќе се заморува во споредба со вршење на истата 
работа, но без наведнување и без вртење. наведнувањето 
и вртењето на телото се меѓу најчестите причини за по-
вреди на грбот, вратот како и за болести на рамениците.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• истегнување на мускули
• болки во долниот дел на грбот
• лизгање, сопнување или паѓање
• Поголемо посегнување

КАКО
1. Променете ја местоположбата на материјалите или 

полупроизводите така што работата со ракување на 
нив да се врши пред работникот, без наведнување 
на телото.

2. во работниот простор спроведете подобрувања 
така што работникот да може да постигне стабил-
на положба на стапалата без да се наведнува или 
завртува. 

3. користете механички уреди кои производот на кој 
се работи ќе го донесат пред работникот. работни-
кот треба да може да го тргне производот на кој ра-
ботел и да го замени веќе завршениот без да треба 
да зазема необична положба на телото.

4. Променете ја височината на работната површина 
(на пр. со менување на височината  на работната 
маса или платформата од која пристигнуваат произ-
водите за работа) за да работникот може да ракува 
со предметот на работа без да го наведнува телото.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — избегнувајте рачна работа со тешки предмети секо-
гаш кога е можно. наведнувањето или вртењето кога 
се работи со тешки предмети е особено штетно.

 — Понекогаш работниците кои стојат го свиткуваат те-
лото затоа што не можат доволно да се приближат 
до производот на кој се работи, поради недостаток 
на слободен простор за колената или стапалата. По-
грижете се работниците да имаат доволно слободен 
простор за колената и стапалата.

 — избегнувајте комбинирање на носење, истовремено 
со вршење други задачи, бидејќи често тоа е причи-
на зошто работникот се наведнува или го врти тело-
то.  реорганизирајте ја работата така што задачата 
носење да биде единствената задача која се извр-
шува во дадениот момент.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Повредите на грбот кои настануваат поради навед-

нување или вртење истовремено при ракување со тежок 
товар може скапо да ве чини, поради тоа што може да 
загубите продуктивен, квалификуван работник за подолг 
временски период.
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Figure 14a. (i) and (ii) Minimize the distance between the worker and the work item.

Figure 14b. Adjustable-height “scissor lift”.

(i) (ii)
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Figure 14a. (i) and (ii) Minimize the distance between the worker and the work item.

Figure 14b. Adjustable-height “scissor lift”.

(i) (ii)

Слика 14а. (i)  и (ii) Минимизирање на растојанието меѓу работникот и производот на кој работи.

Слика 14б. Прилагодлива по височина  „дигалка-ножица “ 



30

Ергономски точки

КОНТРОЛНА ТОЧКА 15
При рачна работа со материјали, предметите со кои се 
работи треба да бидат близу до телото.

ЗОШТО
носењето на предметот близу до телото ги сведува на ми-
нимум движењата на наведнување кон напред, а со тоа се 
намалува ризикот за повреди на грбот и вратот и здрав-
ствени проблеми со рамениците.

држењето на предметот близу до телото прави но-
сењето да биде полесно, а исто така овозможува и добар 
поглед кон напред. со тоа се зголемува ефикасноста, а 
се намалува бројот на незгоди.

наведнувањето и вртењето на телото се движења со 
кои се намалува стабилноста. работникот троши повеќе 
време и повеќе се заморува во споредба со вршење на 
истата работа, но без наведнување и без вртење.

наведнувањето и вртењето на телото се меѓу најчес-
тите причини за повреди на грбот, вратот како и за боле-
сти на рамениците.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• истегнување на мускули
• болки во долниот дел на грбот
• оштетување на производот
• лизгање, сопнување или паѓање

КАКО
1. обезбедете рачки, држачи или добри начини за 

држење на товарот кој се носи. Приближете се што 
поблиску до товарот, земете го в раце цврсто и др-
жете го близу до телото. стапалата нека бидат во 
безбедна и стабилна положба.

2. ако подигнувањето и носењето на тежок товар е не-
избежно, обидете се тој да се подели така што ќе го 
носат двајца или повеќемина.

3. кога е потребно подигнување или спуштање на те-
жок товар, тоа се прави бавно и пред телото. Притоа 
се користи мускулната сила на нозете ( не грбот), до-
дека грбот треба да остане прав. 

4. додека се носи товарот, истиот треба да се наоѓа во 
близина на половината. корисно е да се обезбедат 
и соодветни престилки бидејќи со нив се сведува на 
минимум ризикот од повреди предизвикани од не-
рамни или остри делови од товарот.

5. работата која вклучува носење се организира така 
да вклучува колку што е можно помалку подигну-

вање и спуштање на предметите кои се носат. на 
пример, носењето материјали од една до друга ра-
ботна површина на иста височина, или избегнување 
на спуштање на материјалите на под со користење 
на штандови или платформи со соодветна височи-
на.

6. секогаш кога товарот е тежок, разгледајте ја мож-
носта тој да се подели на помали делови т.е. тежини. 
ако тоа не е изводливо, тогаш побарајте два или по-
веќе работника или користете уреди за транспорт.

7. Променете ја височината на работната површина 
(на пр. со менување на височината на работната 
маса или платформата од која пристигнуваат произ-
водите за работа) за да работникот може да ракува 
со предметот на работа без да го наведнува телото.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
 — дури и кога тежината не е голема, користењето на 

палети, полици  или контејнери за пренесување 
на мали предмети е корисно бидејќи го намалува 
бројот на движења. Притоа, секогаш кога е можно, 
се препорачува користење на колички на буткање и 
други мобилни уреди.

 — имајте ги предвид физичките разлики меѓу различ-
ните работници. Погрижете се тежината и зачесте-
носта на товарите да не е претерана за работниците 
кои тоа го работат.

 — Понекогаш работниците кои стојат, го свиткуваат те-
лото затоа што не можат доволно да се приближат 
до производот на кој се работи, поради недостаток 
на слободен простор за колената или стапалата. По-
грижете се работниците да имаат доволно слободен 
простор за колената и стапалата.

 — работникот може да претпочита товарот да го носи 
на рамо, на глава или на грб, зависно од големината 
и вештината, но и од локалните навики. обидете се 
да изнајдете алтернативни начини за носење, како 
на пр. контејнери кои се лесни за носење или торби 
за на грб.

 — ако задачите кои вклучуваат носење се чести, обез-
бедете соодветна работна облека.

ЗАПАМЕТЕТЕ
ако не може да се избегне  рачното носење на пред-

мети, тогаш кревањето и носењето на предметите треба 
да биде близу до телото. ова го намалува заморот и ри-
зикот од повреди.
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Figure 15a. Do manual lifting or lowering of a heavy load in front of the body, with the
back kept straight and with stable feet positions, and use the power of the legs.

Figure 15b. A long heavy object can be lifted using the power of the legs by
keeping the object as close to the body as possible.

Figure 15d. Lifting of heavy loads from
a platform in front of the body while
using the power of the legs. Lifting
from a platform is better than lifting
from the floor.

Figure 15c. Handling grips adapted to
the particular object carried can help.
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Figure 15a. Do manual lifting or lowering of a heavy load in front of the body, with the
back kept straight and with stable feet positions, and use the power of the legs.

Figure 15b. A long heavy object can be lifted using the power of the legs by
keeping the object as close to the body as possible.

Figure 15d. Lifting of heavy loads from
a platform in front of the body while
using the power of the legs. Lifting
from a platform is better than lifting
from the floor.

Figure 15c. Handling grips adapted to
the particular object carried can help.

Слика 15а. Рачното подигнување или спуштање на предмети се врши пред телото, така што 
грбот се држи исправен со стапалата во стабилна положба, а се користи силата на нозете.

Слика 15б. Долги и тешки предмети може да се подигнуваат со користење на силата 
на нозете така што предметот се држи колку што е можно поблиску до телото.

Слика 15в. Користењето на рачки 
адаптирани за носење на конкретниот 
предмет можат да помогнат.

Слика 15г. Подигнување на тешки товари 
од платформа пред телото со користење на 
силата на нозете. Подигнување од платформа 
е подобро отколку подигнување од под
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Figure 16. (i) Combine physically heavy work with lighter work. (ii) This reduces fatigue and increases efficiency.

(i)

(ii)

КОНТРОЛНА ТОЧКА 16
комбинирајте подигнување на тешки товари со фи-

зички полесни задачи за да се избегнат повреди и замор 
и да се зголеми ефикасноста.

ЗОШТО
рачното подигнување на тешки товари е заморно и 

претставува главна причина за повреди на грбот. ако тоа 
не може да се замени со користење на уреди на тркалца 
или со механички транспорт, тогаш, подобро е да се ком-
бинираат задачите со кревање тежок товар со полесни 
задачи. Целта е да се избегне концентрирање на неразум-
но тешки задачи на само неколку работници.

комбинирањето на тешките задачи со кревање то-
вар со полесни задачи го намалува заморот како и ризи-
кот од повреди на грбот. со тоа се помага за зголемување 
на вкупната продуктивност на работникот.

ако работниците се обучени за извршување на по-
веќекратни задачи, многу е полесно да се најде работник 
за замена во случај на отсуство на еден работник поради 
болест или одмор.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• истегнување на мускули
• болки во долниот дел на грбот
• Повторлива употреба на сила  

КАКО
1. реорганизирајте ги работните задачи така што ра-

ботниците кои извршуваат задачи со подигнување 
тешки товари извршуваат исто така и други полесни 
задачи.

2. воведете ротација на работните места и групна ра-
бота со цел да се спречи пристрасна концентрација 
на многу напорни задачи на само неколку работни-
ци. тоа може лесно да се постигне со формирање 
тимови составени од повеќе членови.

3. за задачи со силно ниво на интензивен напор, раз-
мислете за распоред на работењето со чија помош 
трудоинтензивните задачи ќе ги споделува група 
луѓе, а нивните задолженија ќе се ротираат.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
тешките физички работи како што е подигнувањето 

тежок товар секогаш бараат и чести паузи. овозможете 
чести паузи со цел закрепнување од заморот и постигну-
вање подобра продуктивност. Потребата од чести паузи 
како дел од распоредот на работењето може да ви даде 
поттик за комбинирање на тешките со полесни задачи.

наизменичните задачи често претставуваат многу 
помал напор, а со тоа се подобрува мотивацијата како и 
продуктивноста на работникот.

ЗАПАМЕТЕТЕ
избегнувајте цело време повторливо подигнување 

на тешки товари. комбинирајте кревање тешки товари со 
полесни задачи со цел намалување на заморот и зголему-
вање на ефикасноста.
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CHECKPOINT 16
Combine heavy lifting with physically lighter tasks to
avoid injury and fatigue and to increase efficiency.

WHY
Manual lifting of heavy loads is tiring and a major cause
of back injuries. If this cannot be replaced by the use of
a wheeled device or mechanical transport, it is better to
combine the heavy lifting with lighter tasks. The idea is
to avoid concentrating unfavourably heavy tasks on a
few workers.

Combining heavy lifting with lighter tasks reduces
fatigue, as well as the risk of back injuries. This helps
increase a worker’s overall productivity.

If workers are trained to perform multiple tasks, it is
much easier to find a substitute worker in the case of
absence of one worker due to illness or leave.

RISKS / SYMPTOMS
• muscular strain
• low back pain
• repetitive strain

HOW
1. Reorganize job assignments so that workers who

perform heavy lifting tasks perform lighter tasks as
well.

2. Introduce job rotation and group work in order to
prevent biased concentration of strenuous tasks on
selected workers. This is easily done by forming a
multi-member team.

3. For similarly strenuous tasks, consider job
assignments so that these strenuous tasks can be
shared by a group of people on a rotating basis.

SOME MORE HINTS
— Physically demanding tasks such as heavy lifting

always require frequent breaks. Allow sufficient
breaks for recovery from fatigue and for better
productivity. Requiring frequent breaks as part of
the work schedule may give you an impetus to
combine the heavy tasks with lighter tasks.

— Alternating tasks is often far less tiring, and thus
improves the worker's motivation and productivity.

POINTS TO REMEMBER
Avoid repeated heavy lifting all the time. Combine
heavy lifting with lighter tasks in order to reduce fatigue
and increase efficiency.

Ergonomic checkpoints

32
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Figure 16. (i) Combine physically heavy work with lighter work. (ii) This reduces fatigue and increases efficiency.

(i)

(ii)

Слика 16. (i)  Комбинирајте ги тешките физички работи со полесни. (ii) Со тоа се намалува заморот и се зголемува ефикасноста.
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Figure 17. Provide conveniently placed, easy-to-empty waste containers.

КОНТРОЛНА ТОЧКА 17
обезбедете корпи за отпадоци кои ќе бидат соодветно 
поставени.

ЗОШТО
отпадоците, остатоците и истурените течности на 

подот не само што се материјална загуба, туку и пречка 
за непречено одвивање на процесот на производство и 
чести причинители на несреќи.

одржување на „куќниот ред“ е тешко без обезбеду-
вање на корпи за отпадоци на погодни места.

добро поставени, лесни за празнење – корпите за 
отпадоци помагаат да се создаде слободен простор и да 
се намалат трошоците за чистење.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• истегнување на мускули
• болки во долниот дел на грбот
• истурање на материјал
• лизгање, сопнување или паѓање
• Повреди на дланка/рака
• Повреди на нога/стапало

КАКО
1. купете или направете корпи за отпадоци погодни за 

секој тип на отпадоци: контејнери од типот отворе-
ни кутии или цилиндри или корпи за остатоци или 
ѓубре (доволно големи за очекуваниот тип отпадо-
ци); затворени контејнери за течности; и соодветни 
рафтови или платформи за подолг или поширок от-
пад (како на пр. дрвени шини, метални прачки, итн.).

2. ставете тркалца под контејнерите за отпад, така 
што тие ќе може лесно и почесто да се туркаат до 
местото каде се собира отпадот.

3. ако од машините или од транспортните системи пр-
ска масло или друга течност, под соодветните пред-
мети конструирајте подвижни подлоги.

4. консултирајте ги работниците за најдобрите начини 
за празнење на контејнерите за отпад, на соодветни 
интервали. одговорноста за празнење на контејне-
рите доделете ја на едно лице или ротирајте ја меѓу 
група работници. Целта е исфрлувањето на отпадот 

да стане една од стандардните активности во состав 
на работниот процес.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — обични метални или пластични контејнери поставе-
ни во секој работен простор честопати може многу 
да помогнат во одржувањето на редот и хигиената.

 — Правосмукалка е добра, времена корпа за отпадоци 
за мали, суви честички. влажниот отпад бара спе-
цијални правосмукалки (консултирајте се со вашиот 
набавувач.)

 — справувањето со тешкиот отпад може да биде многу 
поефикасно ако контејнерот може да се отвори на 
соодветната висина, на пр. одстрана на контејнерот 
и на височина на половината.

 — Фрлените материјали кои се чуваат во контејнери 
остануваат релативно чисти, помалку се уништуваат 
и може лесно да се пронајдат кога се потребни.

ЗАПАМЕТЕТЕ
добро организирано складирање на отпадот е не-

опходно за добро функционирање. така складираниот 
отпад може да се рециклира.

Ergonomic checkpoints
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CHECKPOINT 17
Provide conveniently placed waste containers.

WHY
Waste, scrap and spills of liquid on the floor not only
represent a loss of material and a hindrance to the
smooth flow of production, but are also an important
cause of accidents.

Good housekeeping is difficult without providing
waste containers in convenient places.

Conveniently placed, easy-to-empty waste
containers help to create free space and reduce
cleaning costs.

RISKS / SYMPTOMS
• muscular strain
• low back pain
• material spillage
• slips, trips or stumbles
• hand/arm injury
• leg/foot injury

HOW
1. Purchase or construct waste containers suitable

for each type of waste: open box-style or cylinder
containers or bins for scrap and rubbish (large
enough for the type of waste); closed containers
for liquids; and appropriate racks or platforms
for longer or larger waste (such as wood splints,
metal rods, etc.).

2. Put wheels under the waste containers so that the
waste can be pushed to the place of disposal
frequently and easily.

3. If oil or other liquid is spilt from machinery or from
transport systems, construct removable trays
underneath the object.

4. Consult workers about the best way to empty waste
containers at appropriate intervals. Assign the
responsibility of emptying waste to one person or
rotate the emptying task among a group of workers.
The idea is to include waste disposal as one
standard activity of the work process.

SOME MORE HINTS

— Simple metal or plastic containers placed at each
work area can often help maintain good
housekeeping.

— A vacuum cleaner is a good, temporary waste
container for small, dry particles.Wet waste
requires a special vacuum cleaner (consult your
dealer).

— Heavy waste can be handled more efficiently if the
container can be opened at the appropriate height,
e.g. from the side of the container at waist height.

— Reject materials stored in containers remain
relatively clean, suffer less deterioration, and can be
easily located when needed.

POINTS TO REMEMBER
Well-organized waste storage is necessary for good
housekeeping. Waste thus stored can be recycled.

Ergonomic checkpoints

34
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Figure 17. Provide conveniently placed, easy-to-empty waste containers.
Слика 17. Обезбедете корпи за отпадоци кои лесно се празнат и кои ќе бидат соодветно поставени
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КОНТРОЛНА ТОЧКА  18
изберете ги алатите наменети за специфични барања на 
работните задачи.

ЗОШТО
специјалните алати адаптирани за конкретни работни 
операции во голема мерка ја подобруваат продуктивнос-
та. таквите алати помагаат работните операции да бидат 
полесни, а со тоа и многу побезбедни.

специјалните алати обично може да се купат или да 
се направат без да чинат многу. имајќи предвид дека со 
нив се зголемува продуктивноста, придобивките се многу 
поголеми од настанатите трошоци.

При работа со некои од специјалните рачни алати, 
малите мускули на прстите и дланката често се употребу-
ваат. ако е потребна преголема сила, овие мускули многу 
лесно се заморуваат. Поради тоа што работните задачи 
со некои од овие специјални алати бараат исклучителна 
прецизност, дури и најмалиот мускулен замор го намалу-
ва резултатот од работењето.

Повторувачките работи со алат кои бараат преку-
мерна сила или фиксирано држење на телото може да 
предизвикаат болести на вратот, раката и зглобот.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• истегнување на мускули
• болести на горните екстремитети
• Повреди на дланка/прсти
• Гребаници
• вибрации на дланка/рака

КАКО
1. користете наменски алати за вршење на конкретна-

та работа со најдобар квалитет и со најмал напор. 
користете го точниот и вистински вид, големина, те-
жина и јачина на развртувачи, ножеви, чекани, пили, 
клешти и други рачни алати.

2. ако работната задача бара чест и интензивен напор, 
користете алати со мотор. Постојат најразлични ви-
дови. овие моторизирани алатки не само што се 
поефикасни туку тие можат да вршат задачи кои се 
невозможни за човечката рака. Притоа многу е по-
мал и заморот на работникот.

3. организирајте место каде ќе се чуваат алатите што 
не се користат, како и нивно редовно одржување.

4. избегнувајте алати кои бараат прекумерна сила. 

мускулите кои ги движат прстите се многу чувстви-
телни на примена на прекумерна сила. на пример, 
наместо копчиња за активирање повеќе користете 
ленти за активирање, поради тоа што неколку прсти 
заедно се посилни отколку секој прст посебно.

5. обучете ги работниците за правилно користење на 
алатите. Побарајте од нив секогаш кога алатите се 
оштетени или истрошени, да бараат нивна поправка 
или замена.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
 — трошокот за алатот има три компоненти: купување 

(или производство), одржување и комунални тро-
шоци. Повеќето немоторизирани рачни алати чи-
нат помалку од цената на час работна рака. дури 
и моторизираните алати обично чинат помалку од 
20-50 пати од цената на работна рака на час. сепак, 
алатите се користат низа години. на пример, мото-
ризиран развртувач може да чини 50 пати повеќе од 
цената на работен час, но тој ќе се користи 5 години 
со 1.000 часа работа годишно.

 — за немоторизираните алати најчесто се потребни 
0-5 часа одржување годишно; за моторизираните 
се потребни 10-100 часа одржување годишно. така, 
дури и со 50 часа одржување годишно, неговото чи-
нење на час е сепак само мал дел (на пр. 1/30тина) 
од цената на еден час работна рака.

 — дури и релативно скап алат (на пр. моторизиран 
развртувач), заедно со трошоците за одржување и 
комунални трошоци на алатот чини само околу 3% 
од цената на работна рака на час. споредете го ова 
со зголемувањето во продуктивноста. исто така, зе-
мете ги во предвид и подобриот квалитет на произ-
водот и намалениот стрес кај работникот.

 — користете пружини (не мускули) за да отворите но-
жици, клешти, секачи, итн.

 — кога се потребни движења на туркање или влечење, 
туркајте или влечете под рамото до над колкот (во 
тој обем мускулите се најсилни). При сечење со нож, 
линијата на сечење треба да биде долу, сечење кон 
надвор е двапати посилно отколку  движења по-
пречни во однос на телото.

ЗАПАМЕТЕТЕ
наменските алати се исклучително вредна инвести-

ција. тие се евтини, а сепак, во голема мера ја зголемува-
ат продуктивноста.
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Figure 18c. (i) and (ii) Steady grips of power tools help reduce the required force of operation.

Figure 18b.Thumb-operated and finger-strip-operated pneumatic
tools. (i) Thumb operation results in over-exertion. (ii) Finger-strip
control allows all the fingers to share the load and the thumb to guide
the tool.

Figure 18a.Tools made for different specific
purposes can work better than general-
purpose tools

(i) (ii)

(i) (ii)

Слика 18а. Алатите за специјални намени може да 
бидат покорисни од алатите за општа употреба.

Слика 18б. Пневматски алати со кои се работи со палецот или  лента за 
прст.  (i) Операциите со палецот имаат за резултат преголем напор. (ii) 
Контролната лента за прсти овозможува сите прсти да го споделат товарот 
на работењето, а палецот го насочува алатот.

Слика 18в. (i) и (ii) Стабилните рачки на електричните алати помагаат да се намали потребната сила за работната операција.
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Figure 19b.Working with power tools can be dangerous.
For this reason modern chainsaws, for example, have
several safety devices.Without the following safety
devices, chainsaws should not be used:

a. separate handles for both hands when wearing gloves
b. an on/off switch (reachable with the right hand on the

throttle)
c. a throttle control lock-out (prevents the chainsaw from

being started unexpectedly)
d. a rear handle guard (for protection of the right hand)
e. an anti-vibration system, consisting of rubber shock

absorbers between the engine block and handles
(prevents vibration diseases of the hands)

f. a chain brake (activated manually by the front handle
guard or by means of a non-manual mechanism in the
case of kick-back)

g. a chain catcher (catches the saw chain if it breaks)
h. a spiked bumper (allows the weight of the saw to rest

securely)
i. a front handle guard (for protection of the left hand

from the chain)
j. a chain guard (for avoiding injuries during transport

of the chainsaw)

Personal protective equipment is also required (see
checkpoints 100–105).

Figure 19a. An example of a tool with a trigger that is
long enough, allowing a firm grip by the hand.

КОНТРОЛНА ТОЧКА 19 
обезбедете безбедни електрични алати и осигурајте се 
дека се применуваат сите заштитни мерки.

ЗОШТО
електричните апарати се ефикасни, но поопасни од не-
електричните; колку е поголема енергијата толку е по-
голема и опасноста. сепак, безбедни електрични алати 
се достапни. нема потреба да се користат небезбедни 
алати.

безбедните алати се попродуктивни бидејќи тие нај-
често работат побрзо и попрецизно од не-електричните 
алати.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• ампутација
• Повреди на дланка/прсти
• користење преголема сила
• болести на горните екстремитети

КАКО
1. нарачувајте ги електричните апарати само по вни-

мателно проучување на упатството и безбедносната 
спецификација. трите најважни работи се: заштита 
од краток спој,  превенција од ненамерно активи-
рање на контролите и лесно ракување со соодветно 
обезбедни рачки.

2. набавувајте алати кои се направени за да може 
да се урамнотежуваат доколку тие се користат на 
фиксирана работна место.

3. споредете ја заштитата што ја имаат електрични-
те апарати кои ќе ги набавувате со онаа на други 
слични алати. Притоа, освен добавувачите, може да 
помогнат и вашите колеги и работници.

4. Проверете дали заштитните мерки се доволни за да 
ги заштитат работниците и дали се применуваат.

5. штитниците не треба да пречат при работењето, ако 
е така, работниците ќе ги отстрануваат.

6. Проверете дали се користат повеќе начини за спре-
чување на ненамерно активирање на командите. на 
пример: контролите не се испакнати кон надвор од 
опремата, треба да има доволно простор меѓу кон-

тролите, контролите се сместени во вдлабнатина 
или покриени со заштитна бариера, за активирање 
на контролите е потребна повеќе од минимална 
сила, блокирање, клуч или контрола на вклучување-
то се користат како прекинувач.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — организациите се оние кои треба да ги наба-
вуваат и  одржуваат алатите за работа , а не 
работниците. работниците најчесто немаат те-
хнички познавања за да знаат кој е најдобриот 
алат, а можно е и да не можат да платат за него. 
 
размислете за целата серија активности при ра-
ботењето од донесувањето на алатот, неговото 
пуштање во работа, премин од една операција во 
друга, и потоа негово чување. осигурајте се дека 
работникот е безбеден во тек на целиот процес. 
 
Постојат две категории на заштита: а) заштита на оп-
ремата и (б) заштита на луѓето (наречена исто така и 
лична заштитна опрема). не заборавајте ја заштита-
та на работниците. Погрижете се тие да имаат таква 
опрема (ракавици, престилки, штитови итн.)

ЗАПАМЕТЕТЕ
само безбедниот работник е продуктивен работник. без-
бедниот алат е продуктивен алат.
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Figure 19b.Working with power tools can be dangerous.
For this reason modern chainsaws, for example, have
several safety devices.Without the following safety
devices, chainsaws should not be used:

a. separate handles for both hands when wearing gloves
b. an on/off switch (reachable with the right hand on the

throttle)
c. a throttle control lock-out (prevents the chainsaw from

being started unexpectedly)
d. a rear handle guard (for protection of the right hand)
e. an anti-vibration system, consisting of rubber shock

absorbers between the engine block and handles
(prevents vibration diseases of the hands)

f. a chain brake (activated manually by the front handle
guard or by means of a non-manual mechanism in the
case of kick-back)

g. a chain catcher (catches the saw chain if it breaks)
h. a spiked bumper (allows the weight of the saw to rest

securely)
i. a front handle guard (for protection of the left hand

from the chain)
j. a chain guard (for avoiding injuries during transport

of the chainsaw)

Personal protective equipment is also required (see
checkpoints 100–105).

Figure 19a. An example of a tool with a trigger that is
long enough, allowing a firm grip by the hand.
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Слика 19а. Пример за алат со чкрапец (прекинувач) кој е 
доволно долг, и овозможува цврсто да се фати со раката.

Слика 19б. Работењето со електрични уреди може да биде 
опасно. Токму поради тие причини современите моторни пили, 
на пример, имаат повеќе безбедносни уреди. Моторната пила не 
треба да се користи без следниве безбедносни уреди:

a.  Посебни рачки за двете раце на кои се носат ракавици 
б.  Прекинувач (кој е достапен за десната рака на грлото на 

машината)
в.  Контролен прекинувач исто така на грлото (спречува 

неочекувано стартување на моторната пила)
г.  Заштита за надворешниот дел од дланката (за заштита на 

десната рака)  
д.  Анти-вибрациски систем, составен од гумен апсорбирач на 

шокови сместен меѓу телото на машината и рачките (спречува 
вибрациска болест на рацете) 

ѓ.  Кочница на ланец (се активира рачно од заштитата на 
предната рачка или со помош на автоматски механизам во 
случај на удар наназад)

е.  Ловец на ланецот (го фаќа ланецот на пилата ако таа закочи)
ж.  Браник (овозможува тежината на пилата да лежи безбедно)
з.  Заштита на предната рачка (за заштита на левата рака од 

ланецот)
ѕ.  Заштита на ланецот (за избегнување на повреди за време на 

транспорт на моторната пила)

Неопходна е исто така и личната заштитна опрема (види 
контролни точки 100-105).
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 20
користете висечки алати за операции кои се повторуваат 
на истото место. 

ЗОШТО
висечките алати може лесно да се дофатат близу до 
местото на работа. можете да го заштедите времето по-
требно за оставање на алатот и негово повторно земање. 
алатот се зема за пократко време, а со тоа се намалува и 
заморот кај работникот.

висечките уреди може секогаш лесно да се најдат. 
за нив нема потреба да организирате место за приби-
рање и чување, како на пример кутија за алат или табла 
отстрана. на тој начин може да се штеди и простор.

кога работните операциие се повторуваат на истото 
место, висечките алати помагаат за подобро организи-
рање на работниот простор, а со тоа и за зголемување на 
ефикасноста на работникот.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• истегнување на мускули
• Претерано посегнување
• Повторлива употреба на сила  
• болести на горните екстремитети
• Повреди на дланка/прсти

КАКО
1. Проверете кои алати се користат постојано за иста-

та работна операција и од истиот работник. избере-
те еден или повеќе од овие алати за користење како 
висечки алат.

2. обезбедете хоризонтална конструкција  над работ-
никот на која може да се обесат алатите да висат. 
Применете механизам на пружина за да може алати-
те автоматски да се вратат на своето место.

3. ако е потребно, обезбедете рамка за секој од ви-
сечките алати за да може алатот да е поставен пред 
работникот и лесно да се приближува кога се упо-
требува.

4. Погрижете се висечките алати да бидат така поста-
вени да работникот може лесно да ги дофати.

5. Погрижете се, исто така за тоа, кога алатите не се 
употребуваат да не пречат при движењата и околу 
рацете на работникот.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — висечките алати треба да се со соодветна големи-
на и тежина. висечки алати со значителна тежина 
може да се користат само ако се постави специја-
лен, стабилен висечки механизам за нивно лесно и 
безбедно користење.

 — ако висечките алати треба да ги користат работни-
ци, направете ги прилагодливи за различни нивоа на 
кои досегнуваат рацете.

 — во случај на абење или кршење, висечките алати 
треба да може лесно да се заменат и одржуваат.

ЗАПАМЕТЕТЕ
висечките алати обезбедуваат добро решение за пробле-
мот со чување и лесно користење, а на тој начин се зго-
лемува и ефикасноста и продуктивноста на работникот.
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Figure 20a. A handy and safe power tool that has operating
parts exchangeable for each specific purpose can save
time and effort.

Figure 20b. Hanging tools within easy reach of workers
are suited to repeated operations.

Figure 20c. Provide a special overhead
frame from which tools can be hung by
means of spring mechanisms.

Figure 20d. Placement of tools in accordance with frequency of use.

Слика 20а. Електрична алатка која е на дофат а која има делови 
кои се менуваат за секоја конкретна намена, може да заштеди 
многу време и енергија.

Слика 20б. Висечки алати кои работникот лесно ги достигнува 
се погодни за повторливи операции.

Слика 20в. Обезбедете специјална рамка 
која се поставува високо над главите од 
која може да висат алатите, со помош

Слика 20г. Поставување на алатите според зачеснетост на користење



44

Ергономски контролни точки

КОНТРОЛНА ТОЧКА 21
користете менгемиња и стегачи за прицврстување на ма-
теријалот или предметот на кој се работи.

ЗОШТО
рачните операции се вршат многу подобро кога мате-
ријалот или производот на кој се работи е цврсто фикси-
ран. менгемињата и стегачите  на работникот му овозмо-
жуваат стабилност при работата на различни големини и 
форми на предмети.

користењето на менгемиња и стегачите  му овозмо-
жува на работникот да ги користи двете раце.

со менгемињата и стегачите се намалуваат незгоди-
те бидејќи со нив се спречува излизгувањето на материја-
лот, се намалува потребата за лошо држење на телото и 
се постигнува подобра контрола над предметот на рабо-
та.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Повреди на дланка/прсти
• истегнување на мускули
• користење преголема сила
• болести на горните екстремитети

КАКО
1. избирајте соодветни менгемиња и стегачи земајќи 

ја предвид големината и формата на предметот на 
кој се работи.

2. ако е можно, местоположбата на менгемето и сте-
гачите нека биде прилагодлива спрема работната 
површина.

3. ако работната задача бара од работникот да му 
пристапува на производот на кој работи од повеќе 
страни, изберете стегач кој може да ротира.

4. Поставете ги менгемињата и стегачите  така да на 
работниците им овозможуваат при работата да има-
ат природно држење или позиција на телото. работ-
ната висина треба да биде малку пониска од нивото 
на лакотот.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — изберете менгеме или стегач за кое е потребна ми-
нимална сила за прицврстување на предметот за 
работа со него.

 — Погрижете се менгемето или стегачот да нема остри 
рабови.

 — изберете менгеме или стегач  кој овозможува работ-
никот да знае кога предметот на кој работи е добро 
прицврстен, без да го оштети.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Предметот на работа зацврстен во менгеме или  стегач  е 
безбеден.
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Figure 21a. Use a vice or a clamp that can hold the work item steadily at the
appropriate height.

Figure 21b.The use of vices or clamps allows the worker to use both hands for
productive work.

Слика 21а. Користете менгеме или стегач  кое може предметот на кој се работи да го 
држи зацврстен на соодветна височина.

Слика 21б. Користењето на менгемиња или стегачи  им овозможува на работниците да ги 
користат двете раце за продуткивна работа. 
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 22
обезбедете поддршка за рацете при користење на пре-
цизни алати.

ЗОШТО
Працизноста на работењето на алатот или на прецизнос-
та на работата многу зависи од стабилноста на раката 
која ја извршува работата. стисокот или прецизното др-
жењето е различно од цврстото држење и бара околу 
една петтина од силата за цврсто држење. точноста на 
прецизната работа зависи од многу мали движења на 
дланката.

Потпората на дланката го намалува треперењето 
(слабото тресење), а со тоа ја зголемува точноста.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
•  болести на горните екстремитети
•  истегнување на мускули
•  Повреди на дланка/прсти
•  треперење на дланката

КАКО
1. обезбедете потпора во близина на извршувањето 

на операцијата така што дланката (0,6 проценти од 
телесната тежина ) или раката или подлактицата (2,8 
% од телесната тежина) може да имаат потпора за 
време на работата.

2. обидете се со различни положби и форми на потпо-
ра за дланката се додека не ги постигнете најдобри-
те резултати. доколку е можно обезбедете потпора 
која е прилагодлива спрема потребите.

3. доколку е можно, прецизниот алат поставете го на 
потпора колку што е можно повеќе. уметниците со 
векови користеле стабилизатори за рацете .

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — сведете ги на минимум интензивните напори со 
дланката, бидејќи мускулите на раката кои ја кон-
тролираат дланката се многу чувствителни на трепе-
рења. на пример, хирурзите не би смееле да носат 
куфер в рака 24 часа пред вршењето операција.

 — Поставете штит пред некои алати (на пр. железо за 
лемење).  штитнкот го намалува ударот од се она 
што може да летне при работата, а делува и како 
потпора за раката.

 — штитникот ќе заштити од лизгање на раката спре-
ма напред, а работникот може  да го држи алатот 
поблизу до предметот со што подобро се контроли-
ра врвот на самиот алат.

ЗАПАМЕТЕТЕ
за поголема точноста, обезбедете потпора за пре-

цизниот алат со кој се работи или за дланката која ја 
врши работата или за обете.
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Figure 22a. A hand or forearm
support near the point of operation
increases the efficiency of
precision work.

Figure 22b.Try out various
positions and shapes of
hand support to get the best
results.

Слика 22а. Потпора за раката или 
подлактицата близу до точката каде 
се работи ја зголемува ефикасноста на 
прецизната работа.

Слика 22б. Обидете се со различни 
положби и форми на потпора за 
дланката се додека не ја најдете онаа со 
која ќе постигнете најдобри резултати.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 23
сведување на минимум на тежината на алатот (освен на 
алатите со кои се удира.)

ЗОШТО
тежината на алатот често го заморува корисникот, а со 
тоа се намалува продуктивноста.

освен за алатите со кои се удира (чекани, секири), 
подобро се ракува со алати со помала тежина, а се овоз-
можува и попрецизно работење.

Полесните алати се полесни за чување и поеднос-
тавни за одржување.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• истегнување на мускули
• користење преголема сила
• болки во долниот дел на грбот
• болести на горните екстремитети

КАКО

1. избирајте алати соодветни за целта, но со што е 
можно помала тежина.

2. има многу начини за намалување на тежината која 
треба да се држи во рака. на пример, потпирање на 
алатот на стабилизатор, со тоа се подобрува и пре-
цизноста.

3. ако соодветствува, лизгајте го алатот долж површи-
ната (површината претставува потпора за алатот). 

4. закачете го алатот на стабилизатор над центарот на 
тежиштето на алатот.  обично стабилизаторот вле-
че кон горе со сила малку поголема од тежината на 
алатот (на пр. 2,1 кг за алат кој тежи 2 кг). кога работ-
никот го остава алатот, тој се придвижува кон горе 
и се трга од пред работникот (но сепак останува на 
дофат).

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — При работа со алати, подобро е тоа да биде во бли-
зина на телото наместо подалеку од него. на тој 

начин силата потребна за ракување со алатот е по-
мала. на пример, алат кој тежи 2 кг, во дланката од 
ракa долга 70 cm, врши ротациска сила (вртежен мо-
мент) од 140 kg/cm кон рамото, додека иститот алат 
ако се држи на 35 cm од рамото ќе значи сила на 
вртежен момент од 70 kg/cm. чувството кај работни-
кот е како да држи многу полесен алат.

 — користете го алатот со  рачката под неговата тежиш-
на точка (центар на гравитацијата). ако алатот има 
мала ефективна тежина и ако е тешко да се најде 
тежиштето на алатот, тогаш може да ја лоцирате 
соодветната позиција на рачката на алатот (од која 
силата потребна за работа со алатот се сведува на 
минимум) правејќи неколку проби.

ЗАПАМЕТЕТЕ
лесните алати го намалуваат заморот, овозможуваат 

подобра прецизност и ја зголемуваат продуктивноста.
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Figure 23a. (i) and (ii) Suspending the tool above its centre of gravity can make the tool work more easily and effectively.

Figure 23b. Balancing mechanisms can also be used to minimize the weight
of tools and work items together.

(i) (ii)

Слика 23а. (i)  и (ii)  Закачувањето на алатот над неговата тежишна точка може да помогне тој да работи полесно и подобро.

Слика 23б. Механизмите за стабилизирање може да се користат и за сведување на минимум на тежината на алатот и производот на 
кој се работи заедно.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 24
за рачни алати, обезбедете алати со рачка со соодветна 
дебелина, должина, форма и големина, за да може лесно 
да се ракува со нив.

ЗОШТО
секој рачен алат има два краја: едниот делува на мате-
ријалот, а другиот делува на раката. крајот на алатот кој 
се држи во раката мора да е адаптиран кон раката и кон 
работната операција. неговата форма, како и дебелина и 
должина се важни.

добра рачка овозможува алатот да се користи со 
подобра контрола и со помала сила. така се подобрува 
квалитетот на извршената работа, а се намалува заморот 
и незгодите.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• истегнување на мускули
• Повреди и болести на горните екстремитети
• Повреда на дланка/прсти

КАКО

1. кога страничната рачка на алатот се држи со цела 
рака, т.е четирите прсти се околу рачката и прават 
затворен круг со палецот врз првиот прст, внима-
вајте дијаметарот на рачката да биде 30-40 mm.  за 
алати со две рачки, првичниот опсег (пред корис-
тењето на алатот) треба да биде помалку од 100 mm, 
а затворениот обем 40-50 mm,  со дијаметар на рач-
ките доволно стегнат за да не предизвикува болка. 

2. во случај кога рачката е како рачките на актовки-
те (се фаќа така што четирите прсти заобиколуваат 
делувајќи како група, но палецот е пасивен и релак-
сиран), или во случај на закосен држач (голф-клуб 
стил, со палецот испружен долж оската на алатот за 
подобрување на прецизноста), користете рачка со 
дијаметар 30-55 mm. 

3. Погрижете се должината на рачката да биде најмал-
ку 100 mm. 125 mm е уште поудобно користете рач-
ки со најмалку 125 mm ако дланката е „затворена“ 
(на пр. пила) или ако се носи ракавица.

4. Проверете дали големината на обезбедениот алат 
е погодна за големината на конкретниот работник. 
алатите обично се дизајнирани за рака на маж, за 
алати со кои треба да ракува жена може да биде по-
требно да се обратите на продавачи кои добавуваат 
помали големини.

5. Проверете дали зглобот може да остане во неутрал-
на позиција (позицијата за ракување) за време на 
користење на алатот. на пример, добро решение е 
рачка како кај пиштол.

6. купувајте алати погодни за користење и за  левучари 
како и за оние кои ја користат десната рака.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — рачката нека биде применлива за било која од две-
те раце.  користењето на двете раце наизменично 
може да помогне да се намали кумулирањето на 
траума како и поради тоа што 10 проценти од луѓето 
се левучари.

 — имајте на ум дека раката со ракавици ќе биде по-
голема. затоа, потребно е големината на рачката 
како и слободниот простор да се проверат со рака 
во ракавица.

ЗАПАМЕТЕТЕ
алатот треба да ви е точен, слично како и облека-

та. користете алати со големина на рачката соодветна за 
вас.
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Figure 24e. A tool should be used (as above) on a horizontal surface at
elbow height, or (as below) on a vertical surface above knuckle height.
Suspension of the tool can help you get a better grip.

Figure 24a. Alternative
tools can be used to
reduce mechanical
stress, such as a
screwdriver equipped
with a ratchet.

Figure 24b.The tool grip should be of the proper thickness,
length and shape.

Figure 24c. For firm and safe tool
operations allow the four fingers
to reach around the grip, enabling
the thumb to come over the first
of them.

Figure 24d.The handle in (ii) reduces
mechanical stress by distributing
force over a larger area of the hand
than in (i).

(i) (ii)

Слика 24а Алтернативни 
алати може да се 
користат за намалување 
на механичкиот стрес, 
како на пр. развртувач 
опремен со запчаник со 
сопирачка

Слика 24б. Рачката на алатот треба да биде со соодветна 
дебелина, должина и форма.

Слика 24в. За стабилно и безбедно 
работење трба да може четирите 
прсти да ја заобиколат рачката  притоа 
палецот да може да дојде на првиот од 
овие четири прста

Слика 24г. Рачката во (ii)  го намалува 
механичкиот стрес со тоа што ја 
распределува силата на поголем дел од 
дланката отколку во (i) .

Слика 24д.. Алатот треба да се корист како што е горе прикажано,  на 
хоризонтална површина на височина од лакотот, или (како подолу) на 
вертикална површина на височина над зглобот. Висечкиот алат може да 
помогне за подобро држење во дланката.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 25
обезбедете рачни алати со рачки кај кои има соодветно 
триење (не се лизгави) или со штитници или рабови со кои 
ќе се избегне  излизгување и стегање.

ЗОШТО
излизгувањето од рака или штипнувањето за време на 
работата со алатот предизвикува повреди. лизгањето и 
штипнувањето може да се спречат со подобрување на 
алатот.

Губењето на контрола над алатот може да предизви-
ка штети и повреди. стравот од лизгање и штипнување го 
намалува квалитетот на работата.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• повреди на дланка/прст
• вибрации на дланката/раката
• заболувања на горните екстремитети

КАКО
1. намалете го ротирањето во раката со користење 

на рачки чиј пресек не е кружен, и со користење на мате-
ријал со добар коефициент на триење (на пр. винил, гума, 
мека пластика).

2. користете алат во форма на клин (чиј напречен 
пресек се менува) за да се намали движењето на рака-
та кон напред и да се овозможи да се применува повеќе 
сила.

3. користете штитници и браници на предната стра-
на (кај ножеви или алати за лемење) кои ќе делуваат како 
штитници против излизгување, а исто така ќе го редуци-
раат движењето на дланката и ќе овозможат повеќе сила.  

4.  користете граничници (штитници на задниот дел 
од рачката на алатот) за да се спречи губење на алатот 
како и да се олесни движењето на алатот кон телото.

5. избирајте алати кои не предизвикуваат штипење.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — Површините на алатите по некое време стануваат 
лизгави поради пот, масло и сл. на дланката. рачки-

те треба да се превлечени со материјал со добар ко-
ефициент на триење. штитници против излизгување 
се особено важни кога при користењето на алатот 
се применува значителна сила.

 — ако на алатот има рабови за спречување на лизгање, 
може да го држите малку подалеку напред и со тоа 
да ја подобрите прецизноста.

 — честопати отворените  алати со две рачки (како на 
пр. ножици или клешти) со пружина се многу корис-
ни.

 — се случува да има потреба алатот да се врти во рака-
та, во таков случај корисно е тој да биде со кружна 
форма.

ЗАПАМЕТЕТЕ
штитниците на рачките може да спречат лизгање и 

штипење и со тоа да го намалат бројот на незгоди, но и 
да го подобрат квалитетот на работењето. купувајте или 
избирајте алати со такви рачки.
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Figure 25. (i), (ii) and (iii) Grips that prevent forward
movement of the hand allow safe and effective tool
operations.

(i)

(ii)

(iii)

Слика 25. (i) , (ii) , и (iii) Рачки кои спречуваат движење на 
дланката  кон напред, овозможуват безбедно и ефективно 
работење со алатот.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 26
обезбедете алати со соодветна изолација за да се избе-
гнат изгореници и електрични шокови.

ЗОШТО
При работа со рачни алати, работниците имаат тенден-
ција силно да се концентрираат на точката на која рабо-
тат и забораваат на опасностите од изгореници и удари. 
изгорениците и ударите при работа со алати може да се 
спречат.

материјалите со ниска топлотна спроводливост 
имаат  ниска спроводливост на електрична енергија. 
според тоа, заштитата од изгореници (и замрзнување) го 
заштитува работникот исто така и од електрични удари.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• изгореници
• електрични удари
• Повреди на дланка/прст

КАКО

1. користете рачки кои се од материјал со ниска 
топлотна спроводливост, како гума, дрво или плас-
тика. металот како материјал има висока топлотна 
спроводливост и може да биде опасен.

2. за метални рачки, дури и тенок слој од пластика 
(на пр. обвивка) може во голема мера да ја намали 
топлинската спроводливост. и да ја зголеми удоб-
носта на рачките. 

3. во случај на електрични рачни алати, користете за-
земјени приклучоци и двојно изолирани алати (кај 
кои рачката е изолирана од енергијата).

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — кога постои реална опасност од изгореници и елек-
трични удари при користење на алатот, користете 
ракавици кои соодветно ја штитат дланката.

 — користење на алати на батерии е добар начин да се 
избегнат електрични удари. 

 — таквите алати овозможуваат исто така и подвиж-
ност.

ЗАПАМЕТЕТЕ
металните рачки треба да бидат превлечени со пластика, 
гума или дрво за да се избегнат електрични шокови и да 
се зголеми удобноста при ракувањето. купувајте или из-
бирајте алати со такви рачки.
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Figure 26. (i) and (ii) For metal handles, provide proper
insulation that can prevent burns and electric shocks.

(i)

(ii)

СЛика 26(i)  и (ii)  За метални рачки, обезбедете соодветна 
изолација со која се избегнуваат изгореници и електрични шокови.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 27
вибрациите и бучавата од рачните алати сведете ги на 
минимум.

ЗОШТО
вибрациите од алатот, кои се пренесуваат на дланките не 
само што пречат во работењето на алатот туку и ги повре-
дуваат нервите, тетивите и крвните садови.

работникот кој работи со рачен алат секогаш е бли-
зу до изворот на бучавата. бучавата го оштетува слухот и 
ја спречува комуникацијата со другите работници.

изложеноста на опасни вибрации и бучава е осо-
бено значајна за оние кои работат со рачни алати, затоа 
што тие се изложени на нив цело време додека работат.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• вибрации на дланката/раката
• истегнување на мускули
• Губење на слухот

КАКО

1. одделете ја бучната рачна работна активност од 
другиот дел на работниот процес, на пр. со прегра-
дување или префрлување на бучната операција во 
друга просторија, така што бучавата да делува само 
на оној што ја извршува операцијата. според фи-
зиката т.е. законот за обратна пропорционалност 
од квадратот на растојанието, секое удвојување на 
растојанието резултира со намалување на бучавата 
за 6 децибели.

2. зависно од националното законодавство, ограничу-
вањата за изложеноста на бучава може да варираат 
од 85 до 90 децибели (а) просечно во тек на работен 
ден. водете сметка дека нивото на бучава треба да 
се намалува до најниско можно ниво. 

3. купувајте рачни алати со ниски вибрации и ниско 
ниво на бучава. тоа значи дека барањата поврзани 
со вибрациите и бучавата треба да станат составен 
дел од нарачката за алатот т.е. треба да се купуваат 
алати кои се добри како целина, со амортизери за 
вибрации и придушувачи за бучава.

4. за пневматски алати (кои се движат под притисок на 
воздух), користете регулатори на притисокот, на на-
чин да алатот функционира на оптималниот прити-
сок наместо целосниот притисок.

5. користете автоматски исклучувачи (исклучување на 
бучни машини или алати кога не се во функција). со 
тоа се овозможува најниска можна изложеност на 
вибрации и бучава и се штеди енергија.

6. за работниците обезбедете заштита за ушите ако не 
постои друг начин бучавата да се намали на безбед-
но ниво. 

7. консултирајте специјалист за тоа како да ги намали-
те бучавата и вибрациите (специјалистите за бучава 
се познавачи исто така и во доменот вибрации).

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — електричните рачни алати често се потивки отколку 
пневматските.

 — одржувањето многу помага за одржување на вибра-
циите и бучавата на прифатливо ниво. стегнете ги 
завртките. наострете ги алатите. Подмачкајте ги ле-
жиштата.  Подмачкувајте ги деловите. редовно ба-
лансирајте ја ротирачката опрема.  заменувајте ги 
попуштените вентили за компримиран воздух.

 — Поставете ги работните места така што бучавата 
од соседните работни места ќе доаѓа до ушите на 
другите одзади (најдобро) или однапред, наместо 
од страна. со ова ефектот на бучавата може да се 
намали за 5 децибели.

 — обезбедете добра лична заштитна опрема која шти-
ти од вибрации и бучава. во неа може да спаѓа заш-
тита на ушите од бучава како и посебно дизајнирани 
ракавици за заштита од вибрации.

 — споредете ја изложеноста на бучава и вибрации со 
другите опасности на работното место како на пр. 
прав, испарувања и студен воздух од алатот.

ЗАПАМЕТЕТЕ
бучавата и вибрациите нека станат составен дел на ваша-
та купопродажна нарачка за алати на електрична енер-
гија. исто така погрижете се алатите да имаат автоматско 
исклучување со цел изложеноста да се сведе на минимум.
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Figure 27. Provide good protection against noise and vibration, such as ear
protectors, which protect against the effects of noise, and hand guards, which
can diminish the impact of vibration.

Слика 27.  Обезбедете добра заштита од бучава и вибрации, на пр. штитници за 
уши кои штитат од ефектите на бучавата како и штитници  кои може да ги намалат 
влијанијата од вибрациите.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 28
обезбедете место каде ќе „стои“ секој алат.

ЗОШТО
кога секој алат ќе има „свое место“, т.е. наменето и резер-
вирано, постојано место за него, работникот може лесно 
да го најде, а тоа претставува охраб-рување секојпат да 
го користи вистинскиот алат.

ако алатите немаат „свое место“, некои од работ-
ниците губат време барајќи ги загубените алати. обезбе-
дување на „место“ за секој алат е ефикасен начин да се 
избегне таквото губење време.

алатите сместени на „своите места“ може веднаш 
да се најдат. Притоа се олеснува и нивниот попис. ова е 
одлична помош за добро одржување.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• оштетување на алатите
• лизгање, сопнување или паѓање
• Повреди на дланка/рака

КАКО

1. има бројни начини да се најде „место“ за секој алат. 
тоа може да биде специјална полица, фиока, посеб-
но место на рафтот, контејнер кој е лесно прегле-
ден, вагонет, закачалка на ѕид, чување во висечки 
елементи во конструкција над глава, или кутија со 
алати.  најпогодниот начин треба да се избере зави-
сно од големината, формата и тежината на алатот.

2. не заборавајте да им „најдете место“ и на поголеми-
те алати. избегнувајте ја практиката големите алати 
да се оставаат на подот.

3. кога се користат бројни мали алати, обезбедете ку-
тија за чување на алатите или специјални контејне-
ри во кои секој алат ќе си има „свое место“. за оваа 
цел многу е корисна специјално дизајнирана кутија 
за алат.

4. во случај на кутија за алат, во неа треба да биде 
исцртана формата нa секој алат за да се знае каде 
оди. наместо тоа, можно е местото на секој алат да 
е облежано со налепница. 

5. колку почесто се користи еден алат, толку негово-
то „место“ треба да е поблиску до работното место 
каде се користи.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — низа од мали алати или слични делови од алати  (на 
пр. ленти, бургии, секачи итн.) може да се чуваат во 
специјални корпи, фиоки или футроли со етикети 
или со јасно бележење за секој од нив. на тој начин, 
потребните делови може брзо и лесно да се извадат 
и лесно да се вратат назад.

 — кога работникот или група работници, често го ме-
нува работното место, користете преносливи кутии 
за алати, вагонети за алати или мобилни рафтови за 
алати.

 — висечките алати не предизвикуваат метеж на повр-
шината за работа и може лесно да се дофатат. тие 
секогаш, автоматски се враќаат на своето висечко 
место. 

ЗАПАМЕТЕТЕ
без јасно означени „места“ за алатите, тешко е ставањето 
во ред на голем број различни алати. со обезбедување 
соодветно „место“ за секој алат, може да се избегне гу-
бење на времето во барање на алатот. ова е добра почет-
на точка за нивна соодветна примена и одржување.
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Figure 28a.The outline of each tool should be drawn on
the tool board to show where it goes.This helps maintain
order and immediately shows if anything is missing.

Figure 28b. A mobile workstation for a metalworker.

Figure 28c. Provide “homes” close to the worker for tools used repeatedly.“Homes” for
tools used less frequently can be placed around the workstation.

Слика 28а На полицата за алати, на местото за секој алат треба 
да е исцртана неговата форма. Така полесно се одржува ред и 
веднаш се гледа ако нешто недостасува

Слика 28б. Мобилна работна полица за алати во металната 
индустрија

Слика 28в. Обезбедете „место за чување“ кое ќе биде блиску до работникот за алати кои 
постојано се користат. „Местата за чување“ на алатите кои не се користат толку често може да се 
разместат низ целиот работен простор.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 29
контролирајте и редовно одржувајте ги рачните алати.

ЗОШТО
алати кои не функционираат добро го зголемуваат вре-
мето на празен од на работникот, а со тоа ја намалуваат 
неговата продуктивност. 

лошо одржувани алати може да предизвикуваат не-
среќни случаи, а со тоа и сериозни повреди.

редовното одржување на алатите треба да биде со-
ставен дел од доброто управување. соработката на сите 
работници во оваа насока има позитивни ефекти врз про-
изводството како и врз меѓучовечките односи.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• сериозни повреди или несреќни случаи
• истегнување на мускули
• вибрации на дланката/раката

КАКО

1. Почнете со купување на сигурен рачен алат. инсис-
тирајте секогаш да се користи сигурен рачен алат. 
советувајте сите работници брзо да го заменуваат 
дотрајаниот алат.

2. воведете редовна практика на вршење инспекција 
на рачниот алат. некои алати може да бидат прове-
рени од самите работници додека на други инспек-
ција треба да врши персонал квалификуван за тоа.

3. на самото место обезбедете резерни алати или ре-
зервни делови.

4. ако е можно, обезбедете цели модули за замена кои 
може да се користат веднаш за замена на скршени 
делови од алатите.  таквите модули се лесни за упо-
треба и овозможуваат брза поправка и од неквали-
фикувани работници. се што е потребно во случај 
на проблем со алатот е да се извади скршениот дел 
и да се инсталира нов. Поправката може да се извр-
ши подоцна, од страна на добавувачот или од квали-
фикувани работници.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — времето потребно за одржување (времето потребно 
за проверка и поправка на алатот) обично е мало во 
споредба со она потребно да се утврди кој алат не 
функционира, да се најде проблемот и (особено) да 
се добијат делови за поправка.

 — зголеменото време на застој (времето потребно да 
се најде проблемот, да се добијат делови и да се из-
вршат поправките) значи намалено време на работа 
на алатот. намалете го ова време до минимум со тоа 
што однапред ќе обезбедите замена на делови.

ЗАПАМЕТЕТЕ
за лошо одржуваните алати се потребни дополнителни 
напори при работењето, а се губи прецизноста. затоа, 
размистете за „превентивно одржување“ т.е. поправање 
на работите пред да се расипат. ова е многу важно во 
одржувањето на алатите.
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Figure 29a. Servicing tools is very
important, and repairs should be
carried out by properly skilled
tradespersons.

Figure 29b. Provide adequate places for regular
maintenance and repair of tools.

Слика 29а. Поправките на алатите се многу 
важни, нив треба да ги вршат соодветно 
оспособени стручни лица.

Слика 29б. Обезбедете адекватно место за редовно 
одржување и поправка на алатите.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 30
обучете ги работниците пред да им дозволите да корис-
тат електрични алати.

ЗОШТО
електричните алати можат да го зголемат проиводството 
затоа што се побрзи и појаки од луѓето. но, овие пред-
ности може сосема да се загубат ако алатот не се користи 
правилно.

електичните алати се појаки од оние не-електрич-
ните, затоа повредите и штетите предизвикани од нивно 
неправилно користење ќе бидат многу посериозни.

електричните алати секогаш се користат за специја-
лизирани задачи кои бараат вештини. Постојано обучу-
вајте ги работниците за подобрување на нивните вештини 
како и безбедност.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• сериозни повреди или несреќни случаи
• истегнување на мускули
• вибрации на дланката/раката

КАКО

1. При купувањето на електрични алати,погрижете се 
со нив да има добри упатства за нивна правилна 
употреба.

2. утврдете ги грешките, губитоците и периодите на 
бавна или отежната работа  предизвикани од не-
соодветно користење на електричните алати. ин-
тервјуирањето на работниците исто така, ви дава 
корисни информации.

3. организирајте така да има време да се обучат или 
повторно да се обучат оние кои редовно користат 
електирични уреди, за правилното работење на ала-
тите. 

4. безбедноста треба секогаш да биде важен составен 
дел на таква обука.

5. идентификувајте ги работниците кои се вешти во 
работењето со електрични уреди и побарајте од нив 
да обучуваат други за тоа како да ја постигнат иста-
та висока продуктивност  и безбедност.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — за повеќе совети за добро функционирање на  елек-
тричниот алат консултирајте ги  упатствата или при-
рачниците кои доаѓаат со нив.

 — Прашајте ги оние што работат со електрични апа-
рати кои од нив се најтешки за користење. таквите 
проблеми може да исчезнат со обука.

 — обучувањето за користење на алатите е важен дел 
од обуката на нововработените. Полесно е да се 
обучат работниците пред да развијат лоши навики 
отколку да се тераат потоа да прекинат со лошите 
навики.  

ЗАПАМЕТЕТЕ
 за да бидете сигурни дека работниците правилно и без-
бедно ги користат алатите, треба претходно да бидат и 
сооодветно обучени.
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Figure 30a. New employees must be given detailed information by supervisors and co-workers. Information must also be
provided when introducing new machines so that work may be carried out as safely as possible.

Figure 30b. Get skilled workers to train others in how to
achieve the same productivity and safety.

Figure 30c.Workshops should have their own safety rules
displayed on the workshop wall. Learn these rules.

30а. Надзорниците и соработниците мора да им дадат детални информации на новите вработени. Исто така и при воведувањето на нови 
машини, мора да се обезбедат соодветни информации за да работата се одвива колку што е можно побезбедно.

Слика 30б. Квалификуваните работници нека ги обучат 
новодојдените за тоа како и тие да постигнат иста 
продуктивност и безбедност

Слика 30в. Работилниците и фабричките хали треба да имаат 
свои сопствени правила за безбедност кои ќе бидат прикажани 
на ѕидот на работилницата. Научете ги тие правила.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 31
обезбедете доволно простор за стабилно држење на те-
лото и стабилна основа за стоење за време на работата 
со електрични алати.

ЗОШТО
При работа со електричен алат телото треба да биде во 
стабилна позиција. секогаш е потребна и соодветна ос-
нова. тоа се предусловите за значително зголемување на 
продуктивноста и ефикасноста на работењето на елек-
тричните алати.

многу е опасно губење на контрола за време на 
работа со електрични алати. неправилна основа за ста-
палата многу заморува. мора да има доволно простор за 
работа и за добра положба на стапалата.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• истегнување на мускули
• заболувања на горните екстремитети
• Повреди на нога/стапало

КАКО

1. Погрижете се основата при работа со електричниот 
алат да биде рамна, воедначена и нелизгава додека 
работи. ако е потребно, обезбедете соодветна плат-
форма.

2. отстранете ги потенцијалните пречки за функцио-
нирањето на алатот.

3. обезбедете доволно простор за колената како и за 
стапалата за да се овозможи стабилно држење на 
телото поставено во близина на точката на работа.

4. Погрижете се алатот да има исклучување за итни 
случаи или автоматско исклучување за случај на 
лизгање на работникот.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — Прилагодете ја работната височина за секој работ-
ник така што работењето со електричниот алат да 
биде на ниво малку под лакотот и пред телото до-
дека истовремено е обезбедена соодветна основа.

 — Проверете дали обувките на работникот се соодвет-
ни за работата и од аспект на безбедноста.

 — ако е потребно, размислете за обезбедување на 
механизам за стабилизирање, за закачување или за 
лизгање, или потпорна површина за да се овозможи 
стабилно држење на телото за време на работењето 
со алатот.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Погрижете се работното место да обезбедува ста-

билно држење на телото со соодветна основа за стапала-
та, за време на работењето со електрични алати.
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Figure 31. (i) and (ii) A stable
posture with proper footing and
appropriate work height around the
elbow level is always necessary for
safe and productive power
tool operations.

(i)

(ii)

Слика 31. (i) и (ii) Стабилно држење 
со правилна основа за нозете 
и соодветна работна височина 
приближно до лакотот се секогаш 
неопходни за безбедно и продуктивно 
функционирање на електричните 
алати.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 32
вградување контролни мерки за спречување на ненамер-
но вклучување.

ЗОШТО
ненамерното вклучување на  контролните единици може 
да предизвика сериозни повреди или штета, како и пома-
ла продуктивност.

ненамерното вклучување може многу лесно да се 
случи кога многу контролни единици се поставени многу 
блиску и кога ќе се активира неточна контролна единица.

кога ненамерното вклучување е земено предвид во 
распоредот и дизајнот на контролните единици, работни-
ците се чуствуваат посигурни и може подобро да се кон-
центрираат на нивните задачи.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• активирање на погрешна контрола
• сериозна повреда или несреќен случај

КАКО

1. распоредете ги контролните единици така што оние 
кои може ненамерно да се активираат да бидат од-
делени.

2. Покријте ги или „заградете ги“ контролните едини-
ци за кои постои веројатност да бидат ненамерно 
вклучени или исклучени.

3. спроведете контролна мерка/контрола кај која е 
земена предвид можноста за ненамерна активација. 
на пример, доколку постои веројатност работни-
ците случајно да активираат контролна единица со 
тоа што ќе се потпрат на неа и ќе притиснат нешто, 
тогаш изберете контролна единица за  која ќе биде 
потребно повлекување  за истата да се активира. 
секогаш имајте предвид дека контролните единици 
треба да се движат во очекуваната насока.

4. заменете ги постојните контролни единици што 
може ненамерно да се активираат со контролни 
единици што се поотпорни и кои потешко се акти-
вираат. меѓутоа, не трeба да биде многу тешко да 
се употребуваат контролните единици, дотаму да 

работниците не  можат да ги активираат кога сакаат 
да го сторат тоа.

5. особено важните контролни единици, како што се 
прекинувачите за вклучување и исклучување или 
прекинувачот за итни случаи, поставете ги настрана 
од другите контролни единици. тоа ќе помогне да 
се избегне ненамерна активација во тек на вообича-
ените работни операции. секако, контролните еди-
ници сепак треба да бидат лесно достапни.

6. доколку има контролни единици или дисплеи за кои 
е очигледно дека се излишни и не се употребуваат, 
отстранете ги или покрите од панелот.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
Погрижете се  покривките и преградите да не ги сокрива-
ат контролните единици и не ги збунуваат работниците. 
доколку заштитата на контролната единица ја намалува 
нејзината видливост, размислете за употреба на јасна 
или проѕирна направа.

кога набавувате нова опрема, побарајте машини 
чиј дизајн ја сведува на минимум можноста за ненамерна 
активација. во корисните дизајни спаѓаат: издадени кон-
тролни единици; вградени контролни единици; контрол-
ни единици за кои се потребни две различни дејства (пр. 
повлекување кон операторот, а потоа повлекување кон 
подот); или две контролни единици кои треба да се акти-
вираат истовремено.

ЗАПАМЕТЕТЕ
непотребното вклучување и исклучување на машината е 
опасно за луѓето и лошо за опремата, а го забавува и про-
изводството. Постојат различни начини за да се спречи 
таквото ненамерно активирање.
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Figure 32b. (i) and (ii) Protect important controls from accidental activation, for example by providing a
“cage” around each control or by adding a transparent cover.

Figure 32a. Arrangement of dials and switches to minimize mistakes.

(i) (ii)

Слика 32a. Распоред на копчиња и прекинувачи за да грешките се сведат на минимум.

Слика 32б. (i) и (ii) Заштитете ги важните контроли од случајно активирање, на пример, со тоа што ќе обезбедите 
„ограда“ околу секоја контрола или со додавање на проѕирна покривка.

јасно 
означување на 
операциите

контролите 
на секвенците 
лесно да се 
препознатливи

употребете различни форми и бои за лесно 
разликување

Прекинувач за итно стопирање  да 
бид е лесно воочлив

сличните 
контроли 

треба да бидат 
групирани 

заедно

означете јасно 
кои контроли 
одговараат на 

ознаките
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 33
контролните механизми за итни случаи треба да бидат 
видливи и лесно пристапни за природната позиција на 
работникот.

ЗОШТО

итните ситуации се стресни и постои веројатност работ-
ниците да прават грешки. според тоа, контролните еди-
ници за итни случаи мора да бидат особено добро дизај-
нирани за да се овозможи брзо дејствување без никакви 
грешки.

При итен случај, може да се случи лицето што е од-
говорно да биде отсутно или повредено. соработниците 
што претходно се обучени за работа во итни случаи може 
да треба брзо да дејствуваат. од суштинско значење е 
контролните единици за итни случаи да може лесно да 
се најдат.

дури и соработниците што не се обучени мора да 
бидат во можност да ги најдат контролните единици за 
итни случаи.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ

• активирање на погрешна контролна единица
• извршување на погрешна операција
• неконтролирани итни ситуации
• сериозна повреда или несреќен случај

КАКО

1. Погрижете се  контролните единици или       
контролите на повлекување да се лесно  достапни. 
Поставете ги на место што за работниците е при-
родно достапно (на пр. да не треба да го свртуваат 
телото).

2. контролните единици за итни случаи треба да бидат 
големи и лесно да се активираат. на пример, употре-
бете големи копчиња за притискање наместо мали .

3. контролните единици за итни случаи треба да бидат 
означени и обоени со црвена боја или со боја што во 
локалната култура означува итност.

4. Проверете за да се осигуратe дека тие контролни 
единици се во согласност со регулаторните стан-
дарди.

5. Поставете ги контролните единици за несреќни слу-
чаи подалеку од контролните единици кои често се 
употребуваат, така ќе се намали ризикот од нена-
мерно активирање.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — се употрeбуваат многу типови на контролни единици 
за итни случаи. Покрај копчињата што се притиска-
ат со дланката и рачки/јажиња што се повлекуваат, 
може да се употребува и автоматски прекинувач. се 
додека на прекинувачот се врши активен притисок, 
машината продолжува да работи. доколку се осло-
боди притисокот, машината престанува да работи.

 — овозможете машината да се исклучува автоматски 
во случај ако работникот ненамерно навлегува во 
опасна зона. на пример, некои ротирачки машини 
имаат жици-осигурувачи од сопнување поставени 
над стапалата на работникот; доколку  машината го 
повлече работникот , стапалата ќе ги зафатат тие 
жици и машината ќе запре.

 — размислете за иновативни начини на кои ќе се автома-
тизира дејствувањето во итни случаи. на пример, еден 
работник би можело да згазне на „место за блокирање“.

ЗАПАМЕТЕТЕ
итните ситуации се многу стресни. дури и обучените ра-
ботници може да направат грешки. контролните единици 
за итни случаи мора да бидат дизајнирани така што да не 
постои можност за грешки при нивно активирање.
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Figure 33a. Use different groups of controls to make it
easy to distinguish them, while placing the emergency
stop switch separately in a clearly visible manner.

Figure 33b. Make emergency switches easily visible.Слика 33б. Направете прекинувачите за итни случаи да бидат 
лесно видливи.

Слика 33a. Употребувајте различни групи на контролни 
единици за тие лесно да може да се разликуваат, а 
истовремено прекинувачот за запирање во итни случаи да биде 
поставен одделно на јасно видливо место.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 34 
направете различните контролни механизми лесно да се 
разликуваат едни од други.

ЗОШТО
доколку контролните единици изгледаат слично, работ-
ниците ќе грешат. активирање на погрешна контролна 
единица може да доведе до несреќен случај.

контролните единици што може брзо и лесно да се 
најдат, заштедуваат време и помагаат да се намалат греш-
ките.

лесното разликување на контролните единици поне-
когаш се должи само на тоа што се  наоѓаат на различна 
локација. но, честопати тоа не е доволно. со додавање на 
уште една карактеристика, како што е бојата, големината, 
формата или ознаките, контролните единици може многу 
полесно да се разликуваат од другите. тоа е таканарече-
ното „кодирање“ на контролните единици.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• активирање на погрешна контролна единица
• извршување на погрешна операција
• сериозна повреда или несреќен случај

КАКО

1. употребувајте различни бои, големини или форми 
за прекинувачите и за другите контролни единици:

 — употребувајте различни бои за различни контролни 
единици;

 — употребувајте контролни единици со различни голе-
мини.

 — употребувајте контролни рачки со различни големи-
ни.

2. означете ги контролните единици. Поставете јасно 
видливи ознаки, со едноставни зборови. употребу-
вајте ознаки напишани на локалниот јазик.

3. стандардизирајте го местото на вообичаените кон-
тролни единици на слични машини. на пример, по-
ставете ги контролните единици по редослед што 
може лесно да се идентификува (од вентилатор 1 до 

вентилатор 2 до вентилар 3 итн.) или на место каде 
ќе биде лесно да се идентификува која контролна 
единица соодветствува со кој дисплеј (поставување 
на рачката за контролирање на топлина директно 
под копчето за температура итн). контролните па-
нели за слични машини треба, исто така, слично да 
изгледаат. со тоа ќе се намалат грешките при раку-
вање.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — Погрижете се контролните единици за итни случаи 
(како што е копчето за запирање при итни случаи) да 
изгледаат многу поинаку и да бидат лесно препо-
знатливи по боја, големина и форма.

 — не употребувајте повеќе од три различни големини 
за контролните рачки бидејќи луѓето не можат да 
разликуваат повеќе од три големини.

 — Формата на контролната рачка може да биде напра-
вена да изгледа како контролираната функција (пр. 
контролната единица за вентилаторот може да из-
гледа како вентилатор).

 — кодирањето со боја не е функционално во темна 
средина.

 — ознаките може да се постават над, под или од стра-
на на контролните единици, но треба да бидат лесно 
видливи.

ЗАПАМЕТЕТЕ
кодирањето на контролните единици (со боја, големина, 
ознака и локација) може да спречи оперативни грешки и 
да го намали времето за реагирање.
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Figure 34a.Try various ideas to make different controls easy to distinguish from each other. Grouping, keeping good
control-display relationships, spacing, different shapes and different colours are all useful ideas. Making emergency
“off” switches easy to distinguish is particularly important.

Figure 34b. Examples of making different controls easier
to distinguish from each other by changing their shapes
and colours.

Слика 34a. Обидете се со различни идеи да постигнете различните контролни механизми лесно да се разликуваат едни од други. 
Групирањето, одржувањето на добра врска меѓу контролната единица и дисплејот, различните форми и различните бои се корисни 
идеи. Особено важно е прекинувачот за „исклучено“ во итни случаи лесно да се препознава.

Слика 34б. Примери за тоа како да се направи различните 
контролни единици лесно да се разликуваат едни од други со 
промена на нивните форми и бои.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 35
Погрижете се  работниците да може лесно да ги видат и 
да ги дофатат сите контролни единици.

ЗОШТО
сите предмети што се допираат со раце треба да бидат 
организирани. во многу случаи самите работници ги ор-
ганизираат предметите на работната станица, но често-
пати се случува да не го сторат тоа.

доколку работникот не може лесно да ги види или 
дофати контролните единици, честа тенденција е да ги 
употребува потпирајќи се на навики и нагаѓање. тоа може 
да предизвика грешки.

ако контролните единици се поставени така да 
може лесно да се дофатат, се заштедува време и труд. 
ако контролните единици се постават многу високо, тоа 
предизикува болка во рамениците, а ако се поставени 
многу ниско, болка во грбот. важно е тие да бидат поста-
вени на место што може лесно да се дофати од нормална 
работна позиција.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Прекумернo посегнување
• мускулна напнатост
• активирање на погрешна контролна единица
• заболувања на горните екстремитети

КАКО
1. контролните единици што се употребуваат поставе-

те ги најчесто или поголемиот дел од времето, пред 
операторот така што контролните операции ќе се 
извршуваат на висина на лакотот без работникот да 
го наведнува или свртува телото.

2. контролните единици што имаат секундарна важ-
ност може да се постават до најважните контролни 
единици. во секој случај, тие треба да бидат лесно 
достапни од нормалната работна позиција. избегну-
вајте поставување на места за кои ќе биде неопход-
но да се сврти телото за да се работи со контролни-
те единици.

3. доколку позицијата на контролните единици е 
премногу висока, употребувајте платформи за да се 
подигне подот на кој стои или седи работникот. до-

колку контролните единици се поставени премногу 
ниско, обидете се да ги подигнете со тоа што ќе ги 
преместите или ќе ставите  платформа под машина-
та или работната површина.

4. кога се воведуваат нови работни простори или нови 
машини, набавете такви што ќе бидат  соодветни на 
големината на работниците или чија висина - на ра-
ботниот простор или на контролите - се прилагоду-
ва.   Повеќето работни операции најдобро може да 
се сработат ако се на висина на лакотот.  „Правило 
на лакот“ може да се примени за да се определи 
правилната височина на рацете во тек на работните 
операции.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
 — корисно е да се идентификува примарната област 

на движење на рацете. тоа е на растојание од 15 и 
40 cm од предниот дел на телото и до 40 cm од стра-
ничниот дел на телото на висина на лакотот. секун-
дарната област на движење на рацете е подалеку од 
примарната област, но до 60 cm од страничниот дел 
на телото на висина на лакотот. Поставете ги при-
марните контролни единици и другите примарни 
предмети (рачни алати, делови) во примарната об-
ласт, а секундарните контролни единици и другите 
секундарни предмети во секундарната област.

 — Погрижете се контролните единици да бидат поста-
вени во комбинација со други предмети, како што се 
алати, делови што треба да се фатат, полупроизво-
ди што треба да се постават на работната површи-
на, корпи итн. обидете се сите тие предмети да ги 
распоредите врз основа на мислењето на искусните 
работници.

 — Површината на работната маса понекогаш може 
да се подели на области на подзадачи каде после-
дователно се вршат операциите. тоа помага да се 
организираат задачите и да се олесни учењето и 
продуктивноста.

ЗАПАМЕТЕТЕ
со добро организиран работен простор се заште-

дува време и се зголемува продуктивноста. Поставување-
то на контролните единици според нивната примарна и 
секундарна важност помага да се организира работниот 
простор. 
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Figure 35a. Ensure that workers can reach all controls comfortably from a standing or sitting position.

Figure 35b. All controls need to be within
easy reach of the worker and easy to see.

Слика 35a. Погрижете се  работниците да може без проблем  да ги дофатат сите контролни единици од седечка или стоечка 
позиција.

Слика 35б. Сите контролни единици треба 
да бидат на дофат на работникот и да бидат 
лесно видливи.

Најдобар
дел

примарен
дел

секундарен
дел
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 36
лоцирање на контролните единици според редоследот 
на работната операција.

ЗОШТО
некои машини имаат повеќе контролни единици кои теш-
ко може да се научат да се управуваат. на пример, хидро-
уличната опрема што се употребува за рударство или во 
производство може да има 10–12 контролни единици. 
секвенцата на контролните операции може лесно да се 
научи доколку контролните единици се постават така што 
ќе ги следат задачите.

кога повеќе контролни единици соодветствуваат со 
повеќе машини или делови од машини, честопати може 
да се помешаат контролните единици. тоа може да се из-
бегне ако контролните единици се постават по  редослед 
ист како и кога се управува со нив.

ако контролните единици се постават по логичен 
редослед, полесно ќе биде да се стандардизираат нив-
ните локации кај слични машини. на тој начин во голема 
мера се олеснува учењето.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• активирање на погрешна контролна единица
• извршување на погрешна операција
• сериозна повреда или несреќен случај

КАКО

1. идентификувајте ги подзадачите при ракување со 
машината, како што се „прекинувач уклучено-исклу-
чено“, „приспособување“ „работење“ или „движење 
на машината“. видете дали контролните единици за 
секоја подзадача може лесно да се разликуваат од 
оние за другите задачи.

2. Преместете ги контролните единици со промена на 
електричните поврзувања (или дури и со менување 
на хидроуличните црева, доколку е можно) така што 
контролните единици поврзани со секоја подзадача 
да бидат групирани заедно.

3. Поставете ги контролните единици согласно редо-
следот на операцијата за секоја подзадача (пр. по-
ставете ги контролните единици на позиции а, б и в 

по тој редослед кога соодветните операции а, б и в 
се вршат по истиот редослед).

4. слично на тоа, поставете ги контролните единици во 
согласност со различните машини или машински де-
лови (пр. поставете ги контролните единици на пози-
ции а, б и в по истиот редослед како и соодветните 
машини а, б и в).

5. кодирајте ги контролните единици по боја, големи-
на, форма или означете ги за лесно меѓусебно раз-
ликување.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — работниците понекогаш ги менуваат контролните 
единици или контролните рачки за да им биде по-
лесно да ракуваат со нив. барајте такви измени би-
дејќи тие покажуваат дека е потребна промена.

 — направете список на различните подзадачи и на ре-
доследот на контролните операции. Побарајте од 
работниците да помогнат и да ги потврдат тие ин-
формации. Потоа размислете дали ќе бидат корис-
ни промени на местоположбата.

 — Прашајте ги работниците дали контролните едини-
ци што соодветствуваат со различни операции мо-
жат да ги најдат лесно без грешки. доколу тоа не е 
случај, обидете се да ја промените нивната местопо-
ложба или да воведете кодирање. 

ЗАПАМЕТЕТЕ
работниците ќе направат помалку грешки доколку кон-
тролните единици се поставени по редослед што лесно 
може да се разбере. со тоа се подобрува како безбеднос-
та, така и продуктивноста.

Ergonomic checkpoints
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CHECKPOINT 36
Locate controls in sequence of operation.

WHY
Some machines have multiple controls that are difficult
to learn to operate. For example, hydraulic equipment
used in mining or manufacturing may have 10–12
controls. The sequence of control operations can be
made easy to learn if controls are positioned to follow
the task.

When multiple controls correspond to multiple
machines or machine parts, controls are often confused.
This can be avoided by locating controls in the same
sequence as they are operated.

By placing controls in a logical sequence, it is
easier to standardize their locations between similar
machines. This greatly facilitates learning.

RISKS / SYMPTOMS
• activating wrong control
• performing wrong operation
• serious injury or accident

HOW
1. Identify subtasks in machine operation, such as

“power on-off”,“setting up”,“operating” or “moving
machine”. See if controls for each subtask are easy
to distinguish from those for other tasks.

2. Reposition controls by changing electrical
connections (or even changing hydraulic hoses, if
possible) so that controls associated with each
subtask are grouped together.

3. Position controls according to the sequence of
operation within each subtask (e.g. position controls
A, B and C in this sequence when the
corresponding operations A, B and C are done in
the same sequence).

4. Similarly, position controls according to the different
machines or machine parts (e.g. position controls A,
B and C in the same sequence as the
corresponding machines A, B and C).

5. Code the controls by colour, size, shape or label to
make it easier to distinguish between them.

SOME MORE HINTS
— Workers sometimes modify controls or control

knobs to make them easier to operate. Look out for
such modifications, because they indicate that there
is a need for change.

— Make a list of the different subtasks and the
sequence of control operations. Ask the worker to
help out and verify this information. Then consider if
changes in location will be useful.

— Ask the workers if controls corresponding to
different operations are easy to find without
mistakes. If not, try to change their locations or
introduce coding.

POINTS TO REMEMBER
Workers will make fewer errors if controls are located
in an easy-to-understand sequence. This improves both
safety and productivity.

Ergonomic checkpoints
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Figure 36. Group together the controls associated with a particular subtask.This makes it much easier to locate them.
Слика 36. Групирајте ги контролните единици поврзани со конкретна подзадача. Така може многу полесно да се најдат.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 37
користење на природно очекуваните движења за кон-
тролни движења.

ЗОШТО
Повеќето луѓе имаат очекувања во однос на тоа како тре-
ба да се движи една контролна единица.

во автомобил, јасно се очекува воланот да се движи  
во истата насока како и свртувањата на патот. автомобил 
што би бил поинаку дизајниран би предизвикал катастро-
фа. истиот принцип важи и за контролните единици на 
машините.

имајте предвид дека очекувањата може да се раз-
ликуваат во различни земји. во многу земји (пр. на пр. ин-
дија) прекинувачот за светло се спушта надолу за да се 
запали светлото, додека во други (пр. соединетите аме-
рикански држави) прекинувачот се дига нагоре.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• активирање на погрешна контролна единица
• извршување на погрешна операција
• сериозна повреда или несреќен случај

КАКО
1. искористете ги очекувањата наведени во следната 

табела.

Посакувано дејство
Очекувано движење                                 
на контролната единица

вклучување на нешто

десно или напред или во 
правец на стрелките на 
часовникот или надолу 
(нагоре во некои земји)

исклучување на 
нешто

лево или назад или во 
спротивна насока од 
стрелките на часовни-кот 
или нагоре (надолу во некои 
земји)

десно или во правец 
десно                            

движење на нешто на 
стрелките на часовникот

движење на нешто 
лево  

лево или во насока  
спротивна  од стрелките  на 
часовникот

Поткревање на нешто нагоре, наназад

спуштање на нешто надолу, напред

Повлекување нешто влечење кон назад или нагоре

Проширување нешто Притискање напред или надолу

зголемување нешто
нагоре или десно или во правец 
на стрелките на часовникот

намалување нешто
надолу или лево или во насока 
спротивна  од стрелките на 
часовникот

отварање вентил
во насока спротивна  од 
стрелките на часовникот

затворање вентил
во насока на стрелките на 
часовникот

2. Погрижете се контролните движења на различни 
машини или прекинувачи на напојување да функ-
ционираат на ист принцип.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
 — некои очекувања за контролните единици се „попри-

родни“ од други. на пример, за да се крене кранот 
над глава, вертикалната контролна единица ќе се 
движи нaгоре и надолу, но хоризонталната контрол-
на единица ќе се движи напред и назад. во однос на 
хоризонталната контролна единица, движењето на 
контролната единица и кранот соодветствува  еден 
на еден. тоа е сосем очекувано.

 — во однос на хоризонталната контролна единица што 
се влече назад или напред, очекувањата ќе бидат 
измешани бидејќи нема јасно соодветство еден на 
еден. веројатно малку луѓе ќе ја турнат контролната 
единица напред за да го подигнат кранот. Подобро 
е да се избегне таквото збунувачко движење на кон-
тролните единици.

 — внимавајте кружното движење и движењето на кон-
тролните единици меѓусебно да соодветствуваат. 
на пример, доколку копчето за покажување се врти 
десно и поткрева нешто, контролната единица што 
е поставена под него треба, исто така, да се движи 
кон  десно (или во правец на стрелките на часовни-
кот) за да го зголеми  тоа.

ЗАПАМЕТЕТЕ
луѓето имаат очекувања во однос на тоа како треба 

да се движи една контролна единица. немојте да ги изне-
верувате. употребете ги тие очекувања во ваша корист за 
да ги намалите контролните грешки и да постигнете про-
изводството да биде поефективно.
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Figure 37b. Use natural expectations for control movements. Be aware that these expectations may differ between different
populations. For on–off movements, follow the local habits, but with clear “on” and “off” signs. For right–left,
up–down and other movements, make sure that workers fully understand the correct directions.

Figure 37a.There are certain established relationships
between control movements and the decrease–increase
effects. Ensure that they are in accordance with
understanding of local workers.

Figure 37c. Direction of controls that
are easy to understand for most
people. Adding signs is always
helpful.

Слика 37a. Постојат одредени воспоставени односи меѓу 
движењата на контролните единици и ефектите намалување-
зголемување. Погрижете се  тие да бидат во согласност со 
разбирањето на локалните работници.

Слика 37б. Употребете ги природните очекувања за контролни движења. Бидете свесни дека тие очекувања може да се разликуваат 
меѓу различни населенија. За движења за вклучување и исклучување (on–off) следете ги локалните навики,  но со јасни знаци за 
„вклучи“ и „исклучи“.  За десно-лево, горе-долу и други движења,  погрижете  се работниците целосно да ги разбираат  точните  
насоки.

Слика 37в. Насока на движење на 
контролни единици што е лесно да ја 
разберат повеќето луѓе. Секогаш помага 
да се додадат знаци.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 38
ограничување на бројот на ножни педали, а докол-

ку се употребуваат, изведени се така да бидат лесни за 
употреба.

ЗОШТО
ножните педали може да бидат корисни како алтернатив-
но решение за рачните контролни единици. тие се особе-
но корисни кога двете раце се зафатени. употребата на 
ножни контролни единици, исто така, може да ослободи 
простор во работниот простор. меѓутоа, ножните кон-
тролни единици честопати бараат специјално држење 
на телото и според тоа го ограничуваат движењето на 
работникот. тоа е особено критично за работниците што 
стојат.

ножните педали кои се управуваат со повторливо 
движење на едното стапало предизвикуваат еднострана 
напнатост, што може да доведе до болки во грбот.

ножните педали не може лесно да се видат од нор-
малната работна позиција. мора многу да се води грижа 
за да се спречи препнување или несакано активирање.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• мускулна напнатост
• болки во долниот дел од грбот
• лизгање, сопнување или препнување
• Повреди на нога/стапало

КАКО

1. ограничете го бројот на ножни педали на минимум 
кога е неопходно да се употребуваат. избегнувајте, 
колку  е можно повеќе, употреба на ножни педали 
кои се управуваат со повторливо движење на едно 
стапало.

2. Поставете ја ножната педала на ниво на подот за 
да се избегне неудобна позиција на стапалото. ни-
вото на педалата што може да се достигне само со 
поткревање на стапалото од подот не е удобно и го 
присилува работникот да одржува неприродна по-
ложба на телото.

3. овозможете премесување на ножната педала на по-
дот.

4. направете ја педалата доволно голема за да се ст-
апне со целиот  табан од стапалото.

5. размислете за употреба на одморалиште за стапало 
на едната страна од педалата.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — ножните контролни единици се добри за многу на-
мени доколку соодветно се води сметка за работна-
та положба на телото и за леснотијата при управу-
вањето. тие  се употребуваат дури и како контролни 
единици за курсорот на компјутерите („ножен глу-
шец“).

 — внимавајте при поставувањето на ножните кон-
тролни единици бидејќи тие може да претставуваат 
опасност од препнување и паѓање.

 — Приспособливоста на локацијата на ножната педа-
ла е важна за да се подобри удобоста и употребли-
воста за работниците. ова особено помага за работ-
ниците што стојат.

ЗАПАМЕТЕТЕ
ножните контролни единици се корисни кога двете раце 
се зафатени со други задачи и кога има ограничен прос-
тор во работниот простор. овозможете прилагодување 
на локацијата на ножната педала на подот, особено за 
работниците што стојат.
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Figure 38b. (i) A pedal level that can be reached only by raising the foot away from the floor is tiring. (ii) Make the pedal
level lower and provide a foot platform for easy pedal operation.

Figure 38a. (i) and (ii) Locate a foot pedal at floor level and make the pedal large enough for
easy operation.

(i)

(ii)

(i) (ii)

Слика 38a. (i) и (ii) Поставете ја ножната педала на ниво на подот и направете педалата да биде 
доволно голема за лесно да се управува.

Слика 38б. (i) Ниво на педала што може да се достигне само со поткревање на стапалото од подот е заморно. (ii) Направете нивото на 
педалата да биде пониско и обезбедете одморалиште за стапала за лесно да се управува со неа.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 39
направете ознаките и сигналите да бидат лесно препо-
знатливи и одделени едни од други.

ЗОШТО
дисплеите и сигналите даваат информации за работата и 
треба  да може лесно да се идентификуваат. важно е да 
се размисли за локацијата на дисплеите и на сигналите 
како и тие лесно да се разликуваат едни од други.

добрата видливост на местата на покажувачите, 
знаците и бројките на дисплеите или сигналите, исто 
така, осигуруваат висок квалитет на работата.

неточно читање на  дисплеите или сигналите може 
понекогаш да биде од пресудна важност, бидејќи тоа 
може да доведе до неуспешни операции и несреќни слу-
чаи.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• извршување на погрешна операција
• отсуство на сигналот или немање      

промена на дисплејот
• сериозна повреда или несреќен случај

КАКО

1. Поставете ги важните дисплеи или сигнали онаму 
каде работниците вообичаено гледаат. најважните 
поставете ги на агол од 20–50 степени под хоризон-
талната линија на ниво на очите на работниците.

2. употребувајте различни големини, форми или бои 
кога истиот работник употребува различни дисплеи 
или сигнали. употребата на бои за кодирање на раз-
лични информации честопати е најлесниот начин да 
се стори тоа.

3. знаците и бројките треба да бидат доволно голе-
ми за лесно да може да се прочитаат од далечина. 
на пример, за работник што гледа во дисплеј на 
далечина од 1 м при  добро осветлување  (да рече-
ме, 500–800 lux, како во случај на добро осветлена 
канцеларија), соодветна големина на знакот ќе биде 
5–10 mm. со зголемување на далечината од која се 
гледа или со влошување на условите, треба напо-

редно и соодветно да се зголемува и големината на 
знаците.

4. употребувајте маркери за дисплеј што лесно се чи-
таат. многу детални ознаки или премногу бројки го 
отежнуваат читањето. Понекогаш може да помогне 
ако се употребуваат различни бои за различни дело-
ви од дисплејот.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — дисплеите поставени во периферното видно поле  
тешко  се следат. на пример, доколку дисплејот е 
поставен на повеќе од 50 степени од централното 
видно поле, работникот мора да ја сврти главата за 
да го прочита дисплејот. во такви услови, работни-
кот може да направи повеќе грешки или дури да не 
го прочита дисплејот.

 — добрата поставеност на дисплеите, контролните 
единици и соодветните машини е многу важна. да 
се примени  таков распоред на дисплеите со кој 
ќе биде лесно да се разбере поврзаноста меѓу ма-
шините и контролните единици. многу е корисно 
да се групираат дисплеите поврзани во работата и 
да се постават според редоследот на работата. на 
пример, дисплеите што се поставени веднаш над со-
одветните контролни единици многу му помагаат на 
работникот да ја најде контролната единица.

 — обезбедете добро осветлување на дисплеите и на 
сигналите во вечерните и ноќните часови.

 — дисплеите честопати може да бидат претставени по 
пат на визуелни дисплеј единици (VDU). Презента-
циите на VDU екран се дополнителен предизвик би-
дејќи екраните се мали. Подеднакво е важно прика-
жаните информации да може лесно да се разберат 
и да се прочитаат и на VDU екраните.

ЗАПОМНЕТЕ
дисплеите треба да се стават на локација каде што гле-
даат работниците. направете различните дисплеи лесно 
да се разликуваат едни од други. знаците и обележјата 
на мерни скали мора да имаат соодветна големина и да 
бидат јасно видливи од вообичаената положба на работ-
никот.

CHECKPOINT 39
Make displays and signals easy to distinguish from each
other and easy to read.

WHY
Displays and signals carry information about work, and
they should be easy to identify. It is important to
consider the location of displays and signals, and also to
make them easily distinguishable from each other.

Good visibility of pointer positions, characters and
numbers on displays or signals also ensures high-
quality work.

Incorrect reading of displays or signals is
sometimes critical, as this may lead to operation failures
and accidents.

RISKS / SYMPTOMS
• performing wrong operation
• missing signal or display change
• serious injury or accident

HOW
1. Put important displays or signals where operators

are normally looking. Locate the most important
ones at a viewing angle of about 20–50 degrees
below the horizontal line from the operator’s eyes.

2. Use different sizes, shapes or colours when
different displays or signals are used by the same
operator. Using colours for coding different
information is often the easiest way to do this.

3. Make the characters and numbers large enough so
they can be easily read at a distance. For example,
for an operator viewing a display at 1 m distance in
good illumination (say, 500–800 lux, as in the case of
a well-lit office), a character height of 5–10 mm is
appropriate. As viewing distances increase or
reading conditions get worse, the size of characters
should be increased.

4. Use display markers that are easy to read.Very
detailed marks and crowded numerals disturb the
reading. It may sometimes help to use different
colours for different sections of a display.

SOME MORE HINTS

— Displays located in the peripheral viewing field are
difficult to monitor. For example, if a display is
located at more than 50 degrees from the central
viewing point, the operator must turn their head to
read the display. Under such conditions operators
make more errors or even omit reading the
displays.

— Good location of the displays, controls and
corresponding machines is important. Use a layout
for displays so that it is easy to understand the
relation to machines and controls. It is very useful to
group related displays and place them in sequence
of operation. For example, displays placed just
above the corresponding controls greatly help the
operator in finding the control.

— Ensure good lighting on displays and signals in the
evening or night hours.

— Displays can often be shown by means of a visual
display unit (VDU). Presentation on a VDU screen
offers an extra challenge, because the screen is
small. Displayed information that is easy to
understand and easy to read is equally important
on VDU screens.

POINTS TO REMEMBER
Displays should be put in a location where operators
look. Make different displays easy to distinguish from
each other. Characters and scale markings must be of
adequate size and clearly visible from the normal
position of the operator.

Ergonomic checkpoints
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Figure 39b. If appropriate, select the pointers’ normal positions so that they are easy
to identify.

Figure 39a. Locate the most important displays and signals at a viewing angle of
about 20–50 degrees below the horizontal line from the eyes of the operator standing
or sitting naturally.

Слика 39a. Најважните дисплеи и сигнали поставете ги на агол од околу 20–50 степени под 
хоризонталатана ниво на очите на работникот што природно седи или стои.

Слика 39б. Доколку е погодно, изберете ги нормалните позиции на покажувачите така што ќе 
биде лесно да се идентификуваат.

НЕИЗРАМНЕТИ ИЗРАМНЕТИ
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 40
користење обележја или бои на ознаките за да им се по-
могне на работниците да разберат што треба да прават.

ЗОШТО
за некои задачи може да биде неопходно да се прикажат 
точни нумерички вредности, како што е времето во мину-
ти. за други задачи доволно е да се знае дали вредноста 
е во рамките на даден опсег. таков е примерот со тем-
пературата на водата. може да биде доволно да се знае 
дека температурата е под точката на вриење.

дисплеите се тука за да му помогнат на работникот 
да ја изврши вистинската операција. честопати самите 
работници додаваат ознаки на дисплеите. употребете 
ги тие идеи за да ги смените дисплеите со „корисни дис-
плеи“.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• извршување на погрешна операција
• немање промена на сигналот или дисплејот
• сериозна повреда или несреќен случај

КАКО

1. додадете ознаки за да ја означите точката или оп-
сегот во кој одредено дејство секогаш треба да се 
извршува (пр. температурата или ограничувањето на 
брзината).

2. употребувајте кодирање со бои. на пример, зелени 
области или прифатлива средна вредност. Црвено 
значи неприфатливо.

3. Групирајте ги поврзаните дисплеи заедно и органи-
зирајте ги за лесна проверка. на пример, лесно е да 
се види прекин во серијата на позициите на пока-
жувачот (пр. доколку хоризонталните или вертикал-
ните позиции на сите покажувачи во групата значат 
дека операцијата правилно напредува, тогаш е  лес-
но да се види  покажувачот  кој отстапува ).

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — вообичаено се достапни два различни типа дис-
плеи: (i) бројач со бројки; и (ii) дисплеј со подвижен 
покажувач кој покажува приближна вредност. Пока-
жувачот што се движи е соодветен за да покажува 
трендови и промени (како порасти или падови). во 
тој случај, работникот не го интересираат точните 
бројки.

 — Поставете ги важните дисплеи онаму каде што ра-
ботниците вообичаено гледаат.

 — избегнувајте ефекти на паралакса што се јавуваат 
кога работникот што го гледа броилото од страна 
погрешно ќе ја прочита позицијата на покажувачот 
кој се движи нешто над површината на броилото. 
Поставете ја површината на броилото вертикално 
во однос на линијата на гледање или поставете ги 
важните дисплеи пред работникот.

ЗАПАМЕТЕТЕ
дисплеите треба да им кажат на работниците што да пра-
ват. за таа намена употребувајте обележја или бои.
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Figure 40. A display instrument should convey the required information as
simply and unmistakably as possible.

Слика 40. Инструментот со дисплеј треба да ги пренесе потребните информации што е 
можно поедноставно и без грешка. 
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 41
употребувајте  симболи само доколку локалните врабо-
тени можат лесно да ги разберат.

ЗОШТО
симболите понекогаш се употребуваат за да се иденти-
фикуваат машини, хемикалии, контролни единици и дис-
плеи. всушност, многу меѓународни производители на 
машини претпочитаат да употребуваат симболи бидејќи 
не мора да ги преведуваат ознаките на локалниот јазик. 
но, многу симболи е тешко да се разберат, особено оние 
што се однесуваат на машинските функции кои  тешко се  
визуелизираат или замислуваат. честопати е подобро да 
се употребуваат куси пораки наместо симболи.

добри симболи може да се употребуваат само до-
колку локалните луѓе може лесно да ги раберат.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• извршување на погрешна операција
• нема промена на сигналот или дисплејот
• сериозна повреда или несреќен случај

КАКО

1. употребувајте симболи само доколку сте апсолутно 
сигурни дека сите засегнати работници лесно ќе ги 
разберат.

2. едноставните симболи се подобри, но имајте пред-
вид дека нема многу симболи што се  универзално  
разбирливи.

3. однесете неколу работници, еден по еден,  до ма-
шината и побарајте од нив да ги идентификуваат 
симболите. доколку еден симбол го разбираат сите 
работници, тогаш нема проблем. доколку некои ра-
ботници не го разбираат, тогаш треба да се направи 
ознака и таа да се прикачи на машината.

4. не се двоумете дали да ставите етикети. тие ќе го 
докажат своето суштинско значење во критични 
ситуации. ознаките треба да се направат во соглас-
ност со локалната култура и локалните стереотипи. 
ознаките треба да се направени да издржат употре-
ба и абење. најдобро решение се метални или плас-
тични плочки.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — симболите што добро се разбираат имаат предност 
бидејќи може побрзо да се прочитаат од ознаките. 
Постојат широко прифатени и широко употребува-
ни симболи, како што е случајот со знаците за забра-
на за пушење, излезите за итни случаи и опасните 
хемикалии.

 — доколку сакате да предложите сопствени симболи, 
побарајте работниците да ги проценат.

ЗАПАМЕТЕТЕ
симболите што е тешко да се разберат треба да бидат 
придружени со етикети. доколку се сомневате, прашајте 
ги работниците.

CHECKPOINT 41
Use symbols only if they are easily understood by local
people.

WHY
Symbols are sometimes used to identify machines,
chemicals, controls and displays. In fact, many
international manufacturers of machines prefer to use
symbols, because they do not have to translate a label
into the local language. But many symbols are difficult to
understand, particularly those referring to machine
functions that are hard to visualize or imagine. It is often
better to use a short message instead.

Good symbols can be used insofar as they are
easily understood by local people.

RISKS / SYMPTOMS
• performing wrong operation
• missing signal or display change
• serious injury or accident

HOW
1. Use symbols only if you are absolutely sure that

they are easily understood by all the workers
concerned.

2. Simple symbols are better, but be aware that there
are not many symbols that are universally
understood.

3. Take several workers, one at a time, to the machine
and ask them to identify the symbols. If a symbol is
understood by all workers, there is no problem. If it
is not understood by some workers, make a label
and attach it to the machine.

4. Do not hesitate to add labels. They will prove
essential in critical situations. Labels should be
designed in accordance with local culture and
stereotypes. The labels should be made to
withstand wear and tear. Metal or plastic plates are
the best solution.

SOME MORE HINTS

— Well-understood symbols have an advantage in that
they are quicker to read than a label. There are
widely accepted and widely used symbols, as in the
case of no smoking signs, emergency exits and
hazardous chemicals.

— If you want to propose your own symbols, get
workers to evaluate them.

POINTS TO REMEMBER
Symbols that are difficult to understand should be
supported by labels. If in doubt, ask the workers.

Ergonomic checkpoints
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Figure 41. Use symbols that are easily understood by local people and consistent
with ISO signage.
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Figure 41. Use symbols that are easily understood by local people and consistent
with ISO signage.
Слика 41. Употребувајте симболи што локалните луѓе може лесно да ги разберат и што се во 
согласност со ISO ознаките. 
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Погрижете се етикетите, налепниците и знаците да бидат 
јасно видливи, лесни за читање и лесно разбирливи.

ЗОШТО
етикетите и симболите мора да бидат лесни за читање, во 
спротивно ќе бидат игнорирани.

луѓето имаат тенденција етикетите и знаците да ги 
читаат само со гледање накратко, а заради тоа често се 
прават грешки при читањето. тоа може да доведе до из-
вршување на погрешна операција и може да предизви-
ка несреќи. етикетите и знаците мора да бидат доволно 
големи и  јасни за да може да бидат лесно и оддалеку 
читливи.

текстот мора да биде лесно разбирлив за луѓето да 
знаат што да прават. тоа е продуктивно бидејќи заштеду-
ва време.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• извршување на погрешна операција
• нема промена на сигналот или на дисплејот
• сериозна повреда или несреќен случај

КАКО

1. Поставете ги ознаките и знаците на места каде што 
луѓето често гледаат, на пример блиску до произ-
водниот процес или пред самиот работник.

2. на работното место каде работникот останува на 
истото место, поставете ги ознаките и знаците под 
удобно виден агол од таа позиција, т.е. околу 20–40 
степни под хоризонталата.

3. Погрижете се буквите да бидат доволно големи за 
лесно да се читаат од далечина.

4. каде е соодветно, употребете различни бои или 
форми за различни ознаки и сигнали.

5. Поставете етикети за дисплеите и контролните еди-
ници веднаш над нив, под нив или од страна за да 
биде јасно која ознака соодветствува со кој дисплеј 
или контролна единица. Погрижете се тие ознаки да 
не се замрачени или во сенка на  други елементи.

6. Погрижете се  пораките да бидат јасни и куси. из-
бегнувајте конфузни и долги текстови.

7. Погрижете  се етикетите и знаците да се напишани 
на јазик што работниците можат да го разберат. 
онаму каде се има повеќе од една јазична група, 
може да биде неопходно да се употребуваат раз-
лични јазици за етикетите и знаците.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — Поставете ги етикетите и знаците така што тие нема 
да добиваат одраз од светлосните извори, што може 
да предизвика отсјај. Понекогаш може да го проме-
ните аголот на знакот за да се намали рефлексијата 
(како за ретровизорите во автомобилите).

 — употребувајте материјали како што се пластиката 
или челикот што може лесно да се исчистат од вал-
каници и масло, а знакот да остане видлив во текот 
на наредните години.

 — ознаките со висина на буквите од 1 cm обично се 
доволни за работните места.

 — кога зе означува барана операција, започнете ја 
пораката со активен глагол така што луѓето ќе зна-
ат точно што да прават (пр. „исклучи ги светлата“, 
„закачи го ременот“, а не „исклучи го светлото до-
колку не е потребно“ или „опасност – внимавај на 
кранот“).

ЗАПАМЕТЕТЕ
етикетите и знаците може да дадат многу важни инфор-
мации. Поставете ги онаму каде што гледаат работници-
те, направете ги доволно големи и напишете куси и лесно 
разбирливи пораки. со тоа ќе се намали бројот на грешки 
и ќе се заштеди време.

CHECKPOINT 42
Make labels and signs easy to see, easy to read and
easy to understand.

WHY
Labels and signs must be easy to read, otherwise they
will be ignored.

People tend to read labels and signs only at a short
glance, and therefore often make mistakes in reading
them. This may lead to performing the wrong operation
and may cause an accident. Labels and signs must be
large and clear enough to be easily read at a distance.

Text must be made easy to understand so that
people will know what to do. This is productive because
it will save time.

RISKS / SYMPTOMS
• performing wrong operation
• missing signal or display change
• serious injury or accident

HOW
1. Locate labels and signs in places where people

often look, for example close to the production
process or in front of each operator.

2. In a workplace where the operator stays in the
same place, locate labels and signs at a comfortable
viewing angle from that position, i.e. about 20–40
degrees below the horizontal.

3. Make the lettering large enough to be easily read
at a distance.

4. Where appropriate, use different colours or shapes
for different labels or signals.

5. Put labels for displays and controls immediately
above, underneath or to the side so that it is clear
which label corresponds to which display or
control. Make sure that these labels are not
obscured by other elements.

6. Make the message clear and short. Avoid confusing
and lengthy text.

7. Make sure that labels and signs use language that
can be understood by the workers.Where there
is more than one language group, it may be
necessary to use different languages in labels
and signs.

SOME MORE HINTS
— Locate labels and signs so they do not pick up

reflections from light sources, which can cause
glare. Sometimes you can change the angle of a
sign to reduce reflections (as for a rear-view mirror
in a car).

— Use materials such as plastic or steel that can easily
be cleaned of dirt and oil, and so that the sign will
remain visible for years to come.

— Labels with 1 cm high lettering are normally
sufficient at workstations.

— When indicating a required operation, start the
message with an action verb so that people know
exactly what to do (e.g.“Turn off lights”,“Hook the
sling”, not “Turn off lights if not necessary” or
“Danger – Watch the crane”).

POINTS TO REMEMBER
Labels and signs can give much important information.
Locate them where the workers look, make them large
enough, and make the message short and easy to
understand. This will reduce errors and save time.
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Figure 42a. Labels and signs should be easy to see and easy to read.

Figure 42b. Labels and signs should be short and to the point.
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Figure 42a. Labels and signs should be easy to see and easy to read.

Figure 42b. Labels and signs should be short and to the point.

Слика 42a. Ознаките и знаците треба да бидат лесно видливи и лесно да се читаат.

Слика 42б. Ознаките и знаците треба да бидат куси и директни.

Неразбирлива порака: збунувачка и 
премногу долга

Неразбирлива порака: премногу 
генерализирана, не кажува што треба да се 
прави

Разбирлива порака: кратка и јасна задача 
што треба да се направи 

Разбирлива порака: кратка и јасна 

ИСКЛУЧИ ГО СВЕТЛОТО ДОКОЛКУ 
НЕ Е ПОТРЕБНО

ИСКЛУЧИ ГО СВЕТЛОТО ДОКОЛКУ 
НЕ Е ПОТРЕБНО ИСКЛУЧИ ГИ СВЕТЛАТА

ОПАСНОСТ – ВНИМАВАЈ 
НА КРАНОТ

ЗАКАЧИ ГО РЕМЕНОТ
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користење на  знаци за предупредување што работници-
те лесно и точно ќе ги разбираат.

ЗОШТО
знаците за предупредување се користат да предупредат 
на опасност тие честопати носат комплексна порака би-
дејќи треба да пренесат кои се опасностите и што треба 
да се стори за тие да се избегнат. Погрижете се знаците 
за предупредување да бидат лесно разбирливи за работ-
ниците. .

долгите знаци за предупредување всушност не ги 
читаат сите работници. важно е да се изберат компактни, 
но лесно разбирливи пораки.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• сериозна повреда или несреќен случај
• струен удар
• задоцнета евакуација

КАКО

1. употребувајте знак за предупредување што содржи 
четири суштински елементи: 
a. Сигнален збор – за да ја пренесе  сериозноста 
на ризикот, на пример, „опасно“, „Предупреду-
вање“ или „внимание“. „опасно“ е најсериозен 
сигнален збор,  „внимание“ најмалку сериозен за 
означување на опасност. 
в.  опасноста – природата на опасноста. 
г. Последиците – што е она што може да се случи. 
д.   упатство – кое е соодветното однесување за да 
се избегне опасноста.

2. Погрижете се да се употреби вистинскиот сигнален 
збор - како што на пр.: „опасно“, „Предупредување“ 
или „внимание“. исто така, погрижете се знакот да 
прикажува соодветен опис на природата на опас-
носта и на последиците. Проверете дали инструк-
циите доволно јасно ги упатуваат работниците што 
треба да прават.

3. Побарајте од работниците да направат проценка на 

постојните знаци за предупредување. Ќе добиете 
многу корисни предлози.

4. ефективноста на знаците за предупредување може 
да се засили со симболи. Пример за добар знак за 
предупредување:

ОПАСНО!

ЖИЦА ПОД ВИСОК НАПОН

МОЖЕ ДА УБИЕ!

СТОЈ НАСТРАНА!

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — имајте предвид дека кусите пораки се поефективни 
од долгите.

 — општите знаци за предупредување, како што се 
оние што  гласат само „опасно“, „внимавај“ или 
„Предупредување“ не се ефективни. тие се премно-
гу општи и луѓето не разбираат што треба да прават.

 — Пишаните знаци за предупредување значат претпо-
ставка дека работниците може да ги прочитаат. кога 
има симболи што може лесно да се разберат, упо-
требете симболи и пишани знаци.

ЗАПАМЕТЕТЕ
знаците за предупредување мора да пренесуваат порака 
за тоа каква е опасноста и што треба да се прави.

CHECKPOINT 43
Use warning signs that workers understand easily and
correctly.

WHY
Warning signs are used to warn against hazards. They
often carry a complex message, because it is
necessary to convey what the hazards are and what the
person should do to avoid them. Make sure that
warning signs are easily understood by workers.

Lengthy warning signs are in fact not read by all
workers. It is important to choose compact but easy-to-
understand messages.

RISKS / SYMPTOMS
• serious injury or accident
• electrocution
• delayed evacuation

HOW
1. Use a warning sign that contains four essential

elements:

a. A signal word – to convey the gravity of the risk,
for example “Danger”,“Warning” or “Caution”.
“Danger” is the most severe signal word and
“Caution” the least.

b. The hazard – the nature of the hazard.
c. The consequence – what could possibly

happen.
d. An instruction – what is the appropriate

behaviour to avoid the hazard.

2. Ensure that the appropriate signal word – such as
“Danger”,“Warning” or “Caution” – is used. Also
make sure that the descriptions of the nature of the
hazard and the consequences are appropriate.
Check if the instruction to workers about what to do
is clear enough.

3. Get workers to evaluate existing warning signs.You
will gain many useful suggestions.

4. The effectiveness of warning signs can be
enhanced by symbols. An example of a good
warning sign:

SOME MORE HINTS
— Note that short messages are more effective than

long ones.

— General warning signs, such as those that merely
say “Danger”,“Look out” or “Warning”, are not
effective. They are too general, and people do not
understand what to do.

— Written warning signs assume that workers are
able to read.When easy-to-understand symbols are
available, use both symbols and written signs.

POINTS TO REMEMBER
Warning signs must spell out what the danger is and
what to do.
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DANGER!

HIGH-VOLTAGE WIRE

CAN KILL!

STAY AWAY!
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Figure 43.Warning signs should use short messages that indicate the nature and gravity of the hazards, and what to do or
what not to do.
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Figure 43.Warning signs should use short messages that indicate the nature and gravity of the hazards, and what to do or
what not to do.
Слика 43. Знаците за предупредување треба да содржат куси пораки што укажуваат на природата и сериозноста на опасноста и што 
треба да се прави или да не се прави.
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употребувјтеа  калапи (помагала) и вградување статички 
делови за машините да работат стабилно, безбедно и 
ефикасно.

ЗОШТО
Помагалата и вградените статички делови ги држат пред-
метите за работа прицврстени во правилните позиции. 
тие овозможуваат постабилно и поефикасно работење.

вградените статички делови помагаат двете раце да 
бидат слободни за работа.

Помагалата и вградените статички делови овоз-
можуваат рацете да бидат настрана од алатите или  де-
ловите од машината кои работат. Причина за тоа е што 
помагалата и вградените статички делови ги држат тие 
предмети, а не рацете. со тоа се зголемува безбедноста 
и ефикасноста.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• мускулна напнатост
• Повторување на напнатоста
• болести на горните екстремитети
• Повреда на рака/прст

КАКО

1. направете помагало што ќе го води алатот или опе-
ративниот дел од машината до точното место на 
предметот на кое треба да  се  работи. со тоа ќе се 
зголеми ефикасноста.

2. алтернативно, може да користите вградени статич-
ки делови  кои  ќе држат еден или повеќе елементи 
за обработка. со тоа се ослободуваат рацете.

3. секогаш употребувајте помагала и вградени статич-
ки делови  така што тие цврсто ќе го држат произ-
водот на кој се работи и истовремено ќе го спречат 
неговото движење во која било насока долж оските 
X, Y и Z, како и ротацијата во  која било насока околу 
оските X, Y и Z.

4. направете елементите лесно да се поставуваат и ва-
дат од помагалата и фиксираните елементи.

5. употребувајте стандардизирани компоненти за по-
магалата и вградените статички делови  (основите, 
игличките, стегите) за да трошокот и брзината за по-
правка се сведат на минимум.

6. направете план за одржување на помагалата и вгра-
дените статички делови и објаснете им на сите за-
сегнати работници што треба да прават доколку има 
дефектни делови од помагалата или фиксирањата 
(кого да контактираат итн.).

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — како што се зголемува тежината на помагалото или 
на вградениот статички елемент, размислете за ме-
ханичко ракување наместо рачно ракување.

 — закосете ги острите рабови.

 — направете ги помагалата и вградените статички де-
лови цврсти, бидејќи постои  тенденција да бидат 
изложувани на груб третман. употребувајте ленти 
против абење во основата преку која се во контакт 
со транспортната лента. употребувајте пластични 
или гумени „браници“.

ЗАПАМЕТЕТЕ
не ја употребувајте раката за фиксирање. за таа цел упо-
требувајте помагало или статичко фиксирање.
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Figure 44d. Clamps and vices can hold different sizes and
shapes of workpiece steady during work, and can free the
hands as well.

Figure 44a. Hand-held tools can be stabilized, making the
job easier to perform.

Figure 44b. Use a specially designed or universal jig or
fixture instead of holding an unstable workpiece by hand.

Figure 44c. Fixtures that stabilize operations can often be
simply designed.

Слика 44a. Рачните алати може да се стабилизираат со што се 
олеснува извршувањето на работата.

Слика 44б. Употребувајте специјално направени или 
универзални помагала или фиксирања  наместо со рака да 
држите нестабилен елемент за работа.

Слика 44в. Вградените статички фиксирања што имаат за цел 
да ги стабилизираат работните операции честопати може да 
бидат многу едноставно дизајнирани.

Слика 44г. Стегите и менгемињата може стабилно да држат 
различни големини и форми на работни елементи во тек на 
работата, а може и да ги ослободат рацете.
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набавување машини што ги исполнуваат критериумите 
за безбедност.

ЗОШТО
Постојат безбедни и небезбедни машини. треба да се 
води сметка и да се набават машини што се безбедно 
конструирани.

безбедни машини се оние машини  во кои опас-
ните делови се поставени во позиција од која  не може 
да го повредат работникот. користењето на таквите 
безбедни машини е најдобриот начин да се спречат 
несреќи.

По набавување на машините, обично е тешко да 
се направат да бидат побезбедни по почнување со 
производството. честопати штитници или прегради на 
опасните делови може да помогнат, но подобро е да 
се набават машини во кои веќе се поставени сите тие 
неопходни штитници.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Сериозна повреда или несреќен случај
• Повреда на рака/прст
• Погрешна операција

КАКО

1. кога купувате машина, внимателно проучете ги 
опциите и порачајте машина во која сите подвиж-
ни делови се заштитени, а точките за мануелна 
работа се сосема безбедни.

2. Проверете дали  се соодветно заштитени роти-
рачките оски, тркалата, валјаците, макарите и 
запчаниците, како и клипните мотори.

3. Проверете дали манипулацијата со материјалот 
на машината може да се направи безбедно без 
рацете да бидат во опасност додека машината е 
во погон.

4. исто така, проверете дали може безбедно да 
се изврши одржувањето на машината. особено, 
движењето на машините треба да биде спречено 

додека тие се поправаат или  се врши одржување 
на машините.

5. Прирачникот за исправна работа со машината 
треба да им биде достапен на сите засегнати ра-
ботници и треба да им се обезбеди обука. Погри-
жете се  инструкциите за работа и етикетите да 
се на јазик што работниците лесно го разбираат. 
имајте предвид дека некои работници може да 
не читаат добро или воопшто да не читаат; обука-
та е од суштинско значење.

6. може да ви биде понудена машина без заштита 
или небезбедна верзија по пониска цена. таквите 
машини може да ви предизвикаат многу пробле-
ми и долгорочно да ве чинат повеќе. Поштедете 
се од многу проблеми и трошоци со тоа што ќе ги 
изберете вистинските машини.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — автоматските или механички уреди за полнење 
и празнење може да ги елиминираат ризиците и 
истовремено во голема мера да ја зголемат про-
дуктивноста.

 — заштита со блокирање се претпочита бидејќи 
електричното или механичкото кружење на ма-
шината автоматски се прекинува доколку се отво-
ри или се отстрани заштитникот или покривката, 
при работа или при одржување.

ЗАПОМНЕТЕ
работењето со страв од несреќни случаи во голема 
мера спречува да се добијат добри резултати од рабо-
тата. Поставете безбедни машини што не можат да им 
наштетат на работниците. безбедните машини се про-
дуктивни и помагаат да се намали бројот на повреди.
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Figure 45a. Purchase machines that can avoid manual operations in danger areas as much as
possible.

Figure 45b. A machine with a self-feeding device keeps
workers’ hands away from dangerous parts of the
machinery.

Figure 45c. Semi-solid or granular materials can be moved
with pressurized air.

Слика 45a. Набавете машини со кои ќе може колку што е можно да се избегне мануелното работење во 
опасни области.

Слика 45б. Машина со направа за само-полнење помага 
работниците да ги држат рацете настрана од опасните делови 
на машинеријата.

Слика 45в. Полуцврсти или грануларни материјали може да се 
придвижат со воздух под притисок.
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употреба на направи за полнење и празнење на машини-
те, за рацете на работниците да бидат подалеку од опас-
ните делови на машинеријата.

ЗОШТО
со помош на направите за полнење и празнење со пред-
мети за работа, може да се ракува со голема прецизност 
без ризик од повреда.

направите за полнење и празнење во голема мера 
може да помогнат да се редуцира времето за дотур и 
празнење. добиеното време, работникот може да го ко-
ристи за да извршува други задачи, како на пр. подготов-
ка за следниот производ за работа. тоа значи помалку 
празен од за машината.

со употребата на направи за полнење и празнење се 
овозможува отстранување на отпадот или на токсичните 
супстанции без мануелно ракување.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• сериозна повреда или несреќен случај
• Повреда на рака/прст
• Повторување на напнатоста 

КАКО
1. Постојат многу различни типови на направи за 

полнење/празнење. следат примери за некои 
едноставни типови:
a. Полнач со клип: клип со одливка (отвор 

или гнездо) во кој се поставува материјалот 
надвор од местото на работната операција 
и потоа се притиснува во местото на опера-
цијата кога машината ќе почне  да врти;

б.   Подвижен (вртлив) полнач: тој тип на полнач 
е таков што материјалот се поставува над-
вор од местото на работната операција и 
се поставува под тоа место дел по дел, во 
комбинација со автоматско празнење и со-
бирање на крајниот материјал;

в. Полнач со гравитациски жлеб: автоматски 
се поставува материјалот до местото на 
работната операција или во направата со 

клип, со што се штеди работникот да не 
мора да поставува нов материјал на секој 
циклус.

2. употребувајте компримиран воздух за полнење 
на полуцврсти или зрнести материјали.

3. употребувајте направа за празнење што е дел 
од системот за полнење. со тоа се заштедува 
време при празнење. кога е потребна посебна 
направа за празнење, употребувајте механичка 
направа или компримиран воздух.

4. употребувајте помошни направи за полнење, 
како што се куки, решетки или други додатоци 
за додавање и отстранување на предметите. 
секој индивидуален случај бара да се развие 
соодветно решение. на пример, употребувајте 
кука со заоблена рачка за да ги отстраните ма-
шинските струготини од стругот.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — Постојат многу други начини да го искористите 
„слободното паѓање“ ( гравитацијата). во некои слу-
чаи може да се употребува едноставен  полнач со 
наклон, за материјалот да се пренесе до местото на 
работната операција.

 — направите за полнење и празнење не смее да си  
пречат со постојните заштити или други безбеднос-
ни направи.

 — одржувањето на направите за полнење и празнење 
или отстранувањето на проблем во работењето не 
смее да предизвика ненамерно вртење на машина-
та.

 — точната висина и поставеност на направите за пол-
нење ја олеснуваат работата и истата е поефикасна.

ЗАПАМЕТЕТЕ
употребувајте направи за полнење и празнење за да ја 
зголемите продуктивноста и да ги намалите опасностите 
поврзани со машините.

Machine safety
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Figure 46b. A well-designed machine guard should
prevent contact with moving parts of the machine
and should allow the worker to do his or her job
comfortably.

Figure 46a. Power press with carousel feed.
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Figure 46b. A well-designed machine guard should
prevent contact with moving parts of the machine
and should allow the worker to do his or her job
comfortably.

Figure 46a. Power press with carousel feed.Слика 46a. Механичка преса со подвижен (вртлив) полнач.

Слика 46б. Добро дизајнирана заштита на машината треба 
да спречи контакт со подвижните делови од машината и 
треба да му овозможи на работникот удобно да ја извршува 
неговата работа. 
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 47
употребувајте соодветно прицврстени штитници и ба-
риери за да се спречи контакт со подвижните делови од 
машините.

ЗОШТО
кога се работи блиску до подвижните делови од маши-
ната, работниците се изложени на ризик. Повреди може 
да настанат од деловите што пренесуваат движење (како 
што се запчаници, осовини, макари, ролери, појаси или 
хидраулични ленти), од местото на работната операција 
или од предмети што летаат како што се деланки, искри 
или жежок метал. најдобра заштита против овој ризик е 
спречувањето на контактот со помош на механички сред-
ства, но не со советување на работниците да го избегну-
ваат ризикот.

несреќите може да се случат како во тек на редовно 
работење така и  при чистење или одржување. изложени 
на ризик често може да бидат и набљудувачи и други ра-
ботници бидејќи тие не разбираат како работи машината 
или кои се неопходните мерки за претпазливост. Почиту-
вајте ги националните стандарди што пропишуваат упо-
треба на машински заштити и бариери и истите подобре-
те ги за да ги заштитите луѓето.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• сериозна повреда или несреќен случај
• Повреда на рака/прст
• Повреда на око

КАКО

1. направете фиксна заштита што може да се монти-
ра кон машината, за заштита од самата машина и 
од предмети кои  летаат. заштитите мора да бидат 
практични за употреба. тие мора да ги исполнуваат 
потребите за заштита од специфичната опасност и 
да не пречат во работата на  машината.

2. доколку заштитата на машината пречи при рачната 
работа или доколку работниците не можат јасно да 
ја сфатат задачата, тие најверојатно ќе ја отстранат 
заштитата. Преправете ги тие заштити или замене-
те ги со приспособливи заштити што ќе може да се 
прилагодат на големината на производите на кои се 
работи и кои се внесуваат на местото на работната 
операција, а сепак обезбедуваат висок степен на 
заштита.

3. за да овозможите јасно да се гледа извршувањето 
на задачата, употребувајте заштити за машината што 
се направени од пластика или проѕирни материјали.

4. Поставете фиксни бариери на местата каде е можен 
контакт со подвижните делови од машината, иако 
таквата опасност не е веднаш видлива. Погрижете 
се тие бариери да бидат стабилни и доволно високи 
за нивната намена.

5. онаму каде што еден подвижен дел доаѓа во кон-
такт со друг и на тој начин се прави „точка на при-
клештување“, поставете фиксни бариери или соод-
ветни заштити за да спречите потфаќање на прсти 
или раце.

6. слично на тоа, кога два ротирачки валјаци ротираат 
заедно и на тој начин создаваат „точка на стесну-
вање“, подигнете соодвени заштити за да спречите 
потфаќање на раце или алишта.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — заштитите може да бидат директно прикачени на 
машината или на стабилна површина како што се 
ѕид или под. тие треба да бидат направени од силни 
материјали и да обезбедуваат заштита против пар-
чиња што летаат..

 — Фиксните заштити треба да се такви да  може да се 
отстранат само со употреба на алати.

 — Фиксните заштити во точката на работната опера-
ција треба да бидат придружени со соодветни уре-
ди за полнење и празнење, така што би се олеснило 
безбедното работење и би се зголемила ефикас-
носта. може да се употребуваат и специјални рач-
ни алати за да се досегне во точката на работната 
операција и да се ракува со производот на кој се  
работи (пр. клешти и пинцети со направи за вакум 
смукање или магнетни подигнувачи на врвовите).

 — Производителите на машини најчесто снабдуваат со 
заштита за истите. Понекогаш тие се непрактични и 
може да сметате дека е неопходно да направите 
ваши сопствени заштити.

ЗАПАМЕТЕТЕ
машинските заштити и бариери се важни за заштитата на 
работниците и набљудувачите. доколку видите дека тие 
не се употребуваат, веднаш барајте соодветно решение 
за видоизменување на  заштитата.
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Figure 47a. A power press with plunger feed.

Figure 47b. An adjustable guard on a power press.

Слика 47a. Преса со полнач со клип.

Слика 47б. Прилагодлива  заштита на преса.
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употребување на меѓусебно поврзани бариери за да се 
оневозможи работниците да ги дофатат опасните точки 
додека машината работи.

ЗОШТО
често се случуваат несреќи кога работникот ја отвора 
или отстранува заштитата или капакот. доколку машина-
та престанува да работи кога ќе се отвори заштитата или 
капакот, тогаш нема опасност.

Поврзаните и блокирачки заштити или бариери ав-
томатски го прекинуваат електричното или механичкото 
движење на машината во моментот кога ќе се отвори или 
отстрани заштитата или капакот.

системите за блокирање може, исто така, да го бло-
кираат пристапот до местото на работната операција не-
посредно пред работниот циклус.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Сериозна повреда или несреќен случај
• Повреда на рака/прст
• Повреда на око

КАКО

1. направете ограда со вратичка за да го заградите 
процесот. бариерата за блокирање типично треба 
да има клуч за да се отвори вратичката. кога се отво-
ра вратичката, автоматски прекинувач го исклучува 
дотокот на струја до машината. вратичката за бло-
кирање треба да се затвори пред опасната машина 
да почне повторно да се движи.

2. кога е тешко да се примени механичко блокирање 
употребете фотосензитивни системи за блокирање. 
тие ја запираат работата на машината кога кој било 
дел од телото ја поминува „светлосната бариера“, 
при што има светлосен извор од едната страна и де-
лови што ја примаат светлината од другата.

3. особено мора да се води сметка кога процесот про-
должува, кога е потребно повеќе време да се отво-
ри вратичката отколку што е потребно да се запре 
процесот.

4. доколку не е можно блокирање, може да се употре-
буваат дворачни контролни единици. дворачните 
контролни единици треба да имаат два прекинувачи 
или рачки и двете мора истовремено да се придви-
жат со двете раце. на тој начин, рацете на работ-
никот секогаш ќе бидат надвор од опасната зона на 
машината додека таа работи.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — заради тоа што блокирањето или дворачните кон-
тролни единици може да бидат непогодни за произ-
водниот процес, тие понекогаш се премостуваат. на-
правите за блокирање и нивните прекинувачи треба 
да бидат направени така што ќе бидат отпорни на 
премостување и не ќе може лесно да се скршат или 
да се неутрализираат со развртувач, пенкало или 
самолеплива лента. дворачните контролни единици 
треба да бидат направени така што двата прекину-
вачи не ќе може да се користат со една рака, да се 
залепат или да се заглават, да се притиснат со коле-
но или заобиколат на друг начин.

 — Големот простор зад бариерата за блокирање може 
да предизвика серизона опасност бидејќи е можно 
да се затвори вратата зад работникот додека тој е 
внатре во опасната зона. некој друг, што не е све-
сен за присуството на работникот внатре, може да ја 
затвори вратата и на тој начин да се активира маши-
ната. заради тоа треба да се употребува клуч, како 
за затворање, така и за отворање, а на работникот 
треба да му се каже да го стави клучот во џеб за ни-
кој друг да не го употреби додека тој е во опасната 
зона.

 — блокадите често се употребуваат и за електричната 
опрема. Процесната опрема може да биде затворе-
на во кутија со отвор и клуч. клучот ја отвора кутија-
та и го прекинува дотокот на струја.

ЗАПАМЕТЕТЕ
блокирањето е ефективно средство за заштита на работ-
ниците од опасните зони на машината. се употребува за 
автоматско исклучување на производниот процес со што 
им се овозможува на работниците да ги дофатат предме-
тите за проверка или за поправка.
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Figure 48a. A machine with two-hand controls.

Figure 48b. An interlock guard with a shut-off device. Figure 48c. Pedal activation of an interlock
guard.
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Figure 48a. A machine with two-hand controls.

Figure 48b. An interlock guard with a shut-off device. Figure 48c. Pedal activation of an interlock
guard.

Слика 48a. Машина со дворачни контролни единици.

Слика 48б. Заштита со блокирање со уред за исклучување.  Слика 48г. Активација на заштитата со 
блокирање со помош на педала.
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утврдување безбедни постапки за возење на виљуш-

карите со тоа што ќе го приспособите работното место и 
ќе обезбедите соодветна обука.

ЗОШТО
безбедното возење на виљушкарите е важно за безбед-
носта и за ефикасно ракување со материјали, бидејќи 
виљушкарите доаѓаат во контакт со многу луѓе на работ-
ното место. Повеќето од тие луѓе извршуваат други зада-
чи и може да се повредат при ненадеен судир со подви-
жен виљушкар.

возачите на виљушкари извршуваат разновидни 
задачи, како што се товарање, возење, растоварување и 
помагање на работниците во работниот простор. Понеко-
гаш е тешко да се види патот преку товарот. Поддршката 
за полесно возење на виљушкарите може во голема мера 
да ја зголеми безбедноста на работното место.

возачите на виљушкари честопати заземаат непри-
родно држење на телото кога возат кон назад или пре-
ку нерамен терен. свртеното држење и вибрацијата на 
целото тело може да го зголемат потенцијалот за муску-
лоскелетни нарушувања. соодветни практики за возење 
може да ги намалат таквите ризици.

кога работната област е просторно ограничена, 
виљушкарите може да наидат на структури како што се 
рафтови или врати и може да им наштетат на пешаците. 
со одржување на расчистени патеки и со воспоставување 
на процедури за непречено движење може да се намалат 
овие ризици.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• сериозна повреда или несреќен случај
• мускулна напнатост
• болка во долниот дел од грбот
• Повреди на нога/стапало
• вибрација на целото тело
• оштетување на производот

КАКО

1. одржување на патеките што ги користат виљушка-
рите за да се елиминираат нерамни површини како 
што се дупки и лошо поставени плочки. одделете ги 
патеките за пешаци од патеките за виљушкари.

2. употребувајте контролна листа за да се осигурате 
дека безбедносните карактеристики на виљушка-

рите и патеката за возење се употребливи пред 
дневната употреба. Погрижете се на аглите од раф-
товите или  вратите да бидат поставени бариери. 
Погрижете се сирената за предупредување и  светло 
за рикверц да се активираат при возење во рикверц.

3. обезбедете ја вашата безбедност и погрижете се 
товарот да е во рамките на капацитетот на виљуш-
карот.

4. обезбедете поддршка за зголемување на удобнос-
та при возење виљушкар, како што се седишта што 
апсорбираат вибрации, огледала или ловци, зголе-
мување на видливоста над главата, избирање соод-
ветни палети итн.

5. обезбедете обука за возачите за безбедна работа со 
виљушкарот. тука спаѓа соодветно и избалансирано 
подигање, возење со соодветна брзина, секогаш 
гледање во насоката на возење, држење на рацете и 
нозете внатре, бавно движење кон местото, растова-
рање со одржување на неопходните додатоци итн.

6. доколку не се монтирани шипките за заштита од 
превртување, отпосле  поставете ја соодветната оп-
рема на виљушкарот.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — набавете виљушкари опремени со заштита од 
превртување што може да го заштити возачот во 
случај виљушкарот да се преврти.

 — воведете програма за одржување на патеките за да 
се избегне создавање на дупки. обезбедете видли-
вост во работната средина за возачот и за пешаците.

 — областа за товарење камиони поставете ја близу до 
областа за складирање за да се минимизира одда-
леченоста на палетите од виљушкарот.

 — Поставете направи за ограничување на брзината на 
виљушкарите што се употребуваат во пренатрупани 
области за да се осигура дека брзината е контроли-
ранa.

ЗАПАМЕТЕТЕ
виљушкарот е големо транспортно возило што се 

движи меѓу внатрешноста и надворешноста на зградите 
каде се вршат различни видови работа. Jасно дефини-
рајте ги патеките и процедурите за безбедно возење, тие 
се неопходни за безбедно управување со виљушкарот.
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Figure 49a. Provide support to increase the comfort of
forklift driving, such as a vibration-absorbing seat,
mirrors, overhead structure and appropriate pallets.

Figure 49b. Use a checklist to ensure the key safety
features of forklifts and travel routes are operational
before daily use.

Слика 49a. Обезбедете поддршка за зголемување на 
удобноста при возење виљушкар, како што се седиште со 
апсорпција на вибрации, огледала, структура над глава и 
соодветни палети.

Слика 49б. Употребувајте контролна листа за да се осигурате 
дека безбедносните карактеристики на виљушкарите и 
патеката за возење се употребливи пред дневната употреба.
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CHECKPOINT 50
Inspect, clean and maintain machines regularly,
including electric wiring.

WHY
A well-maintained machine is less likely to break down.
A poorly maintained machine can not only have more
breakdowns but can also be dangerous.

A well-maintained machine with safe wiring is less
likely to catch fire and electrocute workers.

Machine guards should also be inspected, cleaned,
and repaired or replaced, as necessary.

RISKS / SYMPTOMS
• serious injury or accident
• electrocution
• wrong operation
• fire or explosion
• uncontrolled emergency
• product damage

HOW
1. Develop a schedule of routine inspection, cleaning

and preventive maintenance.

2. Create an inspection and maintenance log (record
book) for each machine and each work area. Make
this log available to all workers.

3. Designate key personnel to be responsible for
inspecting the machines and the logs.

4. Maintenance should also include seeing that all
necessary machine guards are in place.

5. Train workers to perform inspections at their own
work area and report deficiencies.

6. When machines are being repaired, or when
maintenance tasks are being performed, the control
mechanisms of the machines should be locked and
should have a tag saying “DANGER! DO NOT
OPERATE!”

SOME MORE HINTS

— A machine maintenance programme, carried out by
qualified personnel, will reduce the frequency of
repairs and reduce the need for the worker to
remove guards.

— Cooperation of all workers is necessary for proper
maintenance and cleaning of machines. Make it
clear that the maintenance programme is an
essential part of good production management.

— Reward workers for inspecting and maintaining the
machines.

POINTS TO REMEMBER
Proper maintenance does not mean lost production
time. It is an investment in higher productivity, enhanced
safety and lower repair costs.

Ergonomic checkpoints
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 50
редовно проверување, чистење и одржување на  машини-
те, како и електричните жици (кабли).

ЗОШТО
добро одржувана машина има помала веројатност да се 
расипе. лошо одржувана машина не само што почесто ќе 
се расипува, туку може да биде и опасна.

добро одржувана машина со безбедна инсталација 
има помала веројатност да се запали и да ги повреди ра-
ботниците со електрична струја.

заштитите на машината треба, исто така,   да се про-
веруваат и да се поправаат или заменуваат доколку тоа е 
неопходно.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• сериозна повреда или несреќен случај
• струен удар
• Погрешно работење
• Пожар или експлозија
• неконтролирани итни ситуации
• оштетување на производот

КАКО

1. направете распоред за рутинска проверка, чистење 
и превентивно одржување.

2. водете дневник на проверки и одржување (бележ-
ник) за секоја машина и за секоја работна област. 
тој дневник треба да им биде достапен на сите ра-
ботници.

3. назначете  клучен персонал кој ќе биде одговорен 
за проверките на машините и за дневниците.

4. одржувањето треба, исто така, да вклучува провер-
ка на тоа дали  сите заштити на машината се на свое-
то место.

5. обучете ги работниците да ги извршуваат провер-
ките во нивните домени на работа и да пријавуваат 
недостатоци.

6. кога машините се на поправка или кога се извршува 
одржување, контролните механизми од машините 

треба да бидат заклучени и треба да имаат ознака 
„оПасно! не уПотребувај!“

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — со програма за одржување на машината, што ќе ја 
спроведува квалификуван персонал, ќе се намали 
зачестеноста на поправки и ќе се намали потребата 
работниците да ги отстрануваат заштитите.

 — неопходна е соработката од сите работници за пра-
вилно одржување и чистење на машинините. бидете 
јасни дека програмата за одржување е суштински 
дел од доброто управување со производството.

 — наградете ги работниците за проверката и одржу-
вањето на машините.

ЗАПАМЕТЕТЕ
соодветното одржување не значи загубено време 

од производството. тоа е инвестиција во поголема про-
дуктивност, зајакната безбедност и пониски трошоци за 
поправки.
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Figure 50b. Make known to all workers concerned
the machine maintenance programme in
operation and train them to perform their duties.

Figure 50a. Front and back views of a typical tag used when equipment is taken out of service because it has become unsafe.Слика 50a. Преден и заден поглед на типична ознака што се употребува кога опремата  е повлечена од  функција бидејќи не е 
безбедна.

Слика 50б. Запознајте ги сите засегнати работници со 
програмата за одржување на машината и обучете ги да 
ги извршуваат нивните должности.

ОПАСНОСТ 
НЕ 

ФУНКЦИОНИРА

Потпишанo од: _______________________

датум: ________________________________

ОПАСНОСТ 
НЕ JA ОТСТРАНУВАЈТЕ 

ОЗНАКАТА 
опремата е надвор од употреба______

Причина ______________________________

Период на неупотребливост __________

од: _______________ до: ________________

Потпишана од: _______________________

датум: ________________________________

Погледенте ја другата страна
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 51
Приспособување на работната височина за секој работ-
ник, која треба да биде до неговиот лакот или малку под 
него.

ЗОШТО
соодветната височина на местата каде што работата се 
врши со раце ја олеснува ефикасноста на работата и го 
намалува заморот. Повеќето работни операции најдобро 
може да се сработат ако се на висина на лакотот.

доколку работната површина е премногу висока, 
вратот и рамената се здрвуваат и почнуваат да болат 
бидејќи рацете мора да се држат високо. тоа се случува 
како во стоечка, така и во седечка позиција.

доколку работната површина е премногу ниска, 
лесно може да се развие болка во долниот дел од грбот 
бидејќи работата мора да се извршува со телото наве-
днато кон напред. тоа е сериозно во стоечка позиција. 
во седечка позиција, премногу ниската работна висина 
може долгорочно да предизвика непријатност, како во 
рамената, така и во грбот.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• мускулна напнатост
• Прекумернo посегнување
• Прекумерен замор
• болка во долниот дел од грбот
• болести на горните екстремитети
• Погрешно работење

КАКО
1. за работниците што седат, работната површина тре-

ба да биде приближно на ниво на лактите. работна-
та висина може да биде малку под нивото на лак-
тите доколку треба да се изврши притисок надолу. 
доколку се употребува тастатура, висината на која 
работат прстите треба да биде на или малку под ни-
вото на лактите. тоа зависи од карактеристиките на 
тастатурата.

2. за работа во седечка положба што бара голема пре-
цизност треба да се направи исклучок. во тој случај, 
предметот може да се подигне малку над нивото на 
лактите за да му се овозможи на работникот да ги 
види фините детали. во таков случај, обезбедете 
потпирачи за раце. исто така, може да биде потре-
бен калап за да се потпре предметот на работа.

3. за работниците што стојат, рацете треба да бидат на 
висина малку или нешто под нивото на лактите. за 
работа за која треба прецизност може да се избере 

висината на лактите. При лесна работа - склопување 
или пакување на големи предмети, висната на раце-
те треба да биде околу 10–15 cm пониско од нивото 
на лактите. кога е потребна употреба на многу го-
лема сила, соодветна е дури и пониска позиција за 
да се овозможи да се употребува тежната на телото. 
меѓутоа, треба да се избегнува работа на премногу 
мала височина бидејќи може да предизвика болки 
во долниот дел од грбот.

4. кога е можно, употребувајте маса за работа што 
може да се приспособува, маса што се подига со 
хидраулична направа за подигање и спуштање на 
масата.

5. употребувајте платформа или слична рамна струк-
тура под масите, работните површини или работни-
те елементи за да ја подигнете висината на рацете. 
Под стапалата употребувајте платформи или стол 
за да ја намалите вистинската работна височина во 
однос на нивото на лактите. тие приспособувања 
имаат исклучително голем ефект.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
 — Приспособувањето на работната височина е многу 

полесно отколку што се мисли. бидејќи станува збор 
за машини и маси, луѓето мислат дека е невозможно 
или премногу скапо да се промени работната висо-
чина. тоа не е точно. научете од горенаведените 
примери и употребете ги вашите сопствени идеи.

 — достапни се приспособливи маси. тие ја олеснуваат 
работата на неколку луѓе на ист работен простор и 
со тоа се зголемува продуктивноста.

 — доколку истата работна маса се употребува како 
за работа со стоење, така и за работа со седење, 
водете сметка да обезбедите повисока работна по-
вршина за работниците што стојат и да избегнете 
премногу висока работна површина за работата што 
се извршува седејќи. тоа вообичаено се постигнува 
со избирање на маса соодветна за работниците што 
седат и се поставува платформа или се вградуваат 
елементи под производите на кои се работи стоејќи, 
за тие да се подигнат на соодветното ниво. алтер-
нативно, изберете височина на маса за работа од 
стоечка позиција и обезбедете повисоки столови и 
приспособливо одморалиште за стапала за работа-
та која се врши седејќи.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Применете го „правилото на лакот“ за да ја определите 
точната височина на рацете за поголема ефикасност и за 
намалување на непријатност во вратот, рамената и раце-
те.
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Слика 51a. Повеќето работни операции најдобро може да се 
сработат ако се на висина на лакотот.

Слика 51б. За работниците што седат, височината на 
работната површина треба да биде приближно на нивото 
на лактите.

Слика 51в. Препорачани димензии за повеќето 
задачи што се вршат во седечка положба.

Слика 51г. Препорачани димензии за работа со 
стоење.

висината на работната 
површина треба да 
биде на ниво на лактот

дебелината 
на работната 
површина да 
биде максимум 
5cm

Просторот 
кај бутовите 
максимум 20cm 

висина на 
седиштето 
36-45 cm 
(прилагодливо)

надземниот 
простор 
200 cm

длабочина за стапалата 
минимум 13 cm

висина за стапалата 
минимум 13 cm

Просторот 
кај колената 

минимум 10 cm

треба да 
биде земена 

во предвид и 
висината на 

предметот за 
работа 

оптимална 
работна 

висина за 
рацете е 

на ниво на 
лактовите

Просторот за 
нозете 40 cm 
на ниво на 
колената, 60 cm 
за стапалата
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 52
работното место е усогласено со потребите на пониските 
работници.

ЗОШТО
разликите во големината на телата на работниците чес-
то се многу големи, на секое работното место. со време, 
разликите стануваат уште поголеми бидејќи доаѓаат ра-
ботници од двата пола од различни региони. мора  да се 
води посебна грижа за тоа контролните единици и мате-
ријалите да може да им бидат достапни на сите работни-
ци.

контролните единици и материјалите што се ставе-
ни премногу далеку ги заморуваат пониските работници, 
а со тоа се намалува нивната ефикасност. тоа е опасно и 
мора да се избегне.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Прекумернo посегнување
• мускулна напнатост
• болка во долниот дел од грбот
• заболувања на горните екстремитети

КАКО

1. набавете машини и опрема со приспособлива висо-
чина на работната површина. Потоа приспособете 
ја височината за да одговара на пониските работ-
ници.

2. Поставете ги контролните единици (иако тоа може 
да биде релативно тешко откако ќе се купат маши-
нините) и материјалите така што ќе бидат лесно дос-
тапни за пониските работници. доколку со истите 
контролни единици и материјали работат и повисо-
ки работници, погрижете се  тие да им бидат лесно 
достапни и на повисоките работници.

3. употребувајте платформи за пониските работници 
така што позицијата на нивните раце ќе стане пови-
сока и тие ќе може лесно да ги дофатат контролните 
единици и материјалите. Погрижете се местото каде 
стојат да не претставува опасност од препнување 
или паѓање.

4. употребувајте стојалиште за стапала или подвижна 
платформа за да им се овозможи на работниците да 
дофатат конкретни контролни единици или мате-
ријали кои инаку би им било тешко да ги дофатат.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — Прашајте ги пониските работници дали имаат теш-
котии да ги дофатат контролните единици и мате-
ријалите. разговарајте со нив како може да се по-
добри тоа. обично постојат практични начини да се 
реши проблемот.

 — за контролна рачка, продолжетоците може да им 
овозможат на пониските работници лесно да уп-
равуваат со нив. размислете за слични решенија за 
подобрување на тешкотиите за дофаќање на некои 
контролни единици.

 — Подвижен контролен панел или тастатура може да 
помогнат работниот простор да се направи лесно 
приспособлив како за повисоките, така и за пони-
ските работници.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Погрижете се пониските работници да може лесно да ги 
дофатат контролните единици и материјалите.
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Figure 52a. Use a foot platform for smaller workers to ensure an
appropriate work height at around elbow level.

Figure 52b. Avoid a situation where controls or machinery are
difficult to reach.

Слика 52a. Користете платформа за стапала за пониските работници за 
да обезбедите соодветна работна височина на ниво на лактите.

Слика 52б. Избегнувајте ситуации при кои контролните единици или 
машината се тешко достапни.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 53
работното место ги задоволува потребите на повисоките 
работници.

ЗОШТО
Генерално, приспособувањето на височината на работна-
та површина за повисоки луѓе е релативно лесно. меѓу-
тоа, тешко е да се направи простор за движење или прос-
тор под работната маса откако ќе се постави работниот 
простор. Просторот мора да биде доволно голем уште од 
почетокот за да се сместат поголеми луѓе.

за сместување поголеми луѓе, најважно е да се обез-
беди доволно простор за нозете и колената. исто така, 
потребен е дополнителен простор за повисоките луѓе.

со доволно простор за движење на нозете и телото 
лесно ќе се намали заморот и ризикот од мускулоскелет-
ни нарушувања, а со тоа ќе се подобри ефикасноста на 
работникот.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• мускулна напнатост
• заболувања на горните екстремитети
• болка во долниот дел од грбот

КАКО

1. Проверете го целокупниот слободен простор во 
сите работни простори и премини за најголемиот 
работник и ако е неопходно зголемете го просторот.

2. Проверете го просторот за нозете и колената во 
работните простори кои ги употребува најголемиот 
работник. доколку просторот за нозете и колената 
е премногу тесен, размислете за тоа како тој да се 
прошири. на пример, подигнете ја височината или 
проширете ја големината на работната маса.

3. обележете го целиот небезбеден простор со светли 
бои и со знаци за предупредување.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — Прашајте го најголемиот работник каде тој или 
таа се чувствува небезбедно или дали просторот е 
премногу тесен. замете мерки за прво да се справи-
те со небезбедните услови, а потоа со неудобноста.

 — неекономично и непрактично е да се прави опрема 
за луѓе од сите големини. честопати опремата се 
прави спрема потребите за околу 90 проценти од 
предложените корисници, што значи дека најмалите 
и најголемите 5 проценти може да бидат исклучени. 
според тоа, на вашето работното место погрижете 
се најголемите и најмалите работници се чувствува-
ат безбедно и удобно во постојниот простор. само 
следење на  регулативите може да не биде доволно.

 — исто така, размислете за другите потреби поврзани 
со големини на телото, со кои се соочуваат поголе-
мите работници: ракавици, заштитна облека, шле-
мови итн.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Погрижете се најголемите работници  да се чувствуваат 
удобно и безбедно во постојниот простор.

Workstation design
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Figure 53. Ensure there is enough space for larger workers in aisles and at
workstations. Remember to provide sufficient knee and leg clearance.
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Figure 53. Ensure there is enough space for larger workers in aisles and at
workstations. Remember to provide sufficient knee and leg clearance.

Слика 53. Погрижете се  има доволно простор за поголемите работници во премините и 
работните простори. Не заборавајте да обезбедите доволно простор за колената и нозете.
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Figure 54. Place frequently used materials, tools and controls within easy reach.

КОНТРОЛНА ТОЧКА 54
често употребуваните материјали, алати и контроли тре-
ба да може лесно да се дофатат.

ЗОШТО
ако материјалите, алатите и контролните единици се по-
стават на места кои работниците можат лесно да ги досе-
гнат се штеди време и енергија.

Големите посегнувања значат намалување на време-
то за производство и дополнителен труд.

растојанието што може лесно да се дофати без на-
веднување кон напред или истегнување е доста мало. Го-
лемите посегнувања може да доведат до болки во вратот, 
рамената и грбот, како и до непрецизна работа.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Прекумернo посегнување
• Повтролива напнатост
• болка во долниот дел од грбот

КАКО

1. често употребуваните алати и контролни единици 
поставете ги во примарната област на движење на 
раката. тоа е на растојание помеѓу 15 и 40 cm од 
предниот дел на телото и до 40 cm од страничниот 
дел на телото на висина на лакотот.

2. сите материјали што често се употребуваат  поставе-
те ги во примарната област во која се движи раката 
или на работ од таа област. кога материјалите прис-
тигнуваат во кутии, корпи, на палети или рафтови, 
тие треба да се постават така што ќе може лесно да 
се дофатат  и на височина на ниво на лактите.

3. за слични работни простори, направете организа-
ција така што алатите, контролните единици, ма-
теријалите и другите предмети за работа ќе бидат 
поставени во добра меѓусебна комбинација. на 
пример, кога се собираат неколку видови мате-
ријали истовремено или еден по друг, поставете 
ги во истата област во различни корпи. стандар-
дизирајте ја локацијата на сите тие предмети врз   
основа на мислењата на работниците.

4. доколку е соодветно, поделете ја површината на 
работната маса на помали области така што различ-
ните операции ќе се вршат редоследно.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — многу е важно во примарната област на движење 
на раката да бидат поставени сите предмети што 
редовно се употребуваат. дозволете им на работ-
ниците да ги приспособат работните простори на 
нивните потреби.

 — дисплеите и упатствата можат да бидат поставени 
подалеку од областа што е на дофат доколку се  во 
форма што може лесно да се чита.

 — материјалите, алатите и контролните единици може 
да се постават не само на главната работна маса, 
туку и на странична маса или на (полица) поставен 
на дофат. Предметите што се употребуваат помалку 
често може да се постават странично од работни-
кот.

 — алатите или материјалите што се употребуваат само 
повремено (на пример, неколку пати на час) може да 
се постават на растојание кое може да се дофати со 
наведнување напред или со истегнување на страна 
или дури и надвор од непосредната работна област, 
без да се изгуби многу од продуктивноста.

 — обезбедете прилагодувања за работниците левуча-
ри.

ЗАПАМЕТЕТЕ
често употребуваните материјали, алати и контроли се 
поставуваат така да може лесно да се дофатат. областа 
на лесен дофат   е многу тесна,  но може да ја определите 
така што ќе се обидете да дофатите нешто задржувајќи ја 
вашата природна положба.
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Figure 54. Place frequently used materials, tools and controls within easy reach.Слика 54. Направете често употребуваните материјали, алати и контроли да може лесно да се дофатат.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 55
во секој работен простор е обезбедена стабилна повр-
шина за повеќенаменска работа.

ЗОШТО
работата во секој работен простор се состои од разно-
видни задачи што вклучуваат подготовка, главни опера-
ции, бележење, комуникација и одржување. Потребна е 
стабилна работна површина со одредена големина за да 
има простор не само за главните задачи, туку и за разни 
други задачи.

работната површина што е премногу тесна или нес-
табилна резултира со губење време или повеќе труд, со 
што се намалува работната ефикасност и се зголемува 
заморот.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Мускулна напнатост
• Заболувања на горните екстремитети
• Прекумернo посегнување

КАКО

1. во секој работен простор обезбедете стабилна 
работна површина со соодветна големина каде ќе 
може да се извршуваат разновидни задачи што вк-
лучуваат подготовка, главни операции, бележење, 
комуникација и одржување.

2. таква површина вообичаено е достапна кога за ра-
ботата е потребна работна маса, но се запоставува 
кога за главните операции не е потребна маса.

3. избегнувајте импровизирана или нестабилна работ-
на површина. работата што се врши на неа станува 
фрустрирачка и има низок квалитет.

4. дебелината на работната површина не треба да 
биде повеќе од 5 cm. неопходно за да се осигура 
доволно простор за колената под неа. заради тоа, 
избегнувајте да ставате фиоки или полици под ма-
сата пред работникот што седи, односно онаму каде 
што се позиционирани нозете.

5. во случај кога во работниот простор   има визуелни 

дисплеј единици (VDU), покрај просторот за таста-
тура, потребна е работна површина за подготовка, 
за чување документи, за пишување и за одржување.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — размислете за целиот работен ден во работниот 
простор.

 — обрнете внимание на сите неопходни подготвител-
ни и дополнителни работни  задачи. честопати е 
корисно да има работна површина со извесна голе-
мина дури и ако не е неопходна за извршување на 
главните задачи.

 — исто така, размислете за место за малите алати, кан-
целариските материјали и другите лични предмети.

 — доколку е соодветно, употребете странична маса, 
постојна рамна површина врз полица или соседни 
места за работа.

ЗАПАМЕТЕТЕ
обезбедете стабилна работна површина во секој рабо-
тен простор што ќе се употребува за различни подготви-
телни, главни и дополнителни задачи.

Workstation design
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Figure 55. Provide a stable multi-purpose worksurface at each
workstation.
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Figure 55. Provide a stable multi-purpose worksurface at each
workstation.
Слика 55. Во секој работен простор обезбедете стабилна површина за повеќенаменска 
работа.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 56
работниците може природно да стојат, со тежината на 
двeте нозе, и работата да ја извршуваат блиску до и пред 
нивното тело.

ЗОШТО
работните операции се постабилни и поефикасни кога 
се извршуваат блиску до и пред телото, во положба на 
природно држење. работниот простор треба да биде на-
правен така што ќе овозможи такви операции.

работата во нестабилна положба може да предизви-
ка скапи грешки.

кога работата се врши така што се избегнуваат не-
природни положби на телото, се намалува заморот кај ра-
ботниците и ризикот од заболувања на вратот, рамената, 
рацете и грбот.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• болка во долниот дел од грбот
• Прекумернo посегнување 
• Повторување на напнатоста 
• заболувања  на горните екстремитети

КАКО

1. направете распоред на сите важни и чести опера-
ции така што тие ќе може да се извршуваат пред 
телото и во негова близина и околу или малку под 
нивото на лактите. Погрижете се на работната маса 
или работната височина пред телото или во негова 
близина, да нема никакви пречки.

2. Погрижете се тие чести операции да може да се из-
вршуваат без високо кревање на лактите или навед-
нување или свртување на  телото толку долго за да 
се предизвика неудобност.

3. обезбедете приспособливи работни простори 
кои може да  ги употребуваат различни работници 
или каде се извршуваат различни задачи. доколку 
приспособливите работни простори не се практич-
ни, обезбедете платформи или други средства за 
приспособување на работната височина за секој 
работник. употребувајте помагала за подигнување 
и накосување доколку има потреба.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — Постојат два лесни начини да се информирате за 
неприродните положби на телото. Прво, прашајте ги 
работниците дали чувствуваат болка или непријат-
ност во тек на работата. второ, надгледувајте ги ра-
ботните операции и видете кои од нив се работат со 
истегнување, наведнување или свртување на телото.

 — оптималните височини за честите работни опера-
ции се: за работа со стоење, на ниво меѓу појасот и 
срцето; за работа со седење, на ниво помеѓу лакти-
те и срцето.

 — работниците се заморуваат доколку работните опе-
рации секогаш се вршат на исто место, дури и ако 
тоа е оптимално место. менување на  работната по-
ложба на телото е од суштинско значење. според 
тоа, избегнувајте повторливи задачи кои треба да се 
извршуваат постојано во иста положба.

ЗАПАМЕТЕТЕ
кога работата се врши во природна положба на телото, 
со тежината на двете нозе и без наведнување или сврту-
вање, заморот е помал, продуктивноста е поголема. овоз-
можете добра положба на рацете за да се овозможи таа 
положба.
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Figure 56a. Provide a standing workstation for a job requiring a lot of body movement and greater force.

Figure 56b. Doing work in front of the body at elbow
height or at a level a little below is always desirable. Use
lifting and tilting arrangements if needed.

Figure 56c. Doing work in front of the body at
elbow height or at a level a little below is
always desirable. Use lifting and tilting
arrangements if needed.

Слика 56a. Обезбедете работен простор за стоење за работни места за кои е потребно движење на телото и поголема 
сила. 

Слика 56б. Секогаш е пожелно да се работи пред телото 
на височина на лактите или на ниво малку под лактите. 
Употребувајте помагала за подигнување и накосување доколку 
има потреба.

Слика 56c. Секогаш е пожелно да се работи 
пред телото на височина на лактите или на ниво 
малку под лактите. Употребувајте помагала за 
подигнување и накосување доколку има потреба.

Попречена 
патека

Попречена 
патека
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 57
овозможување на работниците наизменично да стојат и 
седат на работното место, колку што е можно повеќе.

ЗОШТО
многу е подобро наизменично да се стои и да се 

седи отколку долго време постојано да се одржува која 
било од тие положби . Помалку е стресно, се намалува 
заморот и се зголемува моралот.

наизменичното стоење и седење може да значи 
комбинирање на различни задачи, со што се олеснува ко-
муникацијата и стекнувањето на повеќе вештини.

кога работењето сосема зависи од ритамот на  ма-
шина, одржување истата положба на телото е неопход-
ност. тоа е заморно и има тенденција да се прават повеќе 
грешки. со обезбедување шанси за повремено седнување 
или стоење, работата станува подобро организирана.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Повторување на напнатоста
• монотонија 
• заболувања  на горните екстремитети
• болка во долниот дел од грбот
• Прекумерен замор
• неприфаќање

КАКО

1. на работниците што извршуваат задачи за кои се 
потребни прецизност или детално прегледување на 
производите на кои се работи, обезбедете им работ-
но место со седење, а на работниците што извршу-
ваат задачи за кои е потребно движење на телото 
и поголема сила, обезбедете им работно место со 
стоење.

2. распределете  ги работните задачи на начин што 
еден работник ќе може да ги извршува тие различ-
ни задачи со наизменично стоење и седење додека 
работи. на пример, при подоготовка  се стои и седи, 
при работа со алати на струја  се стои, за прегледу-
вање и запишување  се седи.

3. доколку главните задачи се извршуваат во работни 
простори за стоење, тогаш овозможете повремено 
седење (пр. за надзор, запишување или на крајот од 
една серија на работни задачи.).

4. доколку главните задачи се извршуваат во седечка 
положба, тогаш треба да се овозможи повремено 
стоење, пр. за земање материјали од склад, за ко-
муникација со другите работници или за следење 
на резултатите од работата, или по завршување на 
еден или повеќе работни циклуси.

5. доколку е соодветно, организирајте ротација на 
работните места така што истиот работник ќе може 
да смени различни работни места со наизменично 
стоење и седење.

6. доколку воопшто не е возможно наизменично да 
седи и да се стои на работа, воведете куси паузи што 
ќе овозможуваат промена.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — доколку изгледа дека е тешко да се воведе нова 
рутина на наизменично стоење и седење, еднос-
тавно обидете се да видите дали таквите промени 
се можни со тоа што на работниците што стојат ќе 
им обезбедите столчиња за повремено да седнат, 
а на работниците што седат ќе им овозможите до-
полнителен простор каде ќе може да ги извршуваат 
секундарните задачи во стоечка положба. со такво-
то истражување може да се олесни воведувањето на 
нова рутина.

 — Големиот број вештини секако се важни за разни 
видови работа. При распоредување на работата за 
која се потребни повеќе вештини, а треба да ја извр-
шат група работници, може да се комбинираат зада-
чите со стоење и седење за секој работник.

ЗАПАМЕТЕТЕ
распределете ги работните задачи со цел да се создадат 
можности за наизменично стоење и седење со цел да се 
постигне поголема ефикасност и поголема удобност. 
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Figure 57a. For alternating standing and sitting postures when doing the same or
similar tasks at a work table, a high stool with a good footrest is useful. Make sure
that there is enough leg room in either posture.

Figure 57b. (i) and (ii) Allow workers to alternate standing and sitting at work as much as possible.

(i) (ii)

Слика 57а. За наизменични позиции при стоење и седење кога се вршат исти или слични 
задачи на работната маса, корисно е високото столче со добра подлога за нозе. Осигурете 
се дека има доволно простор за нозете во било која положба на телото.

Слика 57б. (i) и (ii) Овозможете им на работниците наизменично да стојат и да седат на работа колку што е можно 
повеќе.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 58
обезбедување на столчиња или коклици за повремено 
седнување, за работниците што стојат .

ЗОШТО
Постојаното стоење е многу заморно, ја зголемува бол-
ката во грбот, нозете и стапалата и влијае врз квалитетот 
на работата. Повременото седење помага да се намали 
заморот.

честопати се смета дека постојаното стоење е пра-
шање на дисциплина. но повеќето работници што стојат, 
ако имаат шанса да седнат тоа треба да им се овозможи 
така што ќе се снабдат со столчиња или коклици. тоа по-
мага да се зголеми квалитетот на работењето  и задовол-
ството од работното место.

доколку некои од задачите што работниците ги из-
вршуваат со стоење, а може да се извршуваат со седење, 
организирајте го работното место со нивна комбинација.. 
наизменичното седење и стоење е добар начин да се ор-
ганизира работата.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• болка во долниот дел од грбот
• мускулна напнатост
• Повторување на напнатоста

КАКО

1. обезбедување  столче или коклица блиску секој 
работник што стои. доколку нема простор за таа 
намена блиску до работниот простор, поставете 
столчиња, коклици или клупа блиску до група ра-
ботници.

2. видете дали работниците употребуваат импровизи-
рани столчиња за повремено да седнат. Формално 
дозволете им на работниците да употребуваат стол-
чиња кога тоа им е потребно.

3. Проверете дали дел од задачите што му се дадени 
на работникот што стои може да се извршуваат во 
седечка положба (пр. некои подготвителни задачи 
или надгледување на работата на машината). кога е 
можно, организирајте повремено работа со седење.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — за повремено седење може да се употребуваат раз-
ни столчиња што не се скапи. исто така може да 
бидат корисни потпорните столчиња за повремено 
седнување. може да биде корисно доколку тие стол-
чиња или коклици не заземаат многу простор и не 
пречат во работата.

 — Погрижете се местото за повремено седнување да 
биде прифатливо и безбедно.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Повременото седнување е добар принцип за работа со 
стоење. Подржете го тоа и обезбедете столчиња или кок-
лици близу до работниот простор.
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Figure 58a. Use a variety of means to ensure the comfort
of a standing worker.

Figure 58c. At a workstation for standing work, a high chair for occasional sitting while keeping watch can be useful.

Figure 58b. Provide standing workers with
chairs or stools so that they may sit
occasionally.

Слика 58a. Употребувајте разновидни средства за да ја 
осбезбедите удобноста на работникот што стои.

Слика 58б. На работниците што стојат 
обезбедете им столчиња или коклици за 
повремено седнување.

Слика 58c. Во работните простори каде работата се врши во стоечка положба, може да биде корисно да има високо столче за 
повремено седнување додека се врши надзор.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 59
обезбедување на приспособливи (прилагодливи) стол-
чиња со наслон за работниците што седат. 

ЗОШТО
работата во седечка положба се чини удобна во според-
ба со други начини на работа. меѓутоа, седењето долго 
време, исто така, заморува. добрите столчиња го намалу-
ваат заморот, ја подобруваат ефикасноста на работата и 
го зголемуваат задоволството на работното место.

честопати се смета дека не вреди да се инвестира 
во столчиња. но, ако се има предвид дека столчето ќе 
трае со години, а дека трошокот по ден е многу мал дел 
од трошокот за работна сила (проценката е 0.1 процент 
или дури и 0.01 процент), доброто столче кое ја подобру-
ва продуктивноста и задоволството од работното место 
надоместува за тој минимален трошок.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• болка во долниот дел од грбот
• заболувања  на горните екстремитети
• мускулна напнатост
• Прекумерен замор

КАКО

1. соодветната височина за седење е онаа на која 
работникот може да седи со стапалата поставени 
рамно и удобно на подот и без каков било притисок 
врз задната страна од долниот дел од натколеница-
та. обезбедете столче со приспособлива височина. 
Приспособувањето на височината треба да биде 
многу лесно додека се седи на столчето.

2. доколку не може да има приспособливи столчиња, 
секој работник треба да употребува столче со точна 
височина или во спротивно да употребува одмора-
лиште за стапала со цел да се надомести разликата 
во однос на точната висина на подот спрема седиш-
тето.

3. употребувајте обложени потпирачи што ќе го под-
држуват долниот дел од грбот (честопати се нареку-
ва лумбална регија) на ниво на појасот (околу 15–20 
cm над површината на седиштето) бидејќи луѓето ќе 

се наведнуваат како напред, така и назад на стол-
чето. Потпирачот за грбот треба, исто така, да го 
поддржува горниот дел од грбот за повремено на-
валување кон назад.

4. обезбедете добра, обложена  површина за седење, 
ни премногу тврда, ни премногу мека, така што ра-
ботникот лесно ќе може да ја смени положбата на 
седење во столчето.

5. обезбедете добра подвижност на столчето, таа е 
потребна за работата и за повремени промени на 
седечката положба . Петоножните столчиња со тр-
калца се добри за многу задачи што се вршат во се-
дечка положба.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — обезбедете добра комбинација на точна височина 
на седиштето (нивото на внатрешната страна од 
чашката на коленото) и точна работна височина (на 
ниво на лактите). Погрешно е да се употребува се-
диште што ќе биде повисоко од точната височина 
со цел да се надомести за нивото на лактите ако 
работната маса е висока бидејќи високото столче 
врши притисок врз натколениците и го ограничува 
движењето на нозете; тоа е многу заморно за работ-
никот.

 — не употребувајте потпирачи за раце за работа при 
која е потребно многу движење на рацете, бидејќи 
тие ја намалуваат мобилноста. Потпирачите за раце 
понекогаш се корисни за да се потпре целата рака. 
во тој случај, потпирањето на цела рака е подобро 
отколку потпирањето на зглобот.

 — откако ќе ја приспособите височината на седиште-
то така што работата ќе се врши малку под лактите, 
стапалата може да висат. тоа се случува кога работ-
ната височина не е приспособлива. во тој случај, 
употребувајте одморалишта за стапала.

ЗАПАМЕТЕТЕ
обезбедете „ергономски столчиња“ приспособливи на 
секој работник за точна височина на седиштето и со 
добар потпирач за грбот. столчето треба да овозможи 
добра подвижност при седење. не заборавајте да ги 
упатите сите работници во однос на тоа како треба да ги 
приспособат нивните столчиња.
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Figure 59a. Provide sitting workers with good adjustable chairs with a
backrest.

Figure 59b. Provide an
adjustable sitting workstation
for a job requiring high
accuracy.

Слика 59a. На работниците што седат обезбедете им приспособливи столчиња со 
наслон.

Слика 59б. Обезбедете 
приспособливи работни простори 
за седење за работно место за кое е 
потребна голема прецизност.

Добро столче

Прилагодлив дел за држење на 
грбот (вертикален и хоризонтален)

Анатомска перница за седење

Предниот дел да 
биде со слободен 
пад

Втрливост (вообичаена)

Прилагодлива висина 
(пневматска или преферирана)

Основа со пет 
ногарки (за 
стабилност)Тркалца

Издржлив 
материјал за 
„дишење“ (винил 
каде работата 
предизвикува 
прашина и сл.
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CHECKPOINT 60
Use height-adjusted computer workstations, and
arrange related computer peripherals within easy
reach.

WHY
Adjusting the height of the workstation to preferred
positions of displays and controls can reduce visual,
neck, shoulder and back strains.

If the display screen, keyboard and chair height can
be easily adjusted, both large and small workers can
use the same workstation comfortably.

The prolonged use of a laptop computer on a
standard desk can be straining to the neck, hands,
wrists and shoulders. This is because laptops have
smaller and lower displays, smaller keyboards and
track pads. Adjustable workstations can avoid these
strains.

Computer peripherals that are well arranged within
the reach of the worker can reduce unnecessary over-
reaching motions and secure adequate lighting while
reducing screen glare.

Well-adjusted computer workstations can help
workers organize their work at their own pace.Workers
can thus insert micro-pauses that help them recover
from fatigue and work.

RISKS / SYMPTOMS
• upper limb disorder
• eye strain
• repetitive strain
• muscular strain
• stress-induced disorder

HOW
1. Use height-adjustable furniture including a table, a

chair, and a computer monitor. The table must be
adjustable to fit a range of short to tall workers (in
most cases 56–72 cm). The chair must have
adjustable seat height and backrest angle. The
computer monitor (either a CRT or an LCD) should
be of adjustable height.

2. If a work table of adjustable height is not available,
use low tables for smaller workers and higher
tables for larger workers to keep the keyboard at

elbow level. If only high tables are available,
provide smaller workers with a high chair and a
footrest positioned so that both their feet are flat on
the footrest.

3. If a laptop is used, a flat panel LCD is preferred that
the worker can use while raising the head with a
better viewing angle, possibly together with an
external keyboard.

4. Provide support for input devices such as a
keyboard and a mouse. If a keyboard tray is used,
position it below the elbow level. The mouse should
be close to the worker so that no over-stretching
occurs.

5. Organize the work items and workstation elements
(e.g. overhead cabinet, desk light, document holder,
etc.) to be within arm reach of the worker. The
primary workspace within easy reach must
accommodate the input device, while the
secondary workspace is used for the monitor and
document holder, etc.

6. To avoid clutter, cables should be bunched together
in a special cable management facility.

SOME MORE HINTS
— Train users on correct sitting posture at the

workstation. Educate users on the use of various
controls on the adjustable chair.

— If a standing CPU is used, position it on the side of
the table. Other items that are not required should
be stored away (e.g. archive manuals, documents)
to increase legroom.

— Schedule rest periods to enable stretching and
visual exercises such as looking back and forth on
far and close objects.

POINTS TO REMEMBER
Adjust table, chair, computer monitor, and keyboard
heights to each worker. This is the first step towards
reducing the incidence of musculoskeletal disorders
and health complaints.

Ergonomic checkpoints
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 60
употребувајте  компјутеризирани работни места приспо-
собливи по  височина и поставете ги сродните перифер-
ни компјутерски уреди така да бидат лесно дофатливи.

ЗОШТО
со приспособување на височината на работните места за 
да се постигнат посакуваните позиции на дисплеите и на 
контролните единици, може да се намали визуелната нап-
натост, напнатоста во вратот, рамената и грбот.

доколку височината на екранот, тастатурата и стол-
чето може лесно да се приспособат, и големите и малите 
работници ќе можат удобно да го употребуваат компјуте-
ризираното работно место .

Пролонгираната употреба на преносен компјутер на 
стандардно биро може да предизвика напнатост во вра-
тот, рацете, зглобовите и рамениците. Причи-на за тоа е 
што преносните компјутери имаат помали и пониски ек-
рани, помали тастатури и растојанија. со приспособли-        
вите работни станици може да се избегне таквата напна-
тост.

добриот распоред на компјутерските периферни 
елементи што се на дофат на работникот може да помог-
не да се намали премногу честото посегнување, а обез-
бедување на соодветно осветлување го намалува отсјајот 
од екранот.

со добро приспособени компјутеризирани работни 
места може да им се помогне на работниците подобро да 
ја организираат  работата според своите  потреби. на тој 
начин работниците може да прават микро паузи што им 
помагаат да се опорават од заморот и работата.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• заболувања  на горните екстремитети
• напнатост на очите
• Повторување на напнатоста
• мускулна напнатост
• заболувања  предизвикани од стрес

КАКО
1. употребувајте мебел, како што се маси, столчиња и 

компјутерски монитори, чија височина може да се 
приспособува. масата мора да биде приспособли-
ва за да одговара за ниски и високи работници (во 
повеќето случаи 56–72 cm). столчето мора да има 
седиште со приспособлива височина и потпирач со 
приспособлив агол. височината на компјутерски-
от монитор (или CRT или LCD) треба да може да се 
приспособи.

2. доколку нема достапна работна маса со приспособ-
лива височина, употребувајте пониски маси за пони-
ски работници и повисоки маси за повиски работни-
ци за тие да им бидат на ниво на лактите. доколку се 
достапни само високи маси, обезбедете им на пони-
ските работници високи столчиња и одморалиште за 
стапала поставени на начин што ќе овозможи двете 
стапала рамно да стојат на одморалиштето.

3. доколку се употребува преносен компјутер, се пре-
тпочита рамен LCD екран што работникот ќе може 
да го употребува со подобар агол на гледање кога 
ќе ја поткрева главата, по можност заедно со надво-
решна тастатура.

4. обезбедете поддршка за дополнителни направи 
како што се тастатура и глувче. доколку се употре-
бува потпора за тастатура, поставете ја под нивото 
на лактите. Глувчето траба да биде блиску до работ-
никот за да не нема посегнување.

5. организирајте ги работните предмети и елементите 
во работните простори (пр. наткасна над глава, стол-
на ламба, држач за документи итн.) така што ќе му 
бидат на дофат на работникот. во примарниот ра-
ботен простор што е лесно дофатлив мора да има 
место за помошните направи, додека секундарниот 
работен простор се употребува за мониторот, за др-
жачот, за документи итн.

6. за да се избегне натрупување, каблите треба да се 
соберат на едно место во специјален заштитник за 
кабли.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
 — обучете ги работниците правилно да седат на ком-

пјутеризираното работно место. обучете ги како 
се употребуваат различните контролни единици од 
приспособливото столче.

 — доколку се употребува CPU во стоечка положба, по-
ставете го на една страна од масата. другите пред-
мети што не се потребни треба да се стават настра-
на (пр. прирачници за архивирање, документи) за да 
се зголеми просторот за нозете.

 — направете распоред на периодите за одмор за да 
овозможите истегнување и визуелни вежби како што 
е гледањето назад и напред во оддалечени и блиски 
објекти.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Приспособете ја височината на масата, столчето, компју-
терскиот монитор и тастатурата спрема секој работник. 
тоа е првиот чекор кон намалување на стапката на муску-
лоскелетни заболувања и здравствени компликации.
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Слика 60a. Секој корисник на визуелната дисплеј единица мора да може да ја најде неговата најдобра 
работна позиција.

Слика 60б. Распоредете ја компјутерската работна 
станица така да работата  се извршува удобно. 
Обучете ги работниците да заземаат соодветни 
работни положби и да го организираат просторот.

агол на мониторот

агол на гледање

држач на 
документ

агол на лакт

агол на 
седење

агол на 
колениците

Подлога за 
стапалата 

(опционално)

висина на масата

висина на 
тастатурата

висина на 
монитор

Потпирач за 
зглобови

Потпирач 
за грб

Потпора за 
лумбален 
дел

оддалеченост за гледање



128

Ергономски контролни точки

КОНТРОЛНА ТОЧКА 61
обезбедено испитување на очите и соодветни очила за 
работниците што редовно употребуваат визуелни едини-
ци (VDU).

ЗОШТО
Повеќето проблеми со очите што ги пријавуваат работни-
ците што работат со компјутери или VDU се резултат на, 
или поврзани со, слаб или некорегиран вид. 

некорегираниот вид предизвикува дополнителна 
непријатност во положбата на телото и поплаки во однос 
на вратот и рамениците. многу работници се приспосо-
буваат на лоша положба за да компензираат за нивните 
потешкотии со видот (пр. навалување напред за да се на-
мали растојанието за гледање, наведнување на главата за 
подобро да гледаат).

малку луѓе имаат добар вид, а многумина имаат пот-
реба од корективни леќи особено за работа со VDU.

добриот вид има повеќе ефекти: ги намалува визу-
елниот замор и главоболките, спречува болка во вратот, 
рамениците и грбот и ја зголемува ефикасноста.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• напнатост на очите
• заболувања  на горните екстремитети
• мускулна напнатост

КАКО

1. секој што има визуелен замор заради работа со дис-
плеј и тастатура треба да направи комплетно испи-
тување на очите.

2. обебзедете корекција на видот специјално напра-
вена за работа со VDU. леќите за една задача може 
да не бидат соодветни за друга.

3. Проверувајте го видот на операторите со VDU како 
дел од редовната програма за проверка на здравје-
то, најмалку еднаш на секои две години. информи-
рајте го вашиот оптичар (очен специјалист) за раз-
личните визуелни задачи што ги извршувате.

4. доколку задачата бара интензивна употреба на ви-
дот, важно е да се прават редовни паузи за да им се 
овозможи на очите да се одморат.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — сите знаат дека видот се менува со возраста, заедно 
со рапидно намалување на визуелната перформан-
са. сепак, има многу луѓе што сеуште немаат пот-
реба од корекција на видот за нивната секојдневна 
работа.

 — запаметете дека потребата од корективни леќи за 
VDU или компјутерски екрани се разликуваат од 
оние за читање од хартија. за гледање во екран е 
потребно поголемо растојание (повеќе од 50 cm) и 
аголот на гледање не може да се достигне со бифо-
кални леќи.

 — редовно чистете ги очилата, екраните и филтрите 
против отсјај.

ЗАПАМЕТЕТЕ
 заморот на очите и непријатноста поради положбата 
при работа со VDU се сведува на минимум  со  носење 
соодветни очила, секогаш кога е неопходно и  со редовни 
паузи за да им се овозможи на очите да се опорават.
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Figure 61a. Provide eye examinations for workers regularly using a VDU or computer.

Figure 61b. Provide eyesight correction specifically suited to visual display work.

Слика 61a. На работниците што редовно употребуваат VDU или компјутер треба да им се овозможи испитување 
на очите.

Слика 61б. Обезбедете корекција на видот специјално направена за работа со визуелни дисплеи.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 62
обезбедување цврсто и стабилно стојалиште и доволно 
заштитни мерки за работа на високи места.

ЗОШТО
работата на високи површини бара специјални безбед-
носни мерки бидејќи паѓањето од височина предизвику-
ва сериозни повредии, што честопати водат до фатални 
несреќи. специјалните мерки се потребни за безбеден 
пристап, безбедно рамниште за стоење, скелиња и заш-
тита од паѓање.

Пристапот до повисоки работни области вообичае-
но се обезбедува со скала со газиште, скалила или оп-
рема за подигнување. тоа значи дека пристапот мора да 
биде безбеден, лесно да се употребува и со заштита од 
паѓање.

од апсолутно суштинско значење е рамништето за 
стапнување да биде безбедно за безбедна работа на ви-
соки површини. високите површини може да бидат дел 
од постојни објекти или привремена платформа или ске-
ле. добра и квалитетна работа може да се постигне само 
со адекватни безбедносни мерки.

треба да се обезбеди заштита од падови со соод-
ветна заштита за отворите и платформите за стапнување 
и со опрема за лична заштита. обете мерки мора да би-
дат поставени на сите површини подигнати на одредена 
височина.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Пад од височина
• лизгање, сопнување или препнување
• мускулна напнатост
• Прекумерен замор
• безбедност на пешаците

КАКО

1. обезбедете цврста и стабилна платформа, под или 
скеле, опремени со соодветни безбедни средства за 
пристап. делот за стапнување мора да биде врамно-
тежен и ригиден без дупки или пречки што може да 
предизвикаат препнување. рамништето за стапну-
вање мора да може да го носи максималниот товар 

за кој е предвидено без да се помрдне или измести.

2. кога се употребува скала за да се стигне на високо 
работно место, обезбедете јаже или на друг начин 
прицврстете ја скалата за да спречите таа да се 
лизне (хоризонталното растојание од основата до 
вертикалната рамнина на потпората треба да биде 
приближно една четвртина од должината на скала-
та помеѓу потпорите). осигурајте ги и дното и врвот 
за да спречите изместување.

3. Прицврстете ги скелињата на зградата на доволно 
места за да се спречи скелето да падне. сите издиг-
нувања на скелињата качете ги на соодветна основа.

4. Прикачете стабилни заштитни огради со приближно 
1 метар височина, со средишни огради, долж скали-
те и на сите отворени страни од издигнатите места 
што се повисоки од околу 0.7 м. на страните каде 
паѓаат предмети и може да ги повредат луѓето, тре-
ба да има  штитници за прстите на нозете. 

5. Погрижете се работникот што работи на поткренато 
место повисоко од назначеното ниво (пр. 2 м. или 
повисоко зависно од регулативите) носи безбедно-
сен појас или јарем што е безбедно поврзан со ста-
билна структура.

6. Платформите и скелињата поставени на височина 
треба да ги проверува компетентно лице најмалку 
еднаш неделно и после ветровито или лошо време.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
треба да се обезбеди доволно празен простор за работа 
на високо место за да се осигура безбедна и ефикасна 
работа.

Поставете безбедносни мрежи за да се спречат па-
дови, секаде каде е неопходно.

воспоставете безбедносни практики за натрупу-
вање или поставување товар на високи платформи или 
скелиња за да се спречи тие да паднат, да се стркалаат 
или растурат.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Цврстото, ригидно и стабилно стојалиште, со заштита 
против паѓање, има суштинско значење за безбедната и 
ефикасна работа на височина..
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Figure 62c. Provide and use safety
belts while working at height.

Figure 62a. Secure ladders at or near the top even if only
used for a short time.

Figure 62b. Ensure that the footing of a ladder is secured
in each local situation.

Слика 62a. Осигурајте ги скалите на или блиску до врвот дури и 
ако се употребуваат за кусо време.

Слика 62б. Во секоја локална ситуација, погрижете се 
стојалиштето на скалата да е безбедно .

Слика 62в. Обезбедете и употребувајте безбедносни 
појаси за работа на височина.
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Figure 63a. Arrange the seat, leg space and controls for safe and comfortable
driving operations.

Figure 63b. Provide mirrors and lights at appropriate positions to allow wide
visibility in various operating situations.

КОНТРОЛНА ТОЧКА 63
зголемување на безбедноста и удобноста на кабините за 
возење и на седиштата во возилата што се употребуваат 
на работното место.

ЗОШТО
возилата се употребуваат во разновидни ситуации. вни-
манието што се посветува на безбедноста и удобноста на 
кабините има суштинско значење за зголемувањето на 
безбедноста на возачите и луѓето во нивна близина.

несреќните случаи поврзани со кабини и  возачи на 
возила на работно место честопати преминуваат во фа-
тални случаи и водат до други сериозни последици. ти-
пично, мерките против судар или превртување на возила 
може да ги спречат или да ги ублажат таквите последици 
во многу случаи.

удобноста во кабината за возење ја зголемува без-
бедноста на возилата на работното место. Примери за 
тоа се заштитата од жештина или студ, намалувањето на 
бучавата и вибрациите, добрите појаси за седишта и вид-
ливоста од седечка позиција.

РИЗИЦИ/ СИМПТОМИ
• сериозна повреда или несреќен случај
• мускулна напнатост
• прекумерна жештина или студ
• вибрацији на цело тело
• губење на слухот
• изложеност на опасни хемикалии

КАКО

1. Погрижете се кабината за возење да има стабилна 
структура што може да спречи возачот да ја повре-
ди главата и другите делови од телото во случај на 
судар или превртување.

2. обезбедете лесен пристап до седиштето на возачот 
и цврсти скалила на соодветна височина. може да 
биде корисно да се употребуваат соодветни рачки 
за држење.

3. 3. Погрижете се позицијата на седиштето да  е 
приспособлива кон сите возачи што го употребува-

ат возилото. Проверете  дали појасите за седиштата 
можеби предизвикуваат непријатност и дали ретро-
визорите се соодветно наместени секогаш кога раз-
личен возач го употребува возилото.

4. 4. испитајте ги потребите за заштита на возачот од 
жештина и студ. При долгочасовна работа на преку-
мерна топлина или студ, може да биде потребно да 
се затвори или да се климатизира кабината.

5. 5. испитајте ја удобноста на возачот, на пример во 
смисла на бучава и вибрации, видливост од местото 
на седење и операции за движење во различни на-
соки.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — Поставете ознаки за важните контролни единици и 
дисплеи за да им се помогне на почетниците да уп-
равуваат со возилото во различни ситуации.

 — обезбедете место за шише за вода што ќе биде на 
дофат од седечката позиција.

 — Проверете дали работата на возилото ја нарушува 
видливоста на важните дисплеи.

 — обезбедете добра видливост од седечка позиција 
со оглед на различните големини на возачите.

ЗАПАМЕТЕТЕ
безбедноста и удобноста на кабините се важни за да се 
спречат и ублажат сериозни последици од несреќни слу-
чаи со возило. имајте предвид потенцијални екстремни 
услови како што се судари и неискусни возачи.
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Figure 63a. Arrange the seat, leg space and controls for safe and comfortable
driving operations.

Figure 63b. Provide mirrors and lights at appropriate positions to allow wide
visibility in various operating situations.

Слика 63a. Наместете го седиштето, просторот за нозете и контролните единици за да 
овозможите безбедно и удобно возење.

Слика 63б. Обезбедете ретровизори и светла на соодветни места за да овозможите широка 
видлиовост во различни работни ситуации.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 64
зголемување на  користењето на дневна светлина и обез-
бедување поглед надвор.

ЗОШТО
дневната светлина е најдобриот и најефтин извор на ос-
ветлување. користењето на дневна светлина го намалува 
трошокот за струја.

дистрибуцијата на светлината во работното место 
може да се подобри со употреба на повеќе дневна свет-
лина. мерките за користење на дневна светлина се ефек-
тивни за годините што доаѓаат и во голема мера помагаат 
да се подобри ефикасноста и удобноста на работниците.

користењето на дневна светлина е добро за зашти-
тата на животната среднина.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• напнатост на очите
• Прекумерен замор
• недостаток на визуелен контакт со надворешноста
• зголемени стапки на повреди

КАКО

1. чистете ги прозорците и отстранете ги пречките што 
спречуваат да влезе дневна светлина.

2. Променете го местото на работа или локацијата на 
машините така што работникот ќе има повеќе днев-
на светлина.

3. Проширете ги прозорците што се поставени повисо-
ко за да искористите повеќе дневна светлина.

4. одделете ги прекинувачите за различни електрични 
светилки или различни редови светилки за дел од 
светлото да може да се исклучи кога има доволно 
дневна светлина на работните места што се блиску 
до прозорците.

5. оставете светларници со полупроѕирен материјал 
на рамномерни интервали. светларниците може да 
се постават на постојниот покрив ако едноставно се 
заменат неколку панели од покривот со проѕирни 
пластични панели.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — комбинирајте ја дневната светлина со вештачко 
светло за да го подобрите осветлувањето на вашето 
работно место.

 — внимавајте, прозорците и светларниците зрачат 
(емитуваат) топлина при жешко време (и предизви-
куваат губење на топлината при студено време).

 — на топла клима, поставете ги прозорците и отво-
рањето на прозорците спротивно од директната 
топлина на сонцето или заштитете ги од директна 
сончева светлина и UV зрачење.

ЗАПАМЕТЕТЕ
користењето на дневна светлина ги намалува сметките 
за електрична енергија и позитивно влијае на животната 
средина.
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Figure 64. Using daylight reduces energy costs.Слика 64. Употребата на дневна светлина го намалува трошокот за електрична енергија  
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 65
употребување светли бои за ѕидовите и за таваните кога 
е потребно повеќе светлина.

ЗОШТО
изборот на бои за ѕидовите и за таваните е многу важен 
бидејќи различни бои имаат различна рефлективност. 
белата боја има највисока рефлективност (дури до 90 
проценти) додека темните бои имаат многу понизок про-
цент.

Ѕидовите и таваните во светли бои штедат енергија 
бидејќи овозможуваат поголема осветленост на просто-
рот со помалку светилки.

Ѕидовите и таваните во светли бои прават просторот 
да биде поудобен. тоа помага за да се создаде атмосфе-
ра за ефикасна работа.

за прецизни и инспекциски задачи за кои е потреб-
но точно препознавање на боите, површините во светли 
бои се од суштинско значење.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• напнатост на очите
• зголемена стапка на повреди

КАКО

1. за да обезбедите соодветна рефлексија на светли-
ната, употребувајте многу светли бои за таваните, 
како што е белата (80–90 проценти рефлективност) 
и бледи бои за ѕидовите (50–85 проценти).

2. избегнувајте големи разлики помеѓу светлината на 
ѕидовите и таваните.

3. не употребувајте светликави или сјајни материјали 
или бои за тие површини со цел да се спречи инди-
ректен отсјај.

4. употребувајте комбинација од бел таван и светлос-
ни единици со отвор нагоре така што таванот ќе ја 
одразува светлината од единиците, а светлосните 
единици ќе ја одразуваат светлината од таванот. со 
тоа се добива добро распространето општо освет-
лување.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
чистете ги ѕидовите и таваните редовно бидејќи правот и 
нечистотијата апсорбираат голем дел од светлината.

отворите на светлосните единици не само што овоз-
можуваат осветлување на таванот, туку и овозможуваат 
подобра дистрибуција на светлината и помала акумула-
ција на нечистотија отколку затворените единици.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Ѕидовите и таваните во светли бои создаваат удобна и 
ефективна работна атмосфера.
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Figure 65. (i) and (ii) Light colours for walls and ceilings improve lighting conditions and
the workplace atmosphere.

(i) Before

(ii) After

Слика 65. (i) и (ii) Светлите бои за ѕидовите и таваните ги подобруваат условите за осветлување и 
атмосферата на работното место.

(i) Пред

(ii) Потоа
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 66
осветлување на коридорите, скалилата, рампите и други-
те области каде луѓето може да работат или да се движат.

ЗОШТО
слабо осветлените или темни места предиз-викуваат не-
среќни случаи, особено кога се преместуваат материјали.

Постои тенденција скалилата, задните врати и прос-
ториите за складирање да бидат слабо осветлени и често 
стануваат места за отпад. честопати дневната светлина 
не стигнува до скалилата. неопходно е да се обрне осо-
бено внимание на тие области.

задоволителното осветлување на тие области може 
да спречи повреди кај луѓето и оштетување на материја-
лите и производите.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• лизгање, сопнување или препнување
• напнатост на очите
• зголемена стапка на повреди

КАКО
1. чистете ги прозорците и постојните светла (лампи, 

светлосни тела, рефлектори, покривки) и сменете ги 
старите светилки и неонки на скалилата и рампите, 
како и во ходниците, просториите за складирање и 
други заднински области.

2. отстранете ги пречките што спречуваат добра дист-
рибуција на светлината.

3. Преместете ги постојните светла за подобро освет-
лување на тие области. додадете нови светилки по 
консултација со работниците.

4. искористете ја дневната светлина најдобро што 
може така што некои врати ќе бидат отворени или 
ќе поставите нови прозорци или светларници.

5. обезбедете лесно достапни електрични прекинува-
чи блиску до влезовите и излезите од ходниците и 
скалилата.

6. обојте ги површините со светли бои за скалите и 
разликите во височината да бидат јасно видливи.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — осветлувањето треба да биде важен дел од програ-
мите за редовна проверка и одржување.

 — нивото на осветлување на скалилата, ходниците и 
просториите за складирање може да биде пониско 
отколку во областите за производство, но треба да 
биде доволно за безбедно движење и транспорт.

 — избегнувајте автоматски електрични прекинувачи 
доколку скалилата и сл., редовно се употребуваат 
или доколку ненадејното гаснење може да предиз-
вика несреќен случај.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Подобро осветлување на скалилата и на ходниците е пре-
вентива за несреќи на работниците и на посетителите, да 
се намали оштетувањето на производите и да се подобри 
сликата за вашето претпријатие.

Lighting
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Figure 66. Good lighting on staircases and in corridors prevents accidents and reduces
product damage.
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Figure 66. Good lighting on staircases and in corridors prevents accidents and reduces
product damage.

Слика 66. Доброто осветлување на скалилата и на ходниците спречува несреќни случаи и го 
намалува оштетувањето на производите.  
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 67
рамномерно осветлување на работната област  за да про-
мените во осветлувањето се сведат на минимум.

ЗОШТО
При премин од светла  во темна област очите имаат пот-
реба  да се адаптираат. тоа бара време и предизвикува 
замор..

Поефикасно и поудобно е да се работи во просто-
рија во која нема големи варијации на светлината.

важно е да се неутрализира светлото што трепка. 
таквото светло ги вознемирува сите и предизвикува за-
мор на очите. тоа може да предизвика некои непријатни 
ефекти што се опасни за лица со епилепсија.

острите сенки кои паѓаат на работната површина 
се причина за неквалитетна работа, мала продуктивност, 
напнатост на очите, замор и понекогаш несреќни случаи. 
елиминирајте ги сенките.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• напнатост на очите
• Прекумерен замор
• епилептичен напад

КАКО

1. елиминирајте ги изолираните места на силна свет-
лина. тие не се економични и го нарушуваат рамно-
мерното осветлување на работното место.

2. размислете дали промената на височината или на 
позициите на некои постојни светла може да го по-
добрат осветлувањето за да се создаде порамно-
мерно осветлување на работното место. размислете 
дали може осветлувањето да се подобри ако се до-
дадат уште неколку светилки за општо осветлување.

3. истовремено со употребата на дневната светлина, 
осветлете ги работните места што се подалеку од 
прозорците, доколку тоа е потребно. на пример, 
обезбедете различни прекинувачи за светлата што 
се блиску до прозорците и за светлата што ги освет-
луваат местата подалеку од прозорците. на тој на-
чин, светлата што се блиску до прозорците може да 

бидат изгаснати кога има доволно дневна светлина.

4. елиминирајте ги зоните во сенка со тоа што ќе 
обезбедите добра дистрибуција на светилките и на 
рефлексијата од ѕидовите и таваните, како и со по-
добар распоред на работните простори.

5. елиминирајте ги светилките што трепкаат со тоа што 
ќе ги промените истрошените флуоресцентни лам-
пи. доколку е неопходно, употребувајте и светилки 
во форма на топка.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — важно е да не зависите исклучиво од инсталираната  
електрична светлина. добрата комбинација од раз-
лични средства за подобрување на осветлувањето 
може многу да ви помогне. Правилно користете ја 
дневнате светлина. користете ја рефлексијата од 
ѕидовите и таваните. комбинирајте општи и локални 
светилки. Подобрете го распоредот на работните 
простори.

 — за да добиете рамномерно осветлување, комбина-
цијата од директна и рефлектирана светлина обез-
бедува најдобра видливост. Поставете светлосни 
единици што имаат отвор кон горе.

 — со цел да се избегне трепкачки (стробоскопски) 
ефект од флуоресцентните лампи, што ги возне-
мирува работниците, размислете за употребата на 
високофреквентни флуоресцентни цевки или тро-
фазна струја поврзана со различни флуоресцентни 
цевки. доколку ништо не помага, обидете се да ги 
покриете по околу 10 цм од двата краја на цевката 
за да се маскира крајниот трепкач.

 — за општо осветлување, честопати е точно дека колку 
повисоко се светилките, толку е подобра униформ-
носта и дисперзијата на светлината.

ЗАПАМЕТЕТЕ
избегнувајте големи разлики во светлината на работно-
то место што се должат на нерамномерна дистрибуција 
на силна светлина и на недостаток на соодветна рефле-
ксија.
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Figure 67a. A mixture of direct and reflected light provides
the best visibility.

Figure 66c. Sharp shadows make it difficult to work.

Figure 66b. Direct light.Слика 67a. Комбинација од директна и рефлектирана светлина 
обезбедува најдобра видливост.

Слика 66б. Директно светло.

Слика 66c. Острите сенки ја отежнуваат работата.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 68
обезбедување на  доволно осветлување за работниците 
да  можат во секое време да работат ефикасно и удобно.

ЗОШТО
удобноста и резултатите на работниците се подобруваат 
со доволно осветлување, со што работното место станува 
пријатно место за работа.

Грешките во работата се намалуваат кога има довол-
но светлина. исто така, тоа помага да се намали ризикот 
од несреќни случаи.

соодветното осветлување со добар квалитет им 
помага на работниците брзо да ги видат предметите за 
работа и сите детали што се потребни за да се извршат 
задачите.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• напнатост на очите
• Погрешна работна операција
• сериозна повреда или несреќен случај

КАКО

1. комбинирајте ја употребата на природно светло 
(преку прозорци и светларници) и вештачко осветлу-
вање (електрични светилки), бидејќи тоа вообичаено 
е најпријатно и ефективно од аспект на трошоците.

2. обезбедете доволно осветлување согласно  при-
родата на задачите што се извршуваат во различни 
работни простори. на пример, прецизната работа 
бара  повеќе светло (за да се видат помали објекти) 
како и  работа со материјали што имаат помалку 
рефлективни својства (пр. работа со платно во тем-
на боја).

3. доколку е соодветно, променете ја позицијата на 
ламбите и директната светлина што паѓа на објекти-
те. исто така, треба да се обидете да ја промените 
позицијата на работните простори за да добиете по-
добро осветлување од постојните ламби.

4. имајте ја предвид возраста на работниците. на 
постарите работници им треба повеќе светлина. 
на пример, на работник на возраст од 60 години му 

треба пет пати повеќе светлина за удобно читање на 
испечатен текст отколку на 20 годишен работник.

5. нивото на осветлување, исто така, зависи од време-
то за кое треба да се видат објектите. колку е по-
брза задачата (пр. идентификување на дефекти на 
објекти што поминуваат), дотолку е потребен подо-
бар распоред на светлината.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — редовно одржувајте го постојното осветлување. 
чистете ги ламбите, светлосните тела и рефлектори-
те, како и прозорците, таваните и ѕидовите и други-
те внатрешни површини. Променете ги истрошените 
светилки и светлосни цевки.

 — Ѕидовите обоени со светли бои рефлектираат по-
веќе светлина и обезбедуваат подобри услови за ос-
ветлување и добра атмосфера на работното место.

 — на повеќето луѓе на возраст на 40 години им се по-
требни очила.

 — се препорачува редовна проверка на видот како 
дел од здравствената програма на работниците.

ЗАПАМЕТЕТЕ
обезбедете доволно осветлување со добар квалитет по 
минимален трошок. Постојат разновидни начини да се 
подобри осветлувањето.

Lighting
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Figure 68b. (i) and (ii) Higher lighting gives better
dispersion.

(i)

Before

(ii)

After

Figure 68a.
Bench lighting
for work with
larger objects.
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Figure 68b. (i) and (ii) Higher lighting gives better
dispersion.

(i)

Before

(ii)

After

Figure 68a.
Bench lighting
for work with
larger objects.

Слика 63а. 
Осветлување над 
работната маса за 
работа со поголеми 
предмети

(i) 
Пред

(ii)
Потоа

Слика 68б. (i) и (ii) Светилките што се поставени повисоко 
овозможуваат подобро распространување на светлината.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 69
обезбедување локално осветлување за прецизна или 
контролна работа.

ЗОШТО
за прецизна или контролна работа е потребно повеќе 
светлина отколку за нормално производство или за кан-
целариска работа.

локалните светилки што се соодветно поставени во 
голема мера ја подобруваат безбедноста и ефикасноста 
на прецизната или контролната работа.

комбинацијата на општи и локални светилки помага 
да се задоволат специфичните услови за различни работ-
ни места и помага да се спречи дистрибуцијата на сенки.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• напнатост на очите
• сериозна повреда или несреќен случај
• Погрешна работна операција
• отсјај 

КАКО

1. Поставете ги локалните светилки блиску и над ме-
стото за прецизна и за контролна работа. локалните 
светла што имаат соодветен штит треба да бидат 
на позиција каде нема да му предизвикуваат на ра-
ботникот ниту отсјај, ниту ќе фрлаат сенки.  Голи 
светилки не смее да се употребуваат како локално 
светло.

2. каде што е соодветно, употребувајте локални све-
тилки што може лесно да се движат и да се постават 
на посакуваните места.

3. употребувајте светилки што лесно се чистат и одр-
жуваат.

4. употребувајте светилки и цевки со дневна светлина 
(бели флуоресцентни светилки или цевки) за задачи 
при кои треба да се препознаваат бои.

5. секогаш имајте обезбедено добра комбинација од 
општи и локални светилки за секој работен простор 
да има соодветен контраст меѓу местото за работа и 
позадината.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — Погрижете се локалното осветлување да не го огра-
ничува видикот на работникот.

 — кога се употребува локално светло, поставете го на 
цврста изолирана структура наместо на машини што 
вибрираат.

 — употребувајте длабоки абажури за локалните све-
тилки и внатрешните рабови обојте ги со темна мат 
боја за да се спречат рефлексии на светлината.

 — локалните светилки со филаментни цевки произ-
ведуваат топлина, што често има за последица  не-
пријатност за работникот. место нив, употребувајте 
флуоресцентни лампи. достапни се разни типови на 
флуоресцентни  лампи.

ЗАПАМЕТЕТЕ
локалните светилки, што се соодветно поставени, ги на-
малуваат трошоците за електрична енергија и се изнена-
дувачки ефективни.
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Figure 69a. A combination of general and local lights helps
to meet the specific requirements of different jobs.

Figure 69b. (i) and (ii) Repositioning of a light source to improve safety and efficiency.

(i) (ii)

Слика 69a. Комбинацијата на општи и локални светилки помага да се 
задоволат специфичните услови за различни работни места.

Слика 69б. (i) и (ii) Преместување на светлосниот извор за да се подобри безбедноста и ефикасноста.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 70
Преместување на изворите на светлина или обезбеду-
вање на штитови за  елиминирање на директни и инди-
ректни отсјаи.

ЗОШТО
директниот или одразениот индиректен отсјај во голе-
ма мера ја намалува сечија способноста за гледање. на 
пример, сликата на која има јаки светла одгоре  кои се 
рефлектираат на екран, го попречува читањето од екра-
нот.

отсјајот на работа е причина за непријатност, воз-
немиреност и замор на очите. отсјајот, исто така, ги нама-
лува перформансите на работникот, предизвикува низок 
квалитет на работата и ниска продуктивност.

Постојат средства со кои може да се елиминира от-
сјајот. елиминацијата на директниот отсјај од прозорци-
те или светлосните извори, како и индиректниот отсјај од 
рефлексии, го намалува бројот на поплаки од работници-
те и озовможува ефикасна употреба на машините.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• отсјај 
• напнатост на очите

КАКО
1. дисплеј панелите или екраните поставете ги на 

места што не гледаат кон прозорец, заради тоа што 
се добива  директен отсјај. индиректниот отсјај со 
прозорци одзади, исто така, може да биде проблем 
за CRT мониторите. тоа е намалено со LCD монито-
рите.

2. не поставувајте голи светилки или светлосни цевки 
во видното поле во работните простори.

3. Преместете ги надземните ламби или подигнете ги 
за да бидат надвор од нормалното видно поле на 
работниците. работните простори каде има екрани 
поставете ги помеѓу редици на високо поставени  
светла за истите не бидат директно над работните 
простори и видната линија на работникот да биде 
паралелна со светлата.

4. намалете го отсјајот од прозорците или соседните 
работни простори со употреба на завеси, ролетни, 
прегради или десктоп прегради.

5. Поставете ги локалните светла (наменски светла) 
доволно ниско и добро покријте ги за да се скријат 
сите светилки и светли површини од нормалното ви-
дно поле.

6. Променете ја насоката на светлината што доаѓа од 
работните простори со цел да се избегне отсјајот, 
пр. наместо директно да се свртени кон изворот на 
светлина, работниците ќе бидат свртени со грб или 
странично.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
 — Променете го стаклото на прозорците со стакло што 

пропушта светлина наместо со проѕирно стакло.

 — употребувајте длабоки абажури за локалните све-
тилки и внатрешните рабови обојте ги со темна мат 
боја. доколку е соодветно, употребувајте штитници 
помеѓу светлата и очите или помеѓу светлата и ек-
раните.

 — елиминирајте ги рефлексијата и отсјајот што одзе-
маат внимание со тоа што ќе го намалите осветлу-
вањето, (исклучете неколку светилки, каде што е воз-
можно, и обезбедете столни ламби за работниците), 
ќе ги навлечете завесите или ќе ги приспособите 
ролетните. секако треба да се осигурате дека има 
доволно светлина за да се извршуваат сите потреб-
ни работни задачи.

 — употребувајте површини за ѕидовите, таваните и по-
довите што имаат средна рефлексија и низок кон-
траст (не употребувајте бои што се премногу светли 
или со висок контраст со компјутерската преграда 
или многу темни и мрачни бои).

 — употребувајте осветлување нагоре, за светлината да 
се распространува по поголема површина од тава-
нот. рефлектираното светло што доаѓа од таванот 
помага да се елиминираат премногу светлите места 
и да се минимизира отсјајот.

ЗАПАМЕТЕТЕ
со избегнување на директен и индиректен отсјај 

може во голема мера да ја подобрите видливоста на 
предметите на кои се работи, без  да се зголемува интен-
зитетот на светлината. работата без отсјај има зголемен 
квалитет и многу  помага да се намали напнатоста на ра-
ботниците.
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Figure 70a. A shaded lamp should be placed at the
appropriate height.

Figure 70b. Bench lighting for work with small objects.

Figure 70c. Reflected (indirect) glare reduces visibility.

Figure 70d. Glare reflected from a polished surface.

Слика 70a. На соодветна височина треба да се постави 
засенета лампа.

Слика 70б. Осветлување над работната маса за работа со 
помали предмети.

Слика 70в Рефлектираниот (индиректен) отсјај ја намалува 
видливоста.

Слика 70г Отсјај, одразен од полирана површина.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 71
изберете соодветна визуелна позадина за задачи што ба-
раат директно, континуирано внимание.

ЗОШТО
визуелните задачи за кои е потребно многу и континуи-
рано внимание се извршуваат со многу помала напнатост 
доколку во позадината нема предмети што го одвлекува-
ат вниманието.

кога предметите на кои се работи се мали и блиску 
до очите, за работата да се изврши со висок квалитет осо-
бено многу е важно во позадината да нема предмети што 
го одвлекуваат погледот.

работниците што работат на  комплексно соста-
вување или прецизна работа може да бидат сериозно 
деконцентрирани од соседни операции, како што е дви-
жење на машини или делови од машини или движењата 
на рацете од работникот што седи од спротива. таквата 
деконцентрација може да се спречи со едноставни мер-
ки.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• напнатост на очите
• визуелно одвлекување на вниманието
• Погрешна работна операција

КАКО

1. Поставете преграда со чиста визуелна позадина зад 
местото на работа за да се заштитат очите од работи 
што привлекуваат внимание.

2. Поставете преграда помеѓу соседните работни 
простори кога работата во едниот работен простор 
го одвлекува вниманието на работниците што извр-
шуваат друга работа во другите работни простори. 
слично, поставете десктоп преграда помеѓу работ-
ниците што работат на исто биро или работна маса.

3. доколку е неопходно работникот јасно да ја гледа 
надворешноста на мали, рамни објекти, употребу-
вајте лист од стакло или пластика што ја распрос-
транува светлината и кој е осветлен одзади со лам-
пи или рефлектори.

4. избегнувајте сенките да паѓаат врз објектите што 
се на посветла позадина; преместете го изворот на 
светлина така што светлината ќе доаѓа од горе или 
преку рамениците на работникот наместо да доаѓа 
од зад објектот што е предмет на визуелната работ-
на задача.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — честопати за добивање јасен видик на предметите 
на кои се работи помага употребата на соодветен 
калап врз кој се става објектот за да биде јасно од-
делен од другите предмети.

 — Преградите што се поставуваат помеѓу соседните 
работни простори и соседните работници не треба 
да ја нарушуваат комуникацијата меѓу работниците. 
на пример, десктоп преградите треба да бидат до-
волно ниски за да се овозможи визуелен и вербален 
контакт меѓу работниците.

 — избегнувајте пролонгирана работа под изолирана 
светлина сред затемнет ентериер. во таков случај, 
очите се заморуваат бидејќи мора повторо да се 
приспособуваат секогаш кога работникот ќе поглед-
не настрана од силно осветленото место за работа.

ЗАПАМЕТЕТЕ
елиминирање на потенцијалното одвлекување на внима-
нието од позадината на визуелна задача во голема мера 
придонесува кон ефикасноста и безбедноста.
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Figure 71a. A low partition helps to avoid visual
distraction.

Figure 71b. Elimination of distracting details with the help
of a screen.

Слика 71a. Ниските прегради помагаат да се избегне визуелно 
одвлекување на вниманието. 

Слика 71б. Елиминација на деталите што деконцентрираат со 
помош на преграда.

Пред

Потоа

Потоа

Пред
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 72
чистење на прозорците и одржување на изворите на свет-
лина.

ЗОШТО
лошо исчистени или одржувани светлосни извори може 
да го намалат  осветлувањето во голем процент, гледано 
на годишно ниво. Постепеното опаѓање на светлината е 
незабележливо, поради што станува скриен извор на ра-
бота со лош квалитет и несреќни случаи.

добро одржуваните и чисти прозори и светлосни 
единици ја намалуваат потрошувачката на електрична 
енергија бидејќи се овозможува зголемено користење на 
дневната светлина  како и  користење повеќе светлина со 
помала волтажа.

со одржување на светлосните единици се зголемува 
животниот век на светилките и на цевките. навремената 
замена на истрошените флуоресцентни цевки спречува 
светилките да трепкаат.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• напнатост на очите
• зголемена стапка на повреди

КАКО

1. направете чистењето на прозорците и на светлос-
ните единици да биде редовен дел од седмичната 
рутина. доделете им ги одговорностите за чистење 
на лицата што се обучени за тоа и кои, исто така, ја 
разбираат опасноста од електрични шокови.

2. Погрижете се персоналот за одржување да има на 
располагање соодветни алати за чистење и скали за 
да стигнат до светлосните единици и прозорците.

3. направете замената на истрошените светилки и 
светлосни цевки да биде дел од програмата за одр-
жување. охрабрете ги работниците да ги пријаву-
ваат проблемите со осветлувањето и со истрошени 
светилки и светлосни цевки кај оние лица што се од-
говорни за одржување на осветлувањето.

4. колку што е можно повеќе употребувајте светлосни 
единици што имаат отвор на горниот дел бидејќи 

тие отвори овозможуваат нагорен проток на топол 
воздух што помага рефлекторите да бидат чисти.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — При чистење, употребувајте благи и неабразивни 
детергенти за да се избегне корозија на рефлек-
торите. користењето на вода за чистење нека биде 
умерено, доволно  да биде ефективно, но и за да се 
минимизира ризикот од несреќни случаи од елек-
трична струја.

 — имајте предвид дека животниот век на различните 
типови ламби многу варира. обичните филамент-
ни светилки може да траат приближно 700 часови; 
флуоресцентните цевки може да траат десет пати 
подолго.

 — доколку има бројни електрични светилки, може да 
биде економично на фиксни временски периоди 
да се менуваат сите светилки и цевки. светилките и 
цевките што сеуште работат може да се употребу-
ваат за поединечна замена пред нивното претходно 
утврдено време за замена.

 — Поекономично е да се менуваат истрошените, ко-
родирани или извалкани рефлектори отколку да се 
менува целата светлосна единица. алуминиумската 
фолија е добар материјал или замена за рефлектор.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Почнете програма за чистење и одржување на светлосни-
те извори и на прозорците со тоа што ќе назначите лице 
одговорно за тоа.
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Figure 72. Clean windows and well-maintained light sources help to
increase lighting.

Слика 72. Чистите прозорци и добро одржуваните светлосни извори помагаат 
да се зголеми осветленоста.





155

Простории

Простории 



156

Ергономски контролни точки

КОНТРОЛНА ТОЧКА 73
заштита на работниците од прекумерна топлина.

ЗОШТО
Прекумерната топлина може силно да влијае врз работ-
ниот капацитет. во голема мера може да ја намали про-
дуктивноста и да го зголеми бројот на грешки и несреќни 
случаи.

топлинскиот стрес го зголемува заморот и може да 
доведе до заболувања предизвикани од топлина.

честопати е тешко да се контролира температурата 
на работното место. Жешките производни области може 
да бидат неизбежен дел од производството. регулирање-
то на температурата може да не биде практично на про-
изводни места во тропска клима, особено кога топлиот 
воздух од просторијата е загаден со прав или хемикалии 
што потекнуваат од производството. во таков случај, ва-
жно е да се обезбедат средства за заштита против преку-
мерно изложување на топлина.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• топлински стрес
• термичка непријатност
• Прекумерен замор

КАКО
1. обидете се со повеќе достапни мерки за да ја на-

малите температурата на воздухот на работното 
место. тоа е важно кога не е можно да се климати-
зира воздухот. мерките треба да вклучуваат заштита 
од надворешна топлина што влегува на работното 
место (соларна топлина), зголемена природна вен-
тилација, изолација од жешки машини и процеси и 
обезбедување на локални издувни системи за загре-
ан и загаден воздух.

2. заштитете ги работниците од топлотна радијација, 
од жешки машини и опрема и од жешки површини 
(пр. загреани покриви и ѕидови). најдобриот начин 
да се намали радијацијата што стигнува до работ-
ниците е да се стават прегради или бариери меѓу 
изворот на радијација и телото. кога не може да се 
избегне изложувањето на преголема топлина, мини-
мизирајте го времето на изложување и обезбедете 
заштитна облека што може да ги заштити работни-
ците од топлотното зрачење. 

3. избегнувајте физички тешка работа за работни-

ци што се изложени на високи температури или на 
силно топлотно зрачење. механизирајте ја таквата 
работа или воведете ротација на работниците со 
цел да се намали времетраењето на изложеност на 
прекумерна топлина по работник.

4. зголемете ја брзината на движење на воздухот око-
лу работната област со помош на разладувачи и вен-
тилатори.

5. доколку е возможно, внатре во работното место из-
градете мала климатизирана кабина или соба за да 
работниците можат го поминат поголемиот дел од 
нивното работно време таму.

6. минимизирајте го временскиот период во тек на кој 
работниците се изложени на високи температури 
или на силно топлотно зрачење (пр. со приближу-
вање до областа само кога е апсолутно неопходно 
или со создавање на работна област зад топлотна-
та бариера со цел работниците да го избегнат из-
ложувањето на силно топлотно зрачење. исто така, 
може да помогне и ако се направи катче за одмор 
со природна вентилација или вентилатори, шеми за 
ротација на работниците или чести паузи.

7. набавете студена минерална вода за пиење за оние 
работници што работат во жешка средина.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — честопати е неопходно или корисно да се комби-
нираат гореспоменатите мерки. избегнувајте долги 
часови работа во жешка средина и погрижете се да 
има доволно паузи, особено кога станува збор за 
физички тешка работа.

 — Проверете дали прекумерната топлина предизви-
кува проблеми со квалитетот на производот или со 
здравјето на работниците (пр. споредете ги резулта-
тите од работата меѓу топлите и студените месеци 
или со интервјуирање на работниците).

 — течности треба да се примаат во мали количини и 
почесто.

 — обезбедете објекти за одржување хигиена и пристап 
до перални за перење алишта.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Постојат многу начини да се намали изложувањето на 
прекумерна топлина. Преземете повеќе мерки и обезбе-
дете доволно паузи и студена вода за пиење.
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Figure 73a. Use of local exhaust
against heat radiation and
pollution.

Figure 73b. Use of an absorbent shield to block heat radiation.

Figure 73c. External rectangular matrix structure against
solar radiation.

Figure 73d. A canopy made of a row of planks provides
good protection against heat penetration and better
lighting conditions than a solid canopy.

Слика 73a. Употребувајте локален 
аспиратор против топлотно зрачење и 
загадување.

Слика 73б. Употребувајте апсорпциски штит за да го блокирате 
топлотното зрачење. 

Слика 73в Надворешна правоаголан мрежна структура против 
соларна радијација.

Слика 73г Крошна направени од еден ред штици обезбедува 
добра заштита против навлегување на топлина и подобро 
осветлување околку цврста крошна.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 74
заштита на работниците од студени работни окружувања.

ЗОШТО
студеното опкружување може да го зголеми опсегот на 
безедносни ризици и на нарушувања на здравјето на 
работниците и да ја намали нивната продуктивност. ка-
пацитетот за работа за која е потребна координација се 
намалува доколку работникот подолг период е изложен 
на студ. Губењето на концентрацијата како резултат на 
непријатноста влијае врз безбедноста. мускулната сила 
опаѓа кога мускулната температура паѓа под 28°C. дури и 
ако телото е топло, почнува да опаѓа спретноста на раце-
те кога температурата на кожата опаѓа под 15–20°C. нео-
пходно е тие ефекти да се превенираат со намалување на 
изложеноста на студ.

во студено опкружување може да се јави вообича-
ената опасност од смрзнатини, особено во областите на 
кожата што е изложена на студот. Потребно е да се обрне 
посебно внимание на заштитата на рацете и стапалата.

Повторливото изложување на студено работно 
опкружување може да ги зголеми ризиците од кумулатив-
ни мускулоскелетни нарушувања, особено ако работата 
се врши со примена на сила кога телото е студено. ерго-
номските методи на работа може ефективно да ги преве-
нираат тие ризици.

континуираната интензивна физичка работа во сту-
дено опкружување резултира со потење, што може да 
биде штетно по здравјето, особено кога е следено од пе-
риоди со седечка работа.

Прекумерно долгата изложеност на студ може да 
резултира со трајно оштетување на ткивото и може да 
доведе до хипотермија. тоа може да им се случи на оние 
што работат надвор во екстремно студени услови како и 
во објекти за замрзнување. тоа треба да се подобри со 
подобрување на работните распореди и тимска работа.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Прекумерна изложеност на студ
• смрзнатини
• мускулна напнатост
• болка во долниот дел од грбот
• заболувања  предизвикани од стрес
• зголемена стапка на повреди

КАКО

1. употребувајте повеќеслојна облека, со облека от-
порна на ветер како надворешен слој и ракавици за 
работа во студени услови.

2. за внатрешни работни места на студена клима, из-
олирајте ја зградата и работната просторија за да 
се минимизираат ефектите врз температурата во 
работната просторија. намалете ја брзината на дви-
жење на воздухот за да се минимизира ефектот на 
ладење од движењето на воздухот.

3. При тешка работа, носете бројни слоеви облека што 
може да се отстрани едно по едно за да се избегне 
прегревање. облеката со патенти може, исто така, 
да помогне. врамнотежете ја работата така што пе-
риодите на интензивна работа во студена средина 
ќе ги следат периоди на полесна работа во потопла 
средина. овозможете услови и опрема за сушење на 
водена облека.

4. внимателно редизајнирајте ја машинеријата и за-
дачите за да може полесно да се извршуваат и да 
бидат помалку опасни. Примери за тоа се поголеми 
и поопширни рачки, изолација на металните делови, 
елиминација на остри испакнати места итн.

5. обезбедете удобни, загреани објекти за одмор.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — работниците треба да бидат подготвени да рабо-
тат заедно со други работници во студена средина, 
со инструкции меѓусебно да внимаваат на знаци за 
прекумерни ефекти од студот.

 — Гломазната облека може да биде опасна бидејќи му 
пречи на движењето или може лесно да биде потфа-
тена со подвижни делови од машините. тоа, исто 
така, се однесува на дебелите ракавици. неопходно 
е да се обезбеди соодветна облека и ракавици.

 — употребувајте грејачи што зрачат топлина во обла-
сти каде на работниците им треба локално греење.

ЗАПАМЕТЕТЕ
за работниците да се заштитат од студени средини пот-
ребен е широк опсег на практични решенија. внимавајте 
на тоа, работните задачи да бидат врамнотежени, да 
обезбедите облека и ракавици, полесна и побезбедна 
работа и објекти (простории) за одмор.
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Figure 74b. Use
multiple-layer
clothing and gloves,
with windproof
clothes as the
outside layer, for
work in cold
environments.

Figure 74a.
Provide adequate
work space and
clothing for
protecting workers
from cold
environments and
other potential
hazards.

Слика 74a. 
Обезбедете 
адекватен работен 
простор и облека 
за заштита на 
работниците во 
студена средина 
и од други 
потенцијални 
опасности.

Слика 74б. Употребувајте 
повеќеслојна облека 
и ракавици, со облека 
отпорна на ветер како 
надворешен слој, за 
работа во студени услови.
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CHECKPOINT 75
Isolate or insulate sources of heat or cold.

WHY
Hot machines or hot processes greatly add to heat
stress. This is because they warm up the workroom air
and because heat radiation from them directly warms
up the workers.

Isolation or insulation of these hot machines or
processes can reduce both the heating up of workroom
air and the effects of radiation. Therefore this is a very
effective way of protecting workers from heat stress.

The isolation or insulation of heat sources has a
triple effect: it can keep heat in; it reduces fuel costs;
and it improves work quality and comfort of workers in
the workplace itself and in neighbouring workplaces.

Working in an environment exposed to cold
processes also requires special protection. Cold
conditions can cause frostbite, excessive heat loss and
serious health consequences. Insulation can effectively
prevent these effects.

RISKS / SYMPTOMS
• burns
• thermal discomfort
• heat stress
• frostbite
• increased injury rates

HOW
1. Locate sources of heat or cold (machines and

processes) outside or at least near the exterior so
that heat can escape or so that cold does not have
too great an effect.

2. Insulate hot or cold parts by using appropriate
insulating material such as foam or polyester over
metallic surfaces. Note that not all insulating
materials tolerate high temperatures. However,
avoid materials containing asbestos.

3. Use shields (heat barriers) between a hot oven or
other radiant heat source and the worker. A good
shield is made of reflective material. Water curtains
or wooden or fabric-covered partitions also cut the
radiating heat efficiently.

4. In the case of cold processes, insulation is the most
efficient way to protect workers from injuries and
heat loss.

SOME MORE HINTS
— An alternative to insulation is the use of personal

protective clothing to reduce heat radiation. In
tropical conditions, however, personal protection
from heat is less efficient and the main emphasis is
on insulation, guards and increased air flow.

— Heat-protective aprons or clothing (e.g. aluminium-
coated garments) are effective against radiant heat.
If, however, air temperature and humidity are high,
such clothing may have adverse effects by making
the worker very uncomfortable, because
perspiration is not allowed to evaporate.Working in
hot conditions can become dangerous if measures
are not taken to prevent heat exhaustion. In this
case, additional measures may be necessary to
provide a strong or constant air flow inside the
protective clothing.

— Automation of tasks in hot environments may in
some cases be the only solution to avoiding heat-
related problems. Air-conditioned booths can
sometimes be one of the best available solutions.

— In cold conditions, the use of vibrating tools
increases the risk of white-finger disease. Hands
and feet need particular protection. If through
insulation or good working clothes the whole body
is warm and comfortable, hands and feet also
remain warm.

POINTS TO REMEMBER
Insulate the surfaces of hot machines and processes,
and use heat barriers to prevent radiant heat from
reaching the worker. Both of these greatly reduce heat
stress in workers.

Ergonomic checkpoints
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 75
изолирање на изворите на топлина или студ.

ЗОШТО
Жешките машини или жешките процеси во голема мера 
може да придонесат кон топлински стрес. Причина за тоа 
е што тие го загреваат воздухот во работната просторија 
и топлинската радијација од нив директно ги загрева ра-
ботниците.

изолацијата на тие машини или процеси може да 
помогне да се намали како загревањето на воздухот во 
работната просторија, така и ефектите од радијацијата. 
затоа, тоа е многу ефективен начин за заштита на работ-
ниците од топлински стрес.

изолацијата на топлинските извори има троен 
ефект: може да ја задржува топлината внатре; ги нама-
лува трошоците за гориво; и го подобрува квалитетот на 
работата и удобноста на работниците на самото работно 
место, како и на соседните места за работа.

работата во средина изложена на студени процеси, 
исто така, бара да се обезбеди специјална заштита. сту-
дените услови може да предизвикаат смрзнатини, преку-
мерно губење на топлината и сериозни здравствени по-
следици. изолацијата може ефективно да ги превенира 
тие ефекти.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• изгореници 
• термичка непријатност
• топлински стрес
• смрзнатини
• зголемени стапки на повреди

КАКО
1. Поставете ги изворите на топлина или студ (машини 

и процеси) надвор или барем блиску до надвореш-
носта за топлината да може да излезе или студот да 
нема толку голем ефект.

2. изолирајте ги жешките или студените делови со 
употреба на соодветен материјал за изолација, како 
што е пена или полиестер врз металните површини. 
имајте предвид дека не сите материјали за изола-
ција толерираат високи температури. меѓутоа, из-
бегнувајте материјали што содржат азбест.

3. употребувајте штитници (топлински бариери) по-
меѓу жешките печки или други извори на топли-

на и работникот. добриот штитник е направен од 
рефлективен материјал. водените завеси, дрвените 
или платнени прегради, исто така, ефикасно ја за-
држуваат топлина.

4. во случај на студени процеси, изолацијата е наје-
фективен начин за заштита на работниците од по-
вреди и топлински стрес.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
 — како алтернатива за изолацијата се употребува об-

лека за лична заштита за намалување на топлинска-
та радијација. меѓутоа, во тропски услови, личната 
заштита против топлина е помалку ефикасна и глав-
но се нагласува употребата на изолација, заштитни-
ци и зголемен проток на воздухот.

 — Престилките или облеката (пр. облека обложена со 
алуминиум) што штитат од топлина се ефективни 
против топлината. меѓутоа, доколку температурата 
и влажноста на воздухот се високи, таквата облека 
може да има спротивни ефекти со тоа што ќе пре-
дизвика на работникот да му биде многу неудобно, 
бидејќи не  дозволува испарување на респирација-
та. работата во жешки услови може да стане опасна 
доколку не се преземат мерки за да се спречи изду-
вувањето на топлината. во тој случај, може да биде 
неопходно да се преземат дополнителни мерки за 
да се обезбеди силен или постојан проток на возду-
хот внатре во заштитната облека.

 — автоматизацијата на задачите во жешки средини 
може во некои случаи да биде единствено решение 
за да се избегнат проблеми поврзани со топлината. 
климатизираните кабини понекогаш може да бидат 
едно од најдобрите достапни решенија.

 — во студени услови, употребата на алати што вибри-
раат го зголемува ризикот од вибрациона болест. 
Потребна е особена заштита за рацете и стапалата. 
доколку на целото тело му е топло и удобно како 
резултат на употреба на изолација и добра работ-
на облека, рацете и стапалата, исто така, ќе останат 
топли.

ЗАПАМЕТЕТЕ
изолирајте ги површините на жешките машини и процеси 
и употребувајте топлински бариери за да спречите зра-
чењето на топлината да стигне до работникот. на тие два 
начина во голема мера се намалува топлинскиот стрес кај 
работниците.



161

ПросторииPremises

161

Figure 75a.Where exposure to excessive heat sources is
unavoidable, minimize the exposure time and provide
clothing that can protect workers from heat radiation.
Remember to take measures to prevent heat exhaustion.

Figure 75b. Heat barriers prevent radiant heat from reaching the
worker, which reduces heat stress.

Слика 75a. Кога не може да се избегне изложувањето на 
преголема топлина, минимизирајте го времето на изложување 
и обезбедете заштитна облека што може да ги заштити 
работниците од топлотната радијација. Запаметете да 
преземете мерки за спречување на исцрпувањето на топлината.

Слика 75б. Топлинските бариери ја спречуваат топлина што зрачи да стигне до 
работникот со што се намалува можноста за топлотен стрес.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 76
инсталирање ефективни системи за издувување што ќе 
овозможат ефикасна и безбедна работа.

ЗОШТО
опасните супстанции, прашината и чадот во возду-

хот се извори за лошо здравје. доколку работниците се 
разболат како резултат на тоа што биле изложени на так-
ви супстанции, ќе ве чини исто толку колку и несреќните 
случаи. дури и пред работниците да се разболат, изложе-
носта на опасни супстанции, прав, гасови и чад може да 
предизвика замор, главоболка, зашеметеност и иритација 
на очите и грлото, а работниците не ќе може да работат 
ефикасно. може да се зголеми отсуството и обртот на 
работници. ефективен начин да се превенираат сите тие 
проблеми е локалното издувување.

кога се употребува издувна вентилација важно е да 
се употребуваат прикладни типови на капаци или флан-
ши на соодветни места. во спротивно, загадениот воздух 
може да биде тешко да се издува од работното место.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Прекумерен замор
• зашеметеност или главоболка
• иритација на очи, кожа и слузокожа
• изложеност на опасни супстанции

КАКО

1. употребувајте затворен тип на издувни системи до-
колку супстанциите се многу штетни или ако областа 
што треба да се вентилира е многу тесна. може да 
постигнете највисоко ниво на вентилациски ефект 
со затворен тип на систем.

2. доколку не може реално да се употребува затворен 
тип на систем, употребете капаци и фланши заедно 
со издувни вентилатори. капаците и фланшите го 
ограничуваат протокот на воздух во несакани насо-
ки и на тој начин се зголемува ефикасноста на соби-
рањето на загадениот воздух.

3. обезбедете бленди или завеси за доводите на из-
дувните цевки или капаци и затворете ги кога цевки-
те или капаците не се употребуваат. може да ја зго-

лемите моќноста на вентилацијата за други работни 
области каде треба да се направи истото. може да 
ја зголемите и ефикасноста на вентилацијата со 
стеснување на непотребните делови од доводот со 
бленда или завеса.

4. употребувајте штитници, прегради и бариери за да 
ја зголемите ефикасноста на вентилацијата од изво-
рот на загадување до доводите на издувните цевки. 
затворете ги прозорците што се блиску до издувни-
те доводи или обезбедете прегради околу капаците 
за да избегнете заболувања  на ефектите на провев.

5. употребувајте мобилен систем за аспирација докол-
ку се промени изворот на загадување бидејќи ра-
ботникот извршува работа што може да произведе 
опасни супстанции (пр. заварување).

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
различни типови покривки и капаци со вградени екстрак-
тори може да бидат поврзани со машините што рачно се 
управуваат, како што се брусилките. Поставете ја покрив-
ката или капакот така што честичките што летаат ќе може 
автоматски и лесно да се вшмукаат во екстракторите.

Поставете ги капаците така што претходно ќе го 
земете предвид протокот на воздух. топлиот воздух се 
крева нагоре, што значи дека капаците поставени над 
изворите на топлина ќе бидат поефективни од другите.

доколку капакот е поставен во насока на природни-
от проток на воздухот или очекуваниот проток на опасни-
те гасови, ефикасноста станува поголема.

доколку не може да се постави локален издувен 
систем или постојниот издувен систем сеуште не е дово-
лен, работниците треба да се снабдат со адекватни рес-
пиратори.

ЗАПАМЕТЕТЕ
отстранувањето на прашината, пареите и гасовите од из-
ворот, пред тие да стигнат до работниците, вообичаено 
е трошковно најефикасниот начин за да се спречи нивно 
вдишување. употребувајте ефективни издувни системи 
доколку не може да се применат затворени системи.
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Figure 76a.When enclosing systems cannot be applied, use local exhaust systems
to remove dust and gases at source before they reach the worker.

Figure 76b. Push-and-pull ventilation.Слика 76б. Вентилација со притискање и повлекување.

Слика 76a. Кога не може да се применат затворени системи, употребете локални издувни системи 
за да ги отстраните правот и гасовите од изворот пред тие да стигнат до работникот.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 77
зголемување на употреба на природна вентилација кога 
треба да се подобри внатрешната клима.

ЗОШТО
Природниот проток на воздухот служи како многу моќен 
вентилатор. ветровите носат свеж воздух и го однесуваат 
топлиот и загаден воздух. Генерално се препорачуваат 
мерки за зголемување на природната вентилација, освен 
при многу студено време или при процеси што се несо-
одветни со надворешниот воздух или со променливиот 
проток на воздухот.

Пред да поставите скапи системи за вентилација, 
зголемувањето на употребата на природната вентилација 
е опција што вреди да се земе предвид.. Природната вен-
тилација може да се комбинира со употреба на опрема за 
вентилација.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• термичка непријатност
• топлински стрес
• Прекумерен замор

КАКО

1. изберете место за работа каде има силен природен 
проток на воздух, особено на топла клима. избегну-
вајте да работите во релативно затворен простор 
или на тесни места опкружени со опрема или пре-
гради.

2. зголемете го бројот на отвори што се свртени кон 
надвор, на пример со отворање на прозорците и 
вратите или правење на нови отвори. сето тоа пома-
га да се зголеми природната вентилација.

3. Прередете ја опремата доколку го попречува при-
родниот проток на воздухот и преместете ги или от-
странете ги преградите.

4. Поставете или преместете ги прозорците и отворите 
на повисоки места или употребувајте вентилатори 
на таваните со цел да се зголеми протокот на топол 
воздух насочен кон надвор (топлиот воздух се крева 
нагоре).

5. воспоставете практика за отворање прозорци што 
делумно или целосно ќе зависи од временските ус-
лови и ветровите.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — кога се потпирате на зголемувањето на природна-
та вентилација (пр. на топли клими), важно е да се 
заштити работното место од надворешната топлина. 
исто толку е важно да се премести изворот на то-
плина надвор од работното место и да се подобрат 
постапките за производство за да се минимизира 
потребата од специјална вентилација.

 — машините поставете ги на места каде жешкиот воз-
дух ќе може да се крева горе и лесно да излезе над-
вор.

 — одводите и доводите за воздух поставени на дното и 
на врвот од ѕидовите помагаат загреаниот воздух да 
се крене горе, а студениот воздух да влезе од дното.

 — исто така, неопходно е истовремено со зголему-
вањето на природната вентилација да се елимини-
раат или изолираат и изворите на загадување на 
воздух.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Целосно употребувајте ја природната вентилација, осо-
бено на топла клима, бидејќи на тој начин се изнесува 
жешкиот воздух и загадливите супстанции.
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Figure 77a. Air flow routes in buildings of different design.

Figure 77b. Natural ventilation from adjustable openings on opposite sides of a room.Слика 77б. Природна вентилација од приспособливи отвори на спротивни страни од просторијата.

Слика 77a. Протокот на воздух патува низ зградите со различен 
дизајн.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 78
употреба на системи за климатизација за да се обезбе-
ди внатрешна клима погодна за здравјето и удобноста на 
луѓето.

ЗОШТО
климатизацијата вообичаено истовремено ја контролира 
температурата, влажноста и чистотата на воздухот. рабо-
тата на соодветна температура и влажност на воздухот 
во голема мера може да ги намали несаканите ефекти 
од прекумерно жешка или студена средина. климатиза-
цијата е скапа, особено за фабриките, но понекогаш е 
исплатлива инвестиција.

По пат на климатизација, може да се избере опсегот 
на температурата и влажноста на воздухот што е соодве-
тен на типот на работа што се извршува. Познато е дека 
климатизацијата ја зголемува продуктивноста, помага да 
се намали бројот на несреќни случаи и отсуства од ра-
бота и ги подобрува човечките односи. може да се забе-
лежат и ефекти врз намалувањето на мускулоскелетните 
нарушувања.

честопати влијанието на протокот на ладен воздух 
дава несакани ефекти на студ и ја нарушува работата. 
Приспособете го клима уредот внимателно за да се нама-
ли неудобноста на работниците.

соодветниот опсег на температурата на воздух 
се разликува во различни сезони. Причина за тоа е што 
луѓето различно се климатизираат и различно се облеку-
ваат. неопходното приспособување полесно може да се 
направи со контролирање на климатизацијата. исто така 
се прават обиди да се намали трошокот и влијанието на 
клима уредите врз животната среднина..

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Прекумерна жештина или студ
• термичка непријатност
• заболувања  на горните екстремитети
• заболувања  предизвикано од стрес
• зголемени стапки на повреди или болести
• лош квалитет на внатрешниот воздух

КАКО

1. изберете соодветен тип на систем за климатизација 
за да ги задоволите потребите на климатизиран 
простор.

2. во случај ако работниот простор е контаминиран со 
гасови, пареи и прашина, при употреба на системот 
за климатизација земете ја предвид нивната концен-
трација.

3. Приспособете ги параметрите на системот за да 
им биде удобно на луѓето во работниот простор, не 
според тоа колку степени покажува термометарот.

4. избегнувајте прекумерно ладење и неудобни прове-
ви. обидете се да ја измените позицијата и параме-
трите на системот за климатизација и насоката на 
протокот на воздухот со помош на тоа што ќе слу-
шате што ви кажуваат работниците што работат во 
климатизираниот простор.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — одржувајте ја опремата за климатизација во добар 
ред, вклучувајќи ги нејзините елементи за контроли-
рање на влажноста.

 — во одредени случаи, може да се употребуваат мо-
билни климатизери, како што се мобилните разла-
дувачи.

 — најдете го местото што е извор на невообичаени 
мириси. тие може да потекнуваат од некои сурови 
материјали или лош третман за управување со от-
падот. Променете ги материјалите или системите за 
управување со отпадот кои може да се проблемот 
или поставете издувен систем од затворен тип.

 — за да ја подобрите ефикасноста на климатизација-
та, понекогаш станува неопходно жешките машини 
или процеси да се преместат надвор или во посеб-
на просторија. внимателниот дизајн на работниот 
простор како целина е важен за зголемувањето на 
ефикасноста.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Потребно е внимателно приспосо-бување на функциите 
на системот за климатизација за да се зголеми удобноста 
на луѓето во просторот.
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Figure 78a. (i) and (ii) Trees and bushes as well as external screens can help air-conditioning systems function
effectively. Protection of the premises from outside heat and cold should first be considered.

Figure 78b. Adjust the air-conditioning systems to the work
operations and the preferences of workers. Changing air flow
directions can help avoid overcooling of particular groups of
workers.

(i) (ii)

Слика 78a. (i) и (ii) Дрвјата и грмушките како надворешни прегради може да помогнат системите за климатизација да функционираат 
ефективно. Треба да се размисли за заштита на просториите од надворешна топлина и студ.

Слика 78б. Приспособете ги системите за климатизација кон работните операции и приоритетите на работниците. Прометата на 
насоката на протокот на воздух може да помогне да се избегне прекумерно ладење на дадена група работници.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 79
Подобрување  и одржување на  вентилациските системи 
за да  се обезбеди добар квалитет на воздух на работното 
место. 

ЗОШТО
добриот проток на воздух на работното место е од голе-
мо значење за продуктивна и здрава работа. соодветна-
та вентилација може да помогне во контролирањето на 
опасните супстанции и да спречи акумулирање на топли-
на.

ефикасноста на вентилацискиот систем не само што 
зависи од севкупниот негов капацитет, туку и од начинот 
на создавање на воздухот и начинот на собирање на за-
гадениот или загреаниот воздух. едноставните измени на 
местоположбата на електричните  вентилатори и дифу-
зери или преместување на местоположбата на работни-
от простор, честопати можат да  доведат до значителни 
придобивки.

загадениот воздух претставува проблем кога се вди-
шува. воздухот кој доаѓа од работникот кон изворите на 
загадување (и надвор) во голема мерка помага во намалу-
вање на проблемот. мора да се земе предвид насоченос-
та на вентилацијата.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• изложеност на опасни супстанции
• топлински стрес
• непријатност поради топлина
• иритација на очите, кожата и  слузокожата
• Пасивно пушење
• Прекумерен замор

КАКО
1. изберете вентилациски систем кој ефективно ќе го 

проветрува целиот работен простор за кој е инста-
лиран.  консултирајте се со снабдувач кој има добро 
познавање и искуство со вакви системи.

2. Поставете ги отворите за влез и излез на вентила-
циските цевки или вентилаторите таму каде што се 
најефикасни за целите на проветрување. консулти-
рајте се со производители или специјалисти за вен-
тилациски системи. 

3. користете комбинација на вентилација со издуву-
вање и вентилација со вшмукување на воздухот. По-
ставете го вентилацискиот систем со издувување на 
воздухот во простори каде што не постои опасност 
од загадување на други простори, а вентилациски-

от систем со вшмукување на воздухот користете го 
на загадени работни места или во нивна близина.  
капацитетот на вентилаторот за вшмукување на воз-
духот мора да биде 5-15 поголем од капацитетот на 
вентилаторот за издувување на воздухот. 

4. топлиот воздух се качува нагоре, така што употреба-
та на плафонски вентилатори и прозорци поставени 
на повисоки положби може ефикасно да ја подобри 
вентилацијата. имајте на ум дека оџакот може ефи-
касно да врши вентилација на чадот.

5. воведете практика на отворање на прозорците, 
бидејќи тоа е популарен и едноставен начин за зго-
лемување на вкрстеното проветрување.  Прозорци 
поделени на повеќе делови можат да помогнат во 
контролирањето на протокот на воздух според јачи-
ната на ветрот. 

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
 — кога  работникот работи во близина на извор на за-

гадување или топлински извор,  неговата положба 
треба да биде таква што воздухот ќе струи од ра-
ботникот кон изворот на загадување или топлински-
от извор (а не во спротивна насока).  избегнувајте 
употреба на вентилација со издувување којашто го 
распрскува воздухот кон овие извори.

 — доколку не е изводливо монтирањето на добар вен-
тилациски систем за целиот работен простор (на пр. 
заради топлински машини или извори на големи ко-
личества прав), изолирајте дел од работниот прос-
тор со помош на прегради и внатрешни покриви и 
обезбедете клима уред за нив.

 — не очекувајте самите вентилациски системи да го 
спречат загадувањето. Преземете мерки за да ги 
елиминирате или изолирате изворите на загадување 
(на пр. отстранувајќи ги од работилницата и поста-
вувајќи ги надвор под настрешница).

 — одржувајте ги вентилациските системи така што ќе 
назначите поединци или фирми кои ќе бидат одго-
ворни за нив, и редовно чистете ги подовите, ѕидо-
вите и површините на машините.  

ЗАПАМЕТЕТЕ
за да постигнете ефикасна вентилација, соодветно 

користете ги вентилациските системи со издувување и 
вшмукување на воздухот. При работа со опасни хемика-
лии или процес на загревање, од голема важност е прото-
кот на воздух да се одвива од работникот кон изворот на 
загадување или топлина.  користете го здравиот разум и 
помош од специјалист.

CHECKPOINT 79
Improve and maintain ventilation systems to ensure
good workplace air quality.

WHY
Good air flow in a workplace is very important for
productive and healthy work. Adequate ventilation can
help control hazardous substances and prevent
accumulation of heat.

The efficiency of a ventilation system depends not
only on its overall capacity but also on how air flow is
created and how polluted or heated air is collected.
Simple changes in the location of ventilators, electric
fans and hoods, or rearrangement of the location of
work areas, can often bring about remarkable benefits.

Polluted air is a problem when it is inhaled. Air flow
coming from the worker to the polluting sources (and to
the outside) greatly helps to reduce this problem. The
direction of ventilation must be taken into account.

RISKS / SYMPTOMS
• exposure to hazardous substances
• heat stress
• thermal discomfort
• eye, skin and mucous membrane irritation
• passive smoking
• excessive fatigue

HOW
1. Choose a ventilation system that can effectively

ventilate the whole work area for which it is
installed. Consult a supplier with good knowledge
and experience of such a system.

2. Position ventilation duct inlets and outlets or fans
where they are most efficient for the ventilation
purpose. Consult ventilation manufacturers or
specialists.

3. Use a good combination of push- and pull-type
ventilation. Place push ventilation in areas where
there is no danger of polluting other places, and
use pull ventilation at or near polluted worksites.
The capacity of an exhaust pull fan must be 5–15
times larger than that of a push-type fan.

4. Hot air rises, so the use of ceiling fans and windows
in higher positions can improve ventilation
efficiently. Remember that a chimney has no power
source but can ventilate smoke efficiently.

5. Establish a practice of opening windows, as it is a
popular and simple way to increase cross-
ventilation. Multi-section windows can help to
control the air flow according to the wind strength.

SOME MORE HINTS
— When working near pollution or heat sources, the

position of the worker should be such that air blows
from the worker to the pollution or heat sources
(and not in the opposite direction). Avoid air-
scattering push-type ventilation towards such
sources.

— If installing a good ventilation system for the whole
workplace is not realistic (e.g. because of hot
machines or strong dust sources), isolate part of the
work area by means of partitions and inner roofs,
and provide air conditioning for it.

— Do not expect ventilation systems alone to prevent
pollution. Take measures to eliminate or isolate the
sources of pollution (for example by removing them
from the workshop to a place outside under a
canopy).

— Maintain ventilation systems by designating
individuals or firms in charge of them, and regularly
clean floors, walls and machine surfaces
appropriately.

POINTS TO REMEMBER
To achieve efficient ventilation, use push- and pull-type
ventilation properly.When you work with hazardous
chemicals or heated process, an air flow that goes from
the worker to the source of pollution or heat is
important. Use both common sense and specialist
assistance.

Ergonomic checkpoints
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Figure 79. A combined ventilation system. (i) Exhaust fan. (ii) Louvred skylights.

(i)

(ii)

Слика 79. Комбиниран вентилациски систем. (i) Издувен вентилатор. (ii) Тавански прозорци покриени 
со ролетни.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 80
одржување среден канцелариски работен простор 

за зголемување на ефикасноста и комфорот на луѓето 
што го користат тој простор. 

ЗОШТО
работниот простор треба секогаш да е добро орга-

низиран и да не е пренатрупан со непожелни предмети.  
ова е особено неопходно во канцелариски работен прос-
тор бидејќи тој се користи за различни задачи, а честопа-
ти во овој простор повремено доаѓаат и посетители. 

неприцврстените предмети како што се компјутер-
ските кабли треба уредно да се подредат и поврзат, а 
таму каде што е можно и да се постават во уреди за ра-
кување со кабли.  каблите што не се подредени можат 
да предизвикаат сопнување или случајно повлекување на 
опремата од работната маса, предизвикувајќи непотреб-
на повреда на работникот. Прераспоредените кабли  по-
магаат во одржувањето на среденост на канцеларискиот 
простор. 

работниот простор кој е добро организиран соз-
дава пријатна средина за работниците и посетителите.  
нередот може да биде непријатен за окото, да ја намали 
работната ефикасност и да резултира со повреди ако тој 
го попречува одвивањето на работата.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• истегнување на мускули
• лизгање, сопнување или паѓање
• напрегање на очите
• заболувања на горните екстремитети
• заболувања предизвикани од стрес
• Пожар

КАКО

1. организирајте ја работната област така што непо-
желните предмети (на пр. документи, кутии, итн.) ќе 
ги чувате настрана или ќе ги отстраните. 

2. По употреба, складирајте ги алатите во соодветни 
кутии за алати или во просторија за одржување на 
ред и хигиена.

3. документите што повеќе не ги користите склади-
рајте ги во папки или архиви во шкафови или архив-
ски склад.  не ги оставајте документите и прирачни-
ците расфрлани низ работниот простор.

4. уредно подредете ги и преуредете ги каблите, а 
таму каде што е можно, поставете ги во специјални 
уреди за ракување со кабли.

5. во средината на работните маси (на пр. конфе-
ренциските маси) користете интегриран уред за 
пристап кон електрична енергија и податоци , за да 
ги обезбедите и интегрирате  точките за пристап до 
енергија и интернет конекција. 

6. Поставете противпожарни апарати на соодветни 
места, а доколку е можно над нивото од подот.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — купете работни маси што имаат вграден уред за ра-
кување со кабли/жици, бидејќи ова е посоодветно, 
а каблите за електрична енергија  се интегрирани. 

 — обучете ги работниците за правилата за одржување 
на редот и хигиената и проверувајте го работното 
место од време на време.  

 — користете етикети и бои за да ги организирате скла-
дираните или архивирани предмети, така што ќе би-
дат полесно достапни.  

 — обезбедете подвижни шкафови на тркала за чување 
и архивирање, така што работниците лесно ќе мо-
жат да ги распоредат во нивниот работен простор. 

ЗАПАМЕТЕТЕ
доброто одржување на редот и хигиената во канцела-
рискиот работен простор се постигнува преку прераспо-
редување на канцелариските уреди и системите за скла-
дирање.  монтирањето на уред за ракување со кабли исто 
така може да помогне во одржувањето на редот. 
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Figure 80a. Keep the office work area in good order by arranging easy-to-reach filing systems
and computer workstations and by maintaining office machines regularly.

Figure 80b. Rearrange cables in an orderly manner. House them in
appropriate cable management facilities.

Слика 80а. Одржувајте го уреден канцеларискиот работен простор распоредувајќи ги лесно достапните 
системи за архивирање и компјутеризираните работни места и редовно одржувајте ги канцелариските 
машини. 

Слика 80б. Уредно прераспоредете ги каблите. Чувајте ги во соодветни уреди 
(маски) за ракување со кабли.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 81
обезбедете доволно противпожарни апарати кои ќе би-
дат лесно достапни и погрижете се работниците  да зна-
ат како да ги користат. 

ЗОШТО
раното откривање на мал пожар и употребата на пре-
носливи противпожарни апарати спаѓаат во најважните 
мерки за заштита од пожар. доволен број на јасно обеле-
жани противпожарни апарати поставени на назначените 
места можат во голема мерка да го намалат ризикот од 
големи пожари. 

соодветно употребените противпожарни апарати  
можат драстично да помогнат во задушување на пламени 
од пожар. од голема важност е да се обезбедат соодвет-
ни видови на противпожарни апарати и да се обучат ра-
ботниците како да ги користат во случај на пожар.

Преносливите противпожарни апарати се ефикас-
ни само во почетната фаза од пожарот. неопходно е да 
се постават доволно противпожарни апарати, така што 
тие ќе бидат лесно достапни и ќе се употребат колку што 
е можно побрзо.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Пожар
• изложеност на опасни хемикалии
• сериозни повреди или несреќни случаи
• одложена евакуација

КАКО
1. изберете соодветни типови на преносливи про-

тивпожарни апарати. внимателно разгледајте ги 
прописите за безбедност од пожар и упатствата 
на противпожарната единица.  Проверете ги сите 
противпожарни апарати коишто се поставени во и 
околу работниот простор. осигурете се дека луѓе-
то ќе го гаснат пожарот со соодветна класа и тип  
на противпожарен апарат (на пр. класа а за обични 
запаливи материјали, класа B за запаливи течности 
или гасови, класа C за електрична опрема и класа D 
за запаливи метали).   
• Противпожарни апарати со средство на база на 

вода: во случај на обични пожари. 

• Повеќенаменски противпожарни апарати со 
средство на база на сув прав: во случај на обич-
ни и електрични пожари или пожари настанати 
со горење на масла.

• Противпожарни апарати со средство на 
база на пена: обични пожари или пожари  
настанати   со горење на масла.

2. јасно обележете ја положбата на противпожарните 
апарати. честопати се препорачува да се постават 
на ѕид, така што ќе бидат лесно видливи.

3. обезбедете доволно противпожарни апарати и по-
ставете ги околу  20 м од секое работно место.

4. обучете ги работниците за соодветна употреба на 
противпожарните апарати. обично, противпожар-
ниот апарат се користи на следниов начин: се по-
влекува иглата, се насочува млазницата кон осно-
вата на пламенот, се притиска активаторот држејќи 
го апаратот вертикално и се придвижува од една 
страна на друга за да се покрие целиот опожарен 
простор.

5. редовно одржувајте ги противпожарните апарати. 
осигурете се дека иглите, млазниците и плочките се 
неоштетени и дека не недостасуваат противпожар-
ни апарати или дека не се испразнети.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
вршете редовна обука и дообука на сите управители и 
работници за правилна употреба на противпожарните 
апарати.

редовно треба да се организираат и спроведуваат 
противпожарни вежби за да се тестира акциониот план 
за итни случаи.  сите управители и работници мора да го 
знаат планот, вклучувајќи ги и противпожарните постап-
ки и начинот на евакуација. 

никогаш не гаснете пожар доколку се шири надвор 
од местото на кое почнал или кој може да го блокира ва-
шиот единствен излез, или ако противпожарниот апарат 
нема агенси или се покаже како неефективен. 

ЗАПАМЕТЕТЕ
чувајте доволен број противпожарни апарати, коишто 
ќе бидат јасно обележани и лесно достапни. обучете ги 
работниците како да ги користат како дел од акциониот 
план во случај на опасност. 



173

ПросторииPremises

173

Figure 81b.Train workers in the
appropriate use of fire extinguishers,
including necessary maintenance
arrangements.

Figure 81a. Provide sufficient fire
extinguishers at clearly designated places
within work areas.

Слика 81а. Поставете доволен број противпожарни 
апарати на јасно обележани места на работните 
простори.

Слика 81б. Обучете ги работниците 
како правилно да ги користат 
противпожарните апарати, вклучувајќи го 
потребниот распоред за одржување.
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Figure 82b. (i), (ii) and (iii) Develop a mechanism to recycle and reuse separately collected waste materials.

Figure 82a. (i) and (ii) Place separate waste containers in the workplace for different types of waste materials such as
metals, bottles, cans and plastics.

(i) (ii)

(i) (ii) (iii)

КОНТРОЛНА ТОЧКА 82
рециклирање на отпадот за подобро искористување на 
ресурсите и за заштита на околината.  

ЗОШТО
едноставните, практични активности на работното место 
можат да направат голема разлика во заштитата на жи-
вотната средина. рециклирањето на отпадите е првиот 
важен чекор за ова.  непотребните делови од суровини-
те, вратените или скршени производи и полупроизводи 
можат повторно да се искористат за многу корисни цели 
кога работодавачите и работниците соработуваат.

Постојат многу практични начини за рециклирање 
на отпадот. на пример, контејнерите подготвени за раз-
лични отпади им помагаат на работниците одделно да го 
собираат отпадот.  соодветно поставените контејнери 
за отпад до работното место ги олеснува соодветните 
дејства на работниците.

добро организираните системи за собирање отпа-
доци на работното место ќе го намали обемот на работа и 
ризиците од несреќа на работниците што го собираат от-
падот. овие практики можат да се воведат во согласност 
со системите за управување со безбедноста и здравјето 
на работното место.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• штета на животната средина
• сериозни повреди или несреќни случаи
• изложеност на опасни супстанции

КАКО

1. одделно собирајте ги различните видови отпад на 
работното место. распоредете посебни корпи или 
контејнери за отпад близу работното место и озна-
чете ги со јасни ознаки, во зависност од материја-
лите.  на пример, можете одделно да го собирате 
органскиот отпад, како што се материјалите од жи-
вотинско или растително потекло, дрвените мате-
ријали и металните отпадоци. 

2. некои отпадни материјали како што е острото ста-
кло или корозивните хемикалии се опасни како за 
работниците, така и за собирачите на отпадот. за 

овие отпадни материјали потребни се посебни из-
држливи контејнери и капаци со предупредување. 

3. воведете на работното место систем за повторна 
употреба или рециклирање на собраните отпадни 
материјали. некои собрани материјали, како што се 
металните материјали, можат повторно да се вклу-
чат во производствениот процес и повторно да се 
искористат како суровини. можеби ќе треба опас-
ните отпади како што се хемикалиите безбедно да 
се транспортираат до специјалните постројки за ре-
циклирање или за безбедно одлагање. 

4. рециклирајте ја употребената вода.  на пример, по-
лучистата вода, употребена за миење на суровините 
може да се собира и повторно да се искористи за 
чистење на подовите, ако водата не содржи опасни 
супстанции.  зачувајте ја водата кога ги миете ма-
теријалите. за миењето во контејнери потребна е 
помалку вода од плакнењето. 

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — обидете се да го сведете на минимум количество-
то отпад. набавете суровини кои вклучуваат мини-
мален отпад и минимално количество непотребни 
делови.

 — Поправете ги и повторно користете ги алатите, уре-
дите или опремата наместо да ги фрлате. 

 — откријте кои отпадни материјали се потенцијално 
опасни за работниците и собирачите на отпадот.   
воведете постапки за безбедно собирање на отпа-
дот. Побарајте совет од релевантни агенции.

 — обезбедете им на работниците обука и информа-
ции за практичните начини на собирање и рецикли-
рање на отпадот.  Поттикнете ги работниците да 
размислуваат како да се зајакнат активностите на 
рециклирање.

ЗАПАМЕТЕТЕ
одделното собирање на различни видови отпад е 

првиот важен чекор за нивна повторна употреба и ре-
циклирање.
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Figure 82b. (i), (ii) and (iii) Develop a mechanism to recycle and reuse separately collected waste materials.

Figure 82a. (i) and (ii) Place separate waste containers in the workplace for different types of waste materials such as
metals, bottles, cans and plastics.

(i) (ii)

(i) (ii) (iii)

Слика 82а. (i) и (ii) Поставете одделни контејнери за отпад на работното место за различни видови отпадни материјали, како што се 
метали, шишиња, конзерви и пластика.

Слика 82б. (i), (ii) и (iii) Развијте механизам за рециклирање и повторна употреба на одделно собраниот отпаден материјал.
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означување на патеките за евакуација во случај на опас-
ност и постојана грижа да нема пречки на нив.

ЗОШТО
од голема важност е да нема пречки на патеките за ева-
куација во случај на опасност. 

доколку ретко се користат, овие патеки се запоста-
вуваат, па затоа се попречуваат со натрупани материјали, 
отпад или опрема. Прекасно е да се започне со чистење 
на патеките за евакуација кога ќе избие пожар.

во случај на опасност, луѓето се вознемируваат и 
можат да почнат да паничат.  според тоа, патеките за 
евакуација во случај на опасност мора да се лесно препо-
знатливи и да можат лесно да се следат.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• одложена евакуација
• лизгање, сопнување или паѓање
• сериозни повреди или несреќни случаи
• безбедност на пешаците

КАКО

1. Погрижете се во секој работен простор да има нај-
малку две патеки за евакуација во случај на опас-
ност. имајте ја предвид можноста да избие пожар 
во близина на патеката. Проверете ги правните 
прописи за поставување на патеки за евакуација во 
случај на опасност.

2. секоја патека означете ја на подот, освен ако не е 
сосема јасно дека тоа е патека за евакуација во слу-
чај на опасност (како што е случајот со заградени 
премини или коридори). јасно означете го со ознака 
излезот во случај на опасност. таму каде што изле-
зите во случај на опасност не се веднаш видливи, 
поставете јасен патоказ за насоката на најблискиот 
излез во случај на опасност. 

3. строго  применувајте ја практиката да не се става 
ништо на патеките за евакуација во случај на опас-
ност и на нив никогаш да нема пречки.

4. користете мрежи, огради или решетки за да созда-

дете чист простор околу излезите во случај на опас-
ност и да овозможите лесен пристап до нив. Поста-
вете мрежи или огради долж патеките кога тие се 
попречуваат од складирана стока. 

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — Проверете дали патеките за евакуација во случај на 
опасност можат лесно да се препознаат и надгледу-
вајте ги секогаш кога во објектот има работници, на 
пр. навечер или за време на ноќната смена или во 
случај на ненадејно снемување струја.

 — организирајте вежби за евакуација во соодветни 
интервали и користете ги како можност да се оси-
гурате дека на ниту една патека нема пречки.  меѓу-
тоа, пречестите вежби за евакуација можат да би-
дат проблем. наместо тоа, назначете лице (или тим) 
редовно да ги проверува патеките за евакуација во 
случај на опасност.

 — обезбедете  рафтови, палети, закачалки или канти 
за отпад близу работниот простор или премините 
каде што се складираат работните предмети.  ова 
помага патеките за евакуација во случај на опасност 
секогаш да бидат чисти.

ЗАПАМЕТЕТЕ
чистите и јасно препознатливи патеки за евакуација во 
случај на опасност можат да ви го спасат животот. опас-
носта може да се јави во секое време.
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Figure 83b. Cooperation of all workers is
necessary to always keep the emergency exit
clear of obstacles.

Figure 83a. Mark escape routes and keep them clear of obstacles.Слика 83а. Означете ги патеките за евакуација и внимавајте да нема пречки на нив.

Слика 83б. Неопходна е соработка помеѓу сите 
работници за излезите во случај на опасност секогаш 
да се одржуваат чисти. 
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утврдување планови за евакуација за да се осигура без-
беден и брз излез од  работното место. 

ЗОШТО
евакуацијата од работните места станува неопходна 
многу почесто отколку што мислат повеќето работници. 
треба да се има предвид дека може да има човечки жрт-
ви доколку планот за евакуација не е сигурен. не е нево-
обичаено да настанат пожари или експлозии или да се 
ослободат штетни супстанции при несреќи.

Преку поставување на акционен план во случај на 
опасност кој вклучува евакуација, секој станува свесен 
што треба да направи и како да се евакуира од работното 
место. 

времетраењето на евакуацијата во голема мерка 
зависи од природата на катастрофата. Планот за еваку-
ација мора да ги задоволува посебните потреби на секое 
работно место, а сите работници и посетители однапред 
треба да се обучат како да се евакуираат во случај на 
опасност.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Пожар или експлозија
• изложеност на опасни хемикалии
• одложена евакуација
• сериозни повреди или несреќни случаи

КАКО

1. за секое работно место треба да се развие план за 
евакуација, да се обележат патеки за евакуација и 
информираат сите работници за тоа што да прават 
во случај на опасност.

2. Поставете доволно стандардни знаци кои лесно и 
на видлив и разбирлив начин ќе упатуваат на насо-
ката на евакуација.  

3. треба да се спроведуваат периодични вежби за 
евакуација во случај на опасност за да се осигурате 
дека сите работници знаат точно што треба да сто-
рат и дека ќе се откријат сите недостатоци. 

4. Планот за евакуација мора јасно да назначува дека 
сите лица треба да одат до претходно назначеното 
место за собирање и дека никој не треба да го на-
пушти ова место или да се врати на работното место 
сè додека не се прогласи дека местото е безбедно. 

5. околу работното место поставете плакати со поваж-

ни телефонски броеви во случај на опасност како и 
имињата на одговорните лица . 

Постапка за евакуација

1. секој надзорник треба да е одговорен за безбедна 
и уредна евакуација на сите работници во зоната за 
која е одговорен и треба да ги замоли работниците 
да известат за пожар или несреќа кои можат да пре-
дизвикаат опасност. 

2. раководителот на вежбата за евакуација треба вед-
наш да се контактира за да одлучи дали треба да 
почне постапката на евакуација.

3. одговорните надзорници треба да: (а) наредат ева-
куација по најбезбедните патеки, (б) проверат дали 
сите работници го напуштиле одделот/погонот, (в) 
продолжат до назначената област за собир, (д) го 
проверат бројот на работниците/персоналот, и (ѓ) 
почитуваат сите упатства од главниот надзорник и 
службите за итни случаи.

4. надзорниците треба да се осигураат дека никој не 
се вратил во објектот сè додека главниот надзорник 
на советот на службите за итни случаи не им рече да 
го направат тоа.
Постапката на евакуација исто така вклучува: кон-

тактирање на службите за итни случаи (на пр. против-
пожарна единица), давање усна објава за евакуација на 
објектот, испраќање на персоналот до претходно опре-
делените места за собир, оставање на целата опрема так-
ва каква што е и затворање на вратата од објектот откако 
ќе излезе последното лице.  

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — Плановите за евакуација секогаш треба да вклучу-
ваат план на објектот со јасно назначени места за 
собир.  

 — за време на евакуацијата, имајте ги предвид посеб-
ните потреби на лицата со инвалидитет. 

 — воведете заеднички распоред за помош со објекти-
те за здравствена заштита. 

 — за лесен преглед, насекаде низ работниот простор 
поставете ги испечатени должностите на персона-
лот според акциониот план во случај на опасност. 

ЗАПАМЕТЕТЕ
утврдете план за евакуација, запознајтеги  сите со 

тој план и осигурете се дека патеките за евакуација се 
секогаш чисти и обележани.
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Figure 84. Place evacuation plans and routes on the walls of work areas to ensure quick and safe
evacuation in case of an emergency.
Слика 84. Поставете ги плановите и патеките за евакуација на ѕидовите од работниот простор за да обезбедите 
брза и безбедна евакуација во случај на опасност
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Опасни супстанции и агенси



182

Ергономски контролни точки

КОНТРОЛНА ТОЧКА 85
изолирање или покривање на бучните машини или 

нивните делови.

ЗОШТО
на многу работни места, нивото на бучава од маши-

ните може да го оштети слухот и да влијае на здравјето на 
работниците (ниво на бучава од 85–90 dB(A) или повеќе е 
штетно за слухот).  доколку оддалеченоста од вашиот ко-
лега е еднаква на должината на вашите испружени раце 
и не можете да комуницирате со нормален тон, тогаш ни-
вото на бучава е превисоко.

Превисоките нивоа на бучава можат да предизвика-
ат несреќи и да влијаат на производството, бидејќи не мо-
жат да се слушнат предупредувањата и другите сигнали.

најдобар начин да се намали бучавата е да се за-
градат целите машини или само бучните делови од ма-
шините.

доколку бучавата не може да се намали кај изворот, 
сепак можете да размислите за изолирање на бучните ма-
шини од местата на кои всушност се врши работата. 

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Губење на слухот
• недоволна комуникација
• сериозни повреди или несреќни случаи

КАКО

1. заградете ги целите машини што произведуваат 
прекумерни нивоа на бучава.  доколку ова не е мож-
но, заградете ги бучните делови од машините.

2. доколку е можно, поставете ги многу бучните ма-
шини надвор од работниот простор и покријте ги со 
соодветни структури.

3. Преместете ги многу бучните машини, така што ќе 
бидат оддалечени од местото каде што работат по-
веќето од работниците.

4. Поставете огради или прегради за да ги изолирате 
бучните машини од другите работници на истото 
работно место.  обезбедувањето кабина за бучните 
машини што може да го покрие целиот оперативен 

погон или прегради до таван може да биде многу 
ефективно.

5. обезбедете штитници за ушите како што се чепови 
за уши или слушалки и обучувајте ги работниците 
како правилно да ги користат штитниците за уши 
кога контролата на бучавата на работното место не 
е доволна.  

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — Повеќето машини имаат особено бучни подвижни 
делови. направете список со овие извори на буча-
ва и дискутирајте со работниците дали овие бучни 
делови можат да се покријат без да се попречи нив-
ната работа.

 — Прекривките на бучните машини мора да бидат до-
волно  затегнати. осигурете се дека овие прекрив-
ки нема да предизвикуваат прегревање внатре во 
прекривката.

 — монтажните пригушувачи се ефективни во намалу-
вањето на вревата од пневматските издувни отвори.  

 — Променете ги сите машини што се многу бучни.

 — многу од поновите типови машини се помалку бу-
чни.

ЗАПАМЕТЕТЕ
доколку не можете да зборувате со нормален тон на гла-
сот, а стоите на оддалеченост од вашиот колега еднаква 
на должината на вашите испружени раце, тогаш нивото 
на бучава е штетно за слухот . мора да се преземат мерки 
за да ги заштитите ушите од бучава, преку заградување на 
изворот на бучава или преку носење штитници на ушите. 
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Figure 85a. Noise-
insulated air
compressors.The
principle is that the
noise should be
contained under
the hood.The hood
is made of hard
material with a
soft, absorbent
lining.

Figure 85b. 1.5 mm
stiffened plate
reduces vibrations.

Figure 85d. For noisy production lines, walls of sound-absorbing material and the
use of sound-absorbing baffle screens are useful to reduce the noise level and
separate the production lines from neighbouring areas in order to prevent the
disturbing effects of noise from affecting those areas.

Figure 85c. Protect your ears by enclosing, isolating or
covering noisy machines, or by wearing ear protectors.

Слика 85а.  Воздушен 
компресор изолиран 
од бучава. Принципот 
се состои во тоа 
што бучавата треба 
да биде содржана 
под преградата. 
Преградата  е 
направена од цврст 
материјал со мека, 
апсорбирачка обвивка.

Слика 85г. Кај бучните производни линии, ѕидовите со материјал 
што го апсорбира звукот и употребата на заштитни прегради што 
го апсорбираат звукот можат да помогнат во намалувањето на 
нивото на бучава и да ги издвојат производствените линии од 
соседните простори со цел да се спречат штетните ефекти од 
бучавата што влијае на тие простори. 

Слика 85б.  Зајакната плоча 
од 1.5 mm ги намалува 
вибрациите.

Слика 85г. Кај бучните производни линии, ѕидовите со материјал што го апсорбира звукот 
и употребата на заштитни прегради што го апсорбираат звукот можат да помогнат во 
намалувањето на нивото на бучава и да ги издвојат производствените линии од соседните 
простори со цел да се спречат штетните ефекти од бучавата што влијае на тие простори. 

апсорбирачки екран за 
одбивање на звук

линија со високо ниво на бучава

Ѕидови од звучно-
апсорбирачки 
материјал
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 86
редовно одржување на алатите и машините со цел нама-
лување на бучавата.

ЗОШТО
честопати, нивоата на бучава од алатите и машините се 
зголемуваат поради лошото одржување или непотреб-
ните вибрации. редовното одржување во голема мерка 
може да помогне да се намалат нивоата на бучава. 

бучавата може да доаѓа од лабаво стегнати делови 
или метални делови што се тријат од материјалите. вак-
вата бучава може лесно да се намали со правилно одр-
жување.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Губење на слухот
• недоволна комуникација
• вибрации на дланката/раката

КАКО

1. воведете правило за редовно сервисирање на ала-
тите и машините за да ги одржувате во добра состој-
ба, а со тоа и да ја намалите бучавата.

2. Проверете дали вибрациите на одредени компо-
ненти на машината или металните обвивки предиз-
викуваат непотребна бучава.  Правилно одржувајте 
ги овие делови. на пример, погриже-те се деловите 
или обвивките што создаваат бучава да се соодвет-
но стегнати. 

3. заменете ги металните делови со делови направени 
од материјал кој го апсорбира звукот, на пр. пласти-
ка, гума или други материјали за звучна изолација. 

4. Покријте ги таваните и ѕидовите со материјали што 
го апсорбираат звукот. исто така, проверете дали се 
правилно поставени преградите што го апсорбира-
ат звукот.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — доколку е соодветно, намалете ги острите удари 
продолжувајќи го времето на кочење на алтернатив-
ните делови или користејќи гумени или пластични 
прекривки. 

 — намалете ја непотребно големата брзина на делови-
те за пренесување електрична енергија кои произ-
ведуваат бучава или транспортните системи.

 — бучавата која се појавува кога материјалите ќе уд-
рат во жлебот може лесно да се намали покривајќи 
ја надворешната површина од жлебот со материјал 
за звучна изолација. 

ЗАПАМЕТЕТЕ
доброто одржување може да го намали нивото на 

бучава од алатите и машините. искусните работници мо-
жат да ви кажат како да ги одржувате во добра состојба.
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Figure 86. Check whether sound-absorbing barriers are properly positioned to reduce the noise level at work areas
behind the barriers.

Zone A Zone B Zone C
Level is increased by reflection Shadow for high frequency Level depends on:
from barriers, depending on only 1. level in zone “A”
absorption 2. size of opening

3. absorption in room

Слика 86. Проверете дали бариерите што го апсорбираат звукот се соодветно поставени за да се намали нивото на бучава на 
работниот простор зад бариерите. 

Зона А
Нивото е зголемено од одразот 
од бариери, во зависност од 
апсорпцијата

Зона Б
Сенка само за висока 
фреквенција

Зона В
Нивото зависи од:
1. ниво во зоната „А“
2. големина на отвор
3. апсорпција во соба

Извор

Под

БариераА

Б Б

В
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CHECKPOINT 87
Make sure that noise does not interfere with verbal
communication and auditory signals.

WHY
High levels of noise interfere with warning shouts,
signals and communication. This can cause accidents
and affect production quality. Communication is
particularly important in noisy workshops.

Irritating noise can also disturb work and lead to
mistakes. Even a low-volume sound can be distracting.
Make sure that even low-level noise does not disturb
communication and does not irritate people.

RISKS / SYMPTOMS
• poor communication
• hearing loss
• serious injury or accident

HOW
1. Reduce noise for easy communication and safety.

2. Check with workers whether communication
essential for work and necessary warning is
impeded by noise. Consider alternative means of
communication.

3. Use higher levels of warning signals, or add lamp
signals.

4. Provide partitions or noise-proof booths for
worksites where communication with others plays
an important role.

5. Provide partitions around telecommunications
equipment or use better equipment to ensure good
communication within the existing noise levels.

SOME MORE HINTS
— Install soundproof material in the ceiling and walls

near worksites requiring frequent communication.

— Place light signals near eye height so that they can
be seen easily when lit. For warning signals,

however, use acoustic signals that are loud enough,
because lights are seen only when workers look in
that direction.

— Make sure that workers can hear necessary
communication, even when they are using ear
protectors.

POINTS TO REMEMBER
Proper means of communication are particularly
important in noisy workshops. Use lamp signals if
necessary.

Ergonomic checkpoints
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 87
Погрижете се бучавата да не ја попречува вербалната ко-
муникација и звучните сигнали. 

ЗОШТО
високите нивоа на бучава ги попречуваат предупреду-
вачките довикувања, сигнали и комуникации. ова може 
да предизвика несреќи и да влијае на квалитетот на про-
изводство.  комуникацијата е особено важна во бучните 
работилници. 

иритирачката бучава исто така може да ја попречи 
работата и да доведе до грешки. дури и звук со низок тон 
може да биде декоцентрирачки.  осигурете се дека дури 
и бучавата со ниско ниво не ја попречува комуникацијата 
и не ги иритира луѓето. 

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• недоволна комуникација
• Губење на слухот
• сериозни повреди или несреќни случаи

КАКО

1. намалете ја бучавата за да се овозможи лесна  кому-
никација и безбедност. 

2. консултирајте се со работниците дали бучавата ја 
попречува комуникацијата и неопходните преду-
предувања  кои се суштински за работата. разгле-
дајте алтернативни средства на комуникација. 

3. користете повисоки нивоа на предупредувачки сиг-
нали или додадете светлосни сигнали.

4. обезбедете прегради или кабини со звучна изола-
ција за работните места каде што комуникацијата со 
другите игра значајна улога. 

5. обезбедете прегради околу телекомуникациската 
опрема или користете подобра опрема за да обез-
бедите добра комуникација во рамки на постојните 
нивоа на бучава.  

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — на таванот и ѕидовите близу работните места коиш-
то налагаат честа комуникација поставете материјал 
за звучна изолација. 

 — Поставете светлосни сигнали во висина на очите, 
така што ќе можат лесно да се видат кога ќе се за-
палат. меѓутоа, за предупредувачките сигнали ко-
ристете звучни сигнали коишто се доволно гласни, 
бидејќи светлата се гледаат само кога работниците 
гледаат во тој правец. 

 — осигурете се дека работниците можат да ја слуш-
нат потребната комуникација, дури и кога користат 
штитници за уши.   

ЗАПАМЕТЕТЕ
соодветните средства за комуникација се особено важни 
во бучните работилници.  доколку е потребно, користете 
светлосни сигнали.
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Figure 87a. Make sure that necessary communication is not masked by other noises.

Figure 87b. Make sure that ear protectors are effective but do not shut out
necessary communication. Emergency light signals and alarms are
important means of communication when hearing protection is being
used.

Слика 87а. Погрижете се неопходната комуникација да не е маскирана со друга бучава. 

Слика 87б. Погрижете се штитниците за уши да се ефикасни, но да не ја 
спречуваат неопходната комуникацијаСватлосните сигнали  за итни случаи и 
алармите се важни средства за комуникација  кога се користи заштита за ушите

внимавај!

молам?
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CHECKPOINT 88
Reduce vibration affecting workers in order to improve
safety, health and work efficiency.

WHY
Many machines or power-driven hand tools transmit
their vibrations to the human body. Together with the
noise, these vibrations can be harmful. They can injure
muscles and joints, and affect blood circulation.
Vibration-induced “white finger disease”, seen among
workers using pneumatic drills or chainsaws, is a
painful example.

Whole-body vibrations of workers on vehicles,
cranes or forestry machines are also a problem. They
can cause considerable discomfort, difficulty in seeing
objects accurately, and even damage to internal organs.

These vibrations are usually difficult to control. But
machines are being developed that vibrate far less than
before, and there are various inexpensive means of
dampening vibrations.

RISKS / SYMPTOMS
• hand-arm vibration
• whole-body vibration
• hand/finger injury

HOW
1. To reduce hand-arm vibrations, purchase

equipment with vibration-isolated handles. Study
tool specifications before ordering the equipment.

2. To reduce vibrations of existing tools, cover handles
with vibration-insulation foam and provide vibration-
absorbing gloves. Check with workers whether
vibrations have really diminished.

3. In using vibrating tools, avoid continuous vibration
and rest the tool on a support or workpiece as
much as possible.

4. Reduce the vibration of tools, machines and
vehicles by improving maintenance.

5. To reduce whole-body vibrations, isolate the body
by better seat suspension, cushions on the seat, etc.

6. Rotate people within a day to reduce exposure to
vibration per worker.

SOME MORE HINTS
— Combine the work exposed to vibration with non-

vibrating tasks, or insert short breaks.

— Minimize hand-grip force on vibrating tools so far
as is consistent with safe working.

— In a cold climate, keep the body and hands warm
and dry while using vibrating tools.

POINTS TO REMEMBER
Reduce vibration effects by better engineering and
better management. Also improve equipment
maintenance.

Ergonomic checkpoints
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 88
намалување на вибрациите што негативно влијаат на ра-
ботниците со цел да се подобри безбедноста, здравјето и 
ефикасноста во работата.

ЗОШТО
Голем број машини и рачни алатки кои работат на елек-
трична струја ги пренесуваат вибрациите на човековото 
тело. заедно со вревата, овие вибрации можат да бидат 
штетни. можат да ги повредат мускулите и зглобовите и 
негативно да влијаат на циркулацијата на крвта. таков 
тежок пример е „болеста на бели прсти“ предизвикана 
од вибрации, а се среќава кај работници кои работат со 
пневматски дупчалки или моторни пили.

исто така, проблематични се и вибрациите на цело-
то тело кај вработените кои управуваат возила, кранови 
или шумски машини. тие можат да предизвикаат значи-
телна непријатност, потешкотии за прецизно гледање на 
работите, па дури и оштетување на внатрешните органи.

обично, овие вибрации тешко можат да се контро-
лираат. сепак, за разлика од порано, развиени се машини 
кои вибрираат многу помалку, а постојат и мноштво не 
толку скапи начини за намалување на вибрациите.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• вибрации на дланка-рака
• вибрации на цело тело
• Повреда на рака/прст

КАКО

1. за намалување на вибрациите на раце-прсти, наба-
вете опрема со рачки изолирани од вибрации. Пред 
нарачување на опремата, анализирајте ги специфи-
кациите на алатките.

2. за смалување на вибрациите кај веќе постоечките 
алатки, покријте ги рачките со пена за изолација од 
вибрации и обезбедете ракавици за апсорпција на 
вибрациите. Прашајте ги работниците за да прове-
рите дали вибрациите навистина се смалиле.

3. При користење на вибрирачки алатки, избегнувајте 
постојани вибрации и колку што можете оставајте ја 

алатката на држачот или на парчето што се обрабо-
тува.

4. намалете ги вибрациите на алатките, машините и 
возилата со подобрување на одржувањето.

5. за намалување на вибрациите на целото тело, изо-
лирајте го телото со подобра амортизација на се-
диштето, перничиња на седиштето, и сл.

6. во текот на денот ротирајте ги луѓето за да го нама-
лите изложувањето на вибрации по работник.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — работите изложени на вибрации комбинирајте ги со 
невибрирачки задачи или пак воведете кратки пау-
зи.

 — минимизирајте ја силата на стисок за вибрирачки-
те алатки се додека е во согласност со безбедното 
работење.

 — доколку е студено, телото и рацете одржувајте ги 
топли и суви додека работите со вибрирачки алатки.

ЗАПАМЕТЕТЕ
намалете ги влијанијата на вибрациите преку подобро 
маневрирање и подобро управување. исто така, подобре-
те го одржувањето на опремата.
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Figure 88. Reduce the vibration of tools and machines by improving their maintenance.Слика 88. Намалете ги вибрациите на алатките и машините со подобрување на одржувањето.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 89
избор на добро изолирана рачна електрична опрема за 
спречување на електрошокови и топлина.

ЗОШТО
и покрај тоа што рачната електрична опрема како што се 
светилките, е корисна за вршење на работата во движење 
од едно на друго место, тие се и меѓу најопасните пре-
носливи уреди на секое работно место. честопати тие се 
користат на влажни и водени места каде што е зголемен 
ризикот од електрошок.

Преносливата електрична опрема се користи глав-
но за подвижни (движечки) задачи и во заградени лока-
ции. каблите и вградените статични делови се абат доста 
брзо, со што се зголемува ризикот од електрошокови.

рачната електрична опрема без заштитник може да 
предизвика изгореници и директно да доведе до препну-
вање или паѓање од скали или скелиња.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• изгореници
• електрошок
• Проток на електирчна енергија низ телото
• лизгања, препнувања или тетеравења

КАКО

1. одберете добро изолирана рачна електрична опре-
ма со стабилни кабли и вградени статички делови, 
направени од изолиран материјал и отпорни на то-
плина и протривање.

2. Пред секоја употреба проверете дали единицата е 
заземјена, освен ако не е заштитена со трансформа-
тор за нисконапонска употреба.

3. Проверете дали заштитната рамка околу рачната 
опрема е наместена и поврзана, а металната мрежа 
не е во контакт со кој било од металните делови.

4. организирајте редовни проверки на преносните 
електрични делови. на сите работници кажете им 
кој е одговорен за инспекцијата и одржувањето.

 

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — употребувајте вградени статички делови со добра 
заштитна мрежа, од кои едната страна е покриена 
со штитник за рефлексија за да се спречи отсјај.

 — Преносните флуоресцентни светилки се побезбед-
ни од другите светилки во однос на спречувањето 
електрошокови. тие даваат поголема светлина што 
е подеднакво распоредена.

 — Проверете дали држачот на светилката за наврту-
вање е заштитен за да не може да се допре наврт-
ката додека таа е уште во контакт со внатрешниот 
навој на држачот.

 — обезбедете место за чување за секој дел од рачна-
та опрема за да осигурате организирано чување и 
одржување.

ЗАПАМЕТЕТЕ
одржувајте ја рачната електрична опрема за да спречите 
електрошокови и изгореници.
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Figure 89. Use hand lamps that are well insulated and have steady fixtures
and safe cables.
Слика 89. Користете рачни светилки кои се целосно изолирани и имаат стабилни 
вградени статични делови и безбедни кабли.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 90
осигурување на безбедни приклучоци на електричната 
инсталација за опремата и осветлувањето.

ЗОШТО
Приклучоците на електричната инсталација и осветлу-
вањето се главен извор на несреќи предизвикани од 
електрична струја, посебно електрошокови. мора да се 
посвети посебно внимание за спречување неправилна 
електрична инсталација и оштетување на приклучоците.

доброто одржување на електричната инсталација и 
приклучоците, губењето време и прекините предизвика-
ни од неисправно работење на опремата може да го све-
де на минимум. исто така, доброто одржување може да 
ги намали несреќите предизвикани од електрична струја.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Пожар
• електрошок
• Проток на електрична енергија низ телото

КАКО

1. изолирајте ги или заштитете ги електричните терми-
нали. Погрижете се целата електрична инсталација 
да биде соодветна.

2. обезбедете доволен број на приклучници за елек-
тричната инсталација со цел да се минимизираат 
контактите на работниците со кабли. доколку е не-
опходно, употребувајте дополнителен продолжен 
кабел со повеќе приклучници.

3. користете само пропишани приклучоци и елимини-
рајте недозволена електрична инсталација. нико-
гаш не употребувајте оголени приклучоци. инфор-
мирајте и обучувајте ги работниците за употребата 
на соодветните инструменти за мерење дијаметар 
на жица што соодветствуваат на електричната струја 
потребна за машините, опремата и светлосните уре-
ди.

4. обезбедете соодветно заземјување за машините 
и опремата и погрижете се електричните алатки и 
рачните светилки што се употребуваат да бидат за-
земјени.

5. Поставете правило, изабените кабли веднаш да се 
заменуваат.

6. Погрижете се ова правило строго да се почитува од 
страна на корисниците на електрични алатки и рач-
ни светилки.

7. обучете ги сите вработени за безбедно работење со 
електрични кола и приклучоци.

8. заштитете ги каблите, посебно тие што се привре-
мено поставени на подот, за работниците да не ги 
газат со нозе или со транспортната опрема. ако пос-
тои опасност од такво нешто, поставете стабилна 
заштитна покривка.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
електричните кола и кабли заштитете ги од случајни про-
текувања или излевања на течности.

за секое работно место воспоставете програма за 
редовна инспекција на електричните кола и пренослива-
та електрична опрема.

не заборавајте дека законите и прописите содржат 
барања кои се однесуваат на електричните инсталации. 
внимателно анализирајте ги со работниците, со цел исти-
те прецизно да се следат.

ЗАПАМЕТЕТЕ
безбедните електрични инсталации и електрични 

приклучоци резултираат со помали шанси за пожари и 
губење време поради неисправни машини или повреди 
на работници.
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Figure 90a. Safe wiring and electrical connections prevent
accidents and fires.

Figure 90b. Keeping wiring and electrical connections well maintained can
minimize lost work time due to equipment failure.

Слика 90а. Безбедни електрични инсталации и електрични 
приклучоци спречуваат несреќи и пожари.

Слика 90б. Добро одржувајте ги електричните инсталации и приклучоци за да го 
минимизирате времето изгубено поради неисправност на опремата.
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Правилно обележување и чување на садови со опасни 
хемиски супстанции со цел да се разберат предупреду-
вањата и да се обезбеди сигурно ракување со нив.

ЗОШТО
налепници и знаци се користат за информирање, пре-
дупредување и други важни информации во однос на 
содржината, употребата, чувањето и отстранувањето на 
опасните хемиски супстанции.

опасните хемиски супстанции треба да бидат одде-
лени едни од други во местото за чување, да се наоѓаат на 
извесна оддалеченост и меѓу нив да се стават прегради 
или пак да се одделат на друг соодветен начин, сѐ со цел 
да се спречи несакан контакт меѓу нив.

Хемиските супстанции што лесно се запалуваат и 
лесно горат треба да се чуваат во садови што исполнува-
ат посебни стандарди од областа со нула ризик од пожар 
и да се означат со знаци за предупредување. 

садовите што се користат за чување на опасни хе-
миски супстанции кои можат да предизвикаат токсично 
задушување, гушење или анестетски ефекти не треба да 
се чуваат на места каде што работниците можат да бидат 
изложени на нив.

работните области каде се користат опасни суп-
станции и за кои се потребни дозволи за влегување треба 
да се означат со соодветни знаци за предупредување.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• изложеност на опасни хемиски супстанции
• излевање на материјали
• неправилно работење
• Пожар или експлозии
• Предизвикување штети на животната средина
• Жртви од широк размер

КАКО

1. сите садови со опасни хемиски супстанции озна-
чете ги со соодветни знаци и предупредувања што 
можат да ги разберат и корисниците и работниците.

2. обезбедете релевантни информации на налепни-
ците, како што се: народното име на производот, 
составот, информации за состојките, инструкции 
за употреба, грижа и одржување, токсиколошки 
информации, контрола на изложување и лична 

заштита, мерки за прва помош, мерки за случајно 
испуштање и рок на траење, секаде каде што е со-
одветно.

3. Погрижете се ознаките, знаците и другите форми на 
предупредување да бидат читливи и видливо истак-
нати на садовите. знаците за предупредување кои 
ги назначуваат опасните влијанија на хемиските 
супстанции треба да бидат видливо истакнати на 
местата каде што се чуваат или користат.

4. употребувајте ознаки или знаци на јазикот што го 
претпочитаат корисниците или работниците. Поду-
чете ги работниците за знаците и налепниците до-
колку садовите и производите не се веднаш разби-
рливи на локалниот јазик.

5. садовите со опасни супстанции чувајте ги на со-
одветни места за да избегнете нивно оштетување и 
погрижете се садовите да не бидат изложени на го-
лема топлина која може да предизвика пукање или 
истекување на садовите. мора да се води посебна 
грижа за садовите со хемиски супстанции кои лес-
но се запалуваат и брзо горат и хемиски супстанции 
кои можат да предизвикаат токсично задушување, 
гушење или анестетски ефекти.

6. спроведувајте редовни проверки на сите садови, 
места за чување и опасни работни области за да се 
осигурате дека истите се правилно означени и опре-
мени со знаци за известување.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — набавете или купете стандардни ознаки и знаци од 
соодветни доставувачи.

 — употребувајте соодветни уреди за означување за да 
направите читливи и јасни ознаки.

 — Погрижете се ознаките и знаците да се во соглас-
ност со безбедносните прописи и стандарди, меѓу 
кои се боите и формулацијата на зборовите.

ЗАПАМЕТЕТЕ
налепниците кои означуваат опасни хемиски суп-

станции треба видливо да се истакнат на садовите или 
местата каде се чуваат, а треба да бидат и лесно читли-
ви и разбирливи. во мултикултурна средина, обучувајте 
ги работниците за целосно да ги разберат универзално 
прифатените стандардни знаци за предупредување. 
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Figure 91b.To label containers of
hazardous chemicals, use labels and
signs according to the Globally
Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemicals (GHS).
(Refer to: http:/www.unece.org/trans/
danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html)

Figure 91a. Use special containers with clear signs and instructions for
dealing with hazardous wastes, and establish proper hazardous waste
treatment procedures.

Слика 91а. Употребувајте посебни садови со јасни знаци и инструкции за 
ракување со опасен отпад и воспоставете процедури за правилно третирање на 
опасен отпад.

Слика 91б. За означување со налепници на 
садовите  со опасни хемиски супстанции, 
употребувајте ознаки и знаци согласно 
Глобалниот хармонизиран систем за 
класификација и означување на хемиски 
супстанции (ГХС).
(Упатување на: http:/www.unece.org/trans/
danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html)

ОПАСНО
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заштита на работниците од хемиски ризици за да можат 
безбедно и ефикасно да си ја извршуваат својата работа.

ЗОШТО
работниците можат да се здобијат со сериозни повреди 
од хемиските супстанции како што се боите, растворува-
чите, средствата за чистење, киселините и пестицидите. 
за да се спречат повреди, морате да имате прецизни 
информации за ризиците и потребните мерки за нивно 
спречување.

изложеноста на хемиски супстанции влијае на ре-
зултатите во работата и прецизноста на работниците. не-
правилното отстранување на хемиски супстанции може 
да предизвика штети на околината надвор од работното 
место. неопходните мерки за претпазливост мора да се 
преземат уште од самото донесување на хемиски суп-
станции во претпријатието, па се до нивното отстрану-
вање. тука треба да биде опфатено нивното означување, 
користење, чување и отстранување.

Голем број хемиски супстанции имаат долгорочни 
дејства што тешко можат да се предвидат. трошоците за 
надоместоци можат да бидат многу високи додека спре-
чувањето е многу поевтина опција.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• изложеност на опасни хемиски супстанции
• излевање на материјали
• неправилно работење
• Пожар или експлозии
• Предизвикување штети на животната средина
• Жртви од широк размер

КАКО
1. одберете опрема и постапки за минимизирање 

на хемиските ризици за работниците. секогаш 
кога е можно, употребувајте помалку опасни хе-
миски супстанции.

2. означете ги со налепници садовите на сите 
опасни хемиски супстанции. кога некои хе-
миски супстанции ќе се пренесат во други садо-
ви, не заборавајте да ги означите новите.

3. обезбедете пишани илустративни инструк-
ции за сите лица кои работат со опасни хе-
миски супстанции. безбедносните инструк-
ции и листот со безбедносните податоци на  
хемиските супстанци треба да бидат на јазик 

што е лесно разбирлив за работниците и истите 
да бидат лесно достапни на работното место.

4. обезбедете обука за работниците кои работат 
со хемиски супстанции. не се потпирајте само 
на пишаните материјали. обуките треба да 
опфатат и следење на здравствените опасности 
и личното здравје.

5. доколку е можно, оградете го изворот на опас-
ните хемиски супстанции за работниците да не 
се изложуваат на нив или пак лоцирајте го ра-
ботното место што подалеку од изворот.

6. доколку оградувањето на целиот процес не е 
возможно, употребувајте покривки, капи и чи-
зми поврзани со издувните системи.

7. доколку е потребно, обезбедете доволна лич-
на заштитна опрема за работниците (како што 
се заштитна облека, очила, ракавици, заштитни 
маски и работнички чизми).

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
известувајте ги работниците и раководството за 

најновите закони и прописи во однос на употребата на 
хемиски супстанции на работното место.

употребувајте производи како бои, лакови и лепила 
што се на база на вода, наместо такви што се на база на 
растворувачи.

Целосното оградување или локална екстракција на 
загадениот воздух мораат да бидат надополнети со зго-
лемена вентилација во целиот објект. Проверувајте ја оп-
ремата и процесите за можни истекувања.

употребувајте покривки со вградени вентилатори 
кои можат да се поврзат на алатки и машини кои се раку-
ваат рачно. за заварување, употребувајте мали вентила-
циски единици кои или можат да се поврзат на издувниот 
систем или се преносливи.

уредете систем на воздушна завеса за измивање на 
опасните течности. воздухот се внесува под притисок од 
едната страна и се изнесува од другата, со што работни-
кот се штити од опасни испарувања.

ЗАПАМЕТЕТЕ
одредени опасни хемиски ризици не можат да се 

детектираат со човековите сетила. известете ги работни-
ците за таквите ризици и обучете ги за мерките за прет-
пазливост. мерките на претпазливост се многу поевтини 
отколку трошоците за надоместоци кои произлегуваат од 
изложувањата.
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Figure 92b. Drawing contaminants into the work table
before they can reach the breathing zone of the worker is
another method of local ventilation.

Figure 92a. Noxious fumes can be drawn into a local
exhaust system to prevent the worker being exposed to
chemical hazards.

Слика 92a. Штетните гасови можат да се изнесат со локален 
издувен систем за да се спречи изложување на работникот на 
хемиски опасности.

Слика 92б. Уште еден метод за локална вентилација е со 
извлекувањето на контаминирачките супстанции преку 
работната маса, пред тие да допрат до зоната на дишење на 
работникот.
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идентификување на затворените простори каде е по-
требна дозвола за влез и преземање соодветни контрол-
ни мерки за просторот да биде безбеден за влегување и 
работење.

ЗОШТО
затворените простори се места каде често настануваат 
фатални и сериозни несреќи. затворените конструкции 
како што се цистерни, пловни објекти, јами, канализации, 
хранилки и други слични на нив, можат да бидат многу 
опасни, бидејќи работниците што влегуваат во нив се 
изложени на атмосферски, физички и безбедносни опас-
ности кои се карактеристични само за тие конструкции.

Поради тоа што во индустриите постојат такви за-
творени простори, важно е да се утврди правило луѓето 
кои влегуваат во тие простори да можат да влезат само 
со посебни дозволи за влез. дополнително, голем број 
работници влегуваат во такви простори во текот на нив-
ното градење, инспекција, одржување и реконструкција. 
Поради тоа што оваа работа најчесто не е рутинска, мора 
да се преземаат посебни мерки за претпазливост.

Пред влегување мора да се проверат условите во за-
творениот простор за да се избегнат опасните влијанија 
на недостаток на кислород, токсични хемиски супстанции 
и експлозиви. треба да се преземат мерки за претпазли-
вост од механички, електрични и безбедносни опаснос-
ти, како и од голема топлина и ладно, врева, радијација, 
пожар и лично затворање и проголтување. овие услови 
треба да ги процени квалификувано лице, а во таквите 
простори треба да им се дозволи влез само на обучени 
работници.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• недостаток на кислород
• изложеност на опасни хемиски супстанции
• влошени физички ефекти
• лично затворање
• оптоварување на мускулите
• нарушување предизвикано од стрес

КАКО

1. идентификувајте затворени простори каде се влегува 
само со дозвола и погрижете се квалификувано лице 
да ги процени ризиците кои ги носи тој простор и да 
издаде дозволи за влез само на обучени работници. 

надгледувајте ја концентрацијата на кислород и 
присуството на токсични и експлозивни хемиски 
супстанции во затворениот простор и дозволете 
влез само кога концентрацијата на кислород е 18 
проценти или повеќе, а границите на изложеност не 
се надминати. додека се работи, треба да се одржу-
ва доволно ниво на природна и механичка вентила-
ција.

2. во просторите каде што овие услови не можат да 
се исполнат, дозволете влез само на работници оп-
ремени со маски за снабдување со воздух, како што 
се маските со црево за дишење или други заштитни 
уреди.

3. Преземете посебни мерки за претпазливост против 
потенцијални опасности како физички, хемиски, 
биолошки, механички и други опасности по без-
бедноста и здравјето. надредените и работниците 
треба строго да ги почитуваат добрите практики за 
работа во затворен простор.

4. воведете строго правило за носење на назначената 
заштитна опрема внатре во тој простор.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — организирајте редовни обуки за надредените и ра-
ботниците за неопходните мерки на претпазливост.

 — При надгледувањето на концентрациите на кисло-
род, токсични хемиски супстанции и експлозиви во 
просторот применувајте ги само одобрените тесто-
ви. При употреба на уреди кои користат кислород, 
погрижете се издувните гасови да бидат целосно 
исфрлени и да има доволно снабдување со воздух.

 — обезбедете соодветно осветлување за работа во 
просторот во секое време.

 — Проверувајте и отстранувајте го индустрискиот от-
пад што може да содржи опасни хемиски супстан-
ции.

ЗАПАМЕТЕТЕ
затворените простори се места каде често настануваат 
фатални и сериозни несреќи. строго применувајте доз-
воли за влез за да бидат преземени максимални мерки за 
претпазливост против недостаток на кислород и разни 
други потенцијални опасности.
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Figure 93a. Supply sufficient airflow to confined work areas where oxygen
deficiencies may occur before entering there.

Figure 93b. Before entering a confined space, make sure that oxygen deficiencies and hazardous gases have been
checked and control measures taken for workers to work safely inside the space. Sufficient ventilation of the inside air is
usually needed. Supervisors and workers need to keep in communication during the work. Rules about wearing
designated types of personal protective equipment must be strictly followed when working inside the confined space.

Слика 93а. Снабдете доволен проток на воздух во затворените работни области каде 
недостатокот на кислород може да настане пред да се влезе во просторијата.

Слика 93б. Пред влегување во затворен простор, погрижете се да биде проверено дали има недостаток на кислород и опасни гасови 
и да бидат преземени контролни мерки за работниците да можат безбедно да работат внатре во тој простор. Обично е потребно да 
има доволна вентилација на внатрешниот воздух. Надзорниците и работниците мораат да продолжат со комуникацијата за време на 
работата. Правилата за носење на назначената лична заштитна опрема мора строго да се почитуваат при извршување работи внатре 
во затворениот простор.
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заштита на работниците од биолошки ризици преку ми-
нимизирање на изложеноста на биолошки агенси и изо-
лирање на потенцијално контаминирани области.

ЗОШТО
При справувањето со изворите на пренесување на би-
олошки агенси, добрите работни и хигиенски навики 
можат да ги заштитат работниците од ризиците на изло-
женост на тие агенси.  за минимизирање на ризиците не-
опходни се обуки за процедурите на биолошка заштита. 

најважните начини за задржување  (заштита од) 
на биолошките агенси при ракувањето со потенцијално 
инфективни материјали е строгото почитување на стан-
дардните практики за биолошка заштита. Примери за тоа 
се луѓето што работат со животни и здравствените работ-
ници. тоа опфаќа одржување на чисти хигиенски услови, 
користење на безбедносна опрема и работење со најго-
лема претпазливост при ракувањето со тие материјали.

за да се намали пренесувањето на биолошки ризи-
ци при работа со потенцијално контаминирани материја-
ли, се препорачува користење на безбедносна опрема и 
лична заштитна опрема.

доколку постои опасност од високо заразна болест 
на работното место, како на пример патогени организми 
кои се пренесуваат преку крвта или птичји грип, ризикот 
за пренесување може да се минимизира со преземање 
дополнителни мерки за претпазливост со инструкции од 
страна на вработените кои имаат познавања за посебни-
от вид на потребна заштита.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• изложеност на биолошки агенси
• заразна болест
• лоша здравствена состојба на вработен
• доцнење на медицинскиот третман

КАКО
1. идентификувајте ситуации на изложеност кај работ-

ници кои се во контакт со биолошки контаминирани 
материјали, телесни течности и инфективен отпад. 
работниците со биолошки ризици треба да работат 
во рамките на планот за контрола на изложеност.

2. 2. обучете ги работниците изложени на биолошки 
ризици секогаш да ги применуваат воспоставените 
безбедносни практики.

3. обезбедете уреди за миење на рацете што ќе бидат 

достапни за сите работници кај кои има можности 
за изложување на биолошки агенси. рутински мијте 
ги рацете, пред и по работата со потенцијални из-
ложености.

4. обезбедете безбедни контејнери за контаминира-
ните материјали и алатки, како што се остри пред-
мети контаминирани со крв или телесни течности. 
овие контејнери не смеат да протекуваат, треба да 
бидат кодирани по боја и означени со ознака за би-
олошка опасност. По употреба веднаш фрлете ги во 
контејнер за остри предмети.

5. употребувајте ракавици доколку е веројатно дека 
рацете ќе дојдат во контакт со крв, телесни супстан-
ции или инфективни материјали.

6. носете заштитна облека, маски и заштита за очите 
секогаш кога се очекува потенцијална изложеност. 
сето тоа мора да го надгледува некој претпоставен 
што ќе биде одговорен за контаминираните работни 
области и заштитната опрема.

7. одржувајте ја хигиената на работните места каде 
што постои ризик од пренесување на биолошки 
агенси, како што се штали за добиток, лаборатории 
и здравствени установи, согласно воспоставените 
насоки.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — отстранете го целиот инфективен отпад, вклучител-
но материјалите контаминирани со крв и телесни 
течности, во контејнер за инфективен отпад.

 — Целата лична заштитна опрема мора да се отстрани 
пред напуштање на соблекувалните или работната 
област.

 — треба да се воведе пишан распоред за чистење и 
деконтаминација, кој ќе ги опфати локациите што 
треба да се чистат, средства за чистење и дезинфек-
ција што треба да се користат и инструкциите.

 — доколку се идентификуваат можности за нови био-
лошки опасности на работното место, сите засегна-
ти работници ќе имаат потреба од обуки за контрола 
на работните навики од страна на надлежни лица.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Главните надредени лица на работното место со по-

тенцијална изложеност на биолошки опасности се одго-
ворни за воспоставување и спроведување на практики за 
биолошка безбедност, употреба на заштитната опрема и 
обуки.

CHECKPOINT 94
Protect workers from biological risks by minimizing
exposure to biological agents and isolating potentially
contaminated areas.

WHY
When dealing with sources of transmission of biological
agents, good work and hygiene practices can protect
workers from the risks of exposures to these agents.
Training in biosafety procedures is essential in
minimizing the risks.

Strict adherence to standard biosafety practices
is the most important means of containing biological
agents in handling potentially infectious materials.
Animal handlers and health-care workers are typical
examples. This includes maintaining clean and hygienic
conditions, using safety equipment, and working with
utmost caution in handling these materials.

In reducing transmission of biological risks during
work with potentially contaminated materials, the use of
safety equipment and personal protective equipment is
recommended.

When there is a danger of a highly contagious
disease at work, such as blood-borne pathogens or
avian influenza, the risk of transmission can be
minimized by taking additional precautions under
the guidance of personnel knowledgeable about the
particular protection needed.

RISKS / SYMPTOMS
• exposure to biological agents
• infectious disease
• poor worker health
• delay in medical treatment

HOW
1. Identify exposure situations for workers in contact

with biologically contaminated materials, body
fluids and infectious waste.Workers with biological
risks should work under an exposure control plan.

2. Train workers exposed to biological risks in always
applying established safety practices.

3. Provide hand-washing facilities accessible for all
workers having the potential for exposure to

biological agents. Routinely wash hands before and
after work with potential exposures.

4. Provide safe containers for contaminated materials
and tools, such as sharps contaminated with blood
or body fluids. The containers should be leak-proof,
colour-coded and labelled with a biohazard label.
Discard immediately into a sharps container after
use.

5. Wear gloves when hands are likely to be in contact
with blood, body substances or infectious materials.

6. Wear protective clothing, masks and eye protection
whenever potential exposure is anticipated. This
must be overseen by supervisors responsible for
contaminated work areas and protective
equipment.

7. Maintain hygiene in workplaces with a risk of
transmitting biological agents, such as livestock
barns, laboratories and health-care facilities,
according to established guidelines.

SOME MORE HINTS
— Discard all infectious waste, including materials

contaminated with blood or bodily fluids, into an
infectious waste container.

— All personal protective equipment must be
removed before leaving the changing room or the
work area.

— A written schedule for cleaning and
decontamination should be established including
locations to be cleaned, cleansers and disinfectants
to be used and instructions.

— If exposure possibilities at work are identified for
new biological hazards, all the workers concerned
require training in work practice controls
established by competent persons.

POINTS TO REMEMBER
Principal supervisors at the workplace with potential
exposure to biological hazards are responsible for
establishing and implementing biosafety practices, use
of protective equipment, and training.

Ergonomic checkpoints

200



201

Опасни супстанци и агенсиHazardous substances and agents

201

Figure 94b. Provide hygienic hand-washing facilities at the
worksite.Workers must be trained to wash their hands
according to approved methods.

Figure 94c. Maintain hygiene of workplaces with a risk of
transmitting biological agents, such as livestock barns,
according to established guidelines.

Figure 94a.To prevent needle puncture injuries, make it a regular practice to keep
used sharps in a safe container placed near where they were used or on a mobile
trolley.

Слика 94а. За да се спречат повреди предизвикани од убод со игла, воведее редовна пракса 
за чување на острите предмети во безбеден контејнер, сместен во близина на местото каде 
биле употребени или на подвижна количка.

Слика 94б. Обезбедете хигиенски уреди за миење раце на 
работното место.  Работниците мора да се обучат за миење на 
рацете според одобрени методи.

Слика 94в. Одржувајте ја хигиената на работните места каде 
што постои ризик од пренесување на биолошки агенси, како 
што се штали за добиток, согласно воспоставените насоки.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 95
Oбезбедувaње и одржување во добра состојба на собле-
кувалните, купатилата и санитарните уреди за да се зачу-
ва добрата хигиена и уредност.

ЗОШТО
добро одржувани купатила, тоалети и шкафчиња претста-
вуваат исполнување на некои од најосновните потреби 
на работниците. овие најосновни простории, доколку 
ги има во доволен број, истите се чисти и хигиенски, го 
претставуваат „лицето“ на вашата фирма.

купатилата кои се наоѓаат на погодно место помага-
ат да се спречи апсорпција на хемиски супстанции преку 
кожата или нивно внесување во телото преку оброци и 
ужина. нечистотијата и валканоста се непријатни и мо-
жат да предизвикаат болести.

одржуваните купатила и чистите тоалети дополни-
телно помагаат за зачувување на добрата работна атмос-
фера.

Просториите за безбедно чување на облеката и дру-
гите работи во лична сопственост исто така доста пома-
гаат за одржување на личната хигиена.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• лоша здравствена состојба на вработен
• заразна болест
• изложеност на опасни хемиски супстанции
• кражба или оштета на лична сопственост

КАКО

1. Проверете дали купатилата, тоалетите, шкафчињата 
или соблекувалните се далеку од работното место, 
во недоволен број или се можеби лошо одржувани.

2. направете планови за подобрување на постојните 
простории во однос на нивниот број, погодноста на 
нивната локација и дизајнот. имајте на ум дека по-
веќето такви подобрувања може да се направат со 
релативно мал трошок.

3. иако законските барања може да се разликуваат од 
една земја до друга, минималните нивоа кои обично 
се применуваат се следните: еден тоалет за најмно-

гу пет мажи и два за шест до 40 мажи; еден посебен 
тоалет за најмногу пет жени и два за 6 до 30 жени; 
еден мијалник за секои 15 вработени.

4. обезбедете соблекувални со шкафчиња и тушеви 
доколку работата се одвива во жешки и валкани 
услови, доколку е наложено носење униформи или 
заштитна облека или пак постои изложеност на 
опасни супстанции.

5. кога работните места се реновираат или се градат 
нови, во планот опфатете добри санитарни уреди и 
соблекувални. на крајот, така се доаѓа до поеконо-
мично решение. 

6. договорете практични решенија за чистење и одр-
жување на сите овие простории.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — негрижата е главниот извор на проблеми со сани-
тарните уреди во многу работни места. Приоритeти-
зирајте ги.

 — дизајнот на санитарните уреди е директно поврзан 
со трошокот и напорот кои се потребни за чистење. 
користете подови и ѕидови направени од издржливи 
материјали кои се лесни за чистење (на пр. плочки). 
Посебно треба да се внимава да се има соодветна 
канализација.

 — шкафчињата треба да бидат наредени така што об-
леката и личните работи да можат да се чуваат на 
сигурно од кражба и оштетување. тие треба да се 
постават во посебна гардероба или соблекувална, а 
најдобро би било да бидат лоцирани што подалеку 
од работните простори.

ЗАПАМЕТЕТЕ
најосновните простории како што се купатилата, тоале-
тите и соблекувалните се честопати запуштени. Погриже-
те се овие простории да си ја исполнат својата примарна 
намена и да се одржуваат чисти. тие го претставуваат 
„лицето“ на вашето претпријатие.
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Figure 95b. Personal hygiene is very important in terms of reducing health
hazards when using chemical products such as epoxy, isocyanides, lead and
pesticides. Do not allow your dirty clothes to spread hazardous substances to
your own home and family.

Figure 95c. Providing and
maintaining good washing and
sanitary facilities is essential to
good hygiene and tidiness in the
workplace.

Figure 95a. Arrange for gender-separated changing rooms with lockers and clothes
racks allocated to individual workers.
Слика 95a. Да се уредат посебни соблекувални за мажи и жени со шкафчиња и закачалки за 
секој работник посебно.

Слика 95б. Личната хигиена е многу важна за намалување на здравствените опасности 
при ракување со хемиски производи како што се епоксин, изоцијаниди, олово и 
пестициди. Не дозволувајте вашите валкани алишта да ги донесат опасните супстанции 
до вашиот дом и семејството.

Слика 95в. Обезбедувањето и 
одржувањето на купатилата и 
санитарните уреди во добра состојба 
се неопходни за имање добра хигиена и 
уредност на работното место.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 96
обезбедување уреди за пиење и хигиенски катчиња за ја-
дење за да се осигураат добри резултати и благосостојба. 

ЗОШТО
добро одржуваните уреди за пиење и хигиенски катчиња 
за јадење можат многу да помогнат за спречување на 
уморот и зачувување на здравјето на работниците.

работниците поминуваат значителен дел од нивниот 
секојдневен живот во претпријатието. исто како и дома, 
така и на работното место, тие пијат, јадат и се одмораат. 
не заборавајте дека уредите за пиење и катчињата за ја-
дење се неопходен дел од вашето претпријатие.

работата предизвикува значително губење на теч-
ности, посебно во жешки услови. обезбедувањето чиста 
вода за пиење е неопходно за сите видови на работа.

таму каде што е соодветно, треба да се обезбедат и 
приватни катчиња за доење.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• лоша здравствена состојба на вработен
• Прекумерен замор
• заразна болест
• изложеност на опасни хемиски супстанции

КАКО

1. во близина на секоја група работници поставете 
резервоари со вода или пак обезбедете чешми или 
фонтани за вода на места што се лесно пристапни 
(но не во близина на опасни машини, не на места 
каде што водата може да се контаминира со прав 
или хемиски супстанции и не во тоалетите или ку-
патилата).

2. обезбедете катче за јадење или просторија во која 
работниците можат да јадат во удобна, опуштена ат-
мосфера (надвор од работните станици).

3. обезбедете катчиња за јадење надвор од работните 
станици, каде што не допираат надворешни влија-
нија како врева, прав и хемиски супстанции.

4. одржувајте ги хигиенските услови во овие просто-
рии. во катчињата за јадење важно е да има лесен 

пристап до чиста вода за пиење или други пијалаци, 
како и корпи за отпадоци.

5. за жените кои дојат треба да се обезбедат чисти, 
тивки и интимни катчиња.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
исто така важно е да се овозможи водата за пиење да 
биде студена. доколку не може да се обезбеди уред за 
ладење на водата, поставете ја водата на најладното ме-
сто.

се советува катчето или просторијата за јадење да 
се уреди на таков начин да потоа може да се надгради со 
одредени уреди за готвење или да се преуреди во мало 
бифе или кантина кога ќе се добијат ресурси за тоа (на 
пр. просторијата за јадење може да опфати и мало катче 
каде работниците ќе можат да си подготвуваат напитоци 
или да подгреваат храна).

Постојат голем број разновидни и евтини начини за 
обезбедување вода за пиење и катчиња за јадење. Погод-
ни решенија за вашето работно место може да добиете 
ако побарате мислења од вашите вработени.

Просторот што е потребен за поставување на катче-
то за јадење е честопати помал отколку што се претпо-
ставува; за 50 работници потребни се 25 квадратни метри 
доколку работниците го делат просторот за јадење во 
различни периоди.

ЗАПАМЕТЕТЕ
изберете такви уреди за јадење и пиење што ќе соодвет-
ствуваат на вашето работно место. тоа помага во голема 
мера за намалување на уморот и зачувување на продук-
тивноста и здравјето. сите работници ги ценат чистите и 
хигиенски простории.
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Figure 96b. Provide hygienic eating areas with facilities for refreshments.

Figure 96a.Ways of providing cool, clean water.Слика 96a. Начини  да се обезбеди студена, чиста вода.

Слика 96б. Обезбедете хигиенски катчиња за јадење со уреди за освежување.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 97
обезбедување простории за одмор за надминување на 
заморот.

ЗОШТО
работниците поминуваат значителен дел од нивниот се-
којдневен живот на работното место. исто како и дома, 
тие имаат потреба за одмор, опуштање и освежување, 
јадење и пиење за да го надминат заморот и да го зачува-
ат своето здравје. неопходни се катчиња и простории за 
одмор, одвоени од работната област.

Повремено излегување од бучните, загадени или из-
олирани работни станици им помага на работниците да 
се опуштат и да го надминат заморот, но и да се подготват 
за продолжување со продуктивната работа. Просториите 
за одмор треба да бидат надвор од работните станици и 
без вознемирувања..

во просториите за одмор на работниците е важно 
да има удобен мебел, освежителни пијалаци и опуште-
на атмосфера. исто така, неопходно е да има соодветна 
вентилација и зелени растенија. Понатаму, тоалетите и 
купатилата треба да бидат лоцирани  погодно и во близи-
на. Придобивките од одморот се дотолку поголеми кога 
овие простории се уредени според мислењата на работ-
ниците кои ги користат.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Преголем замор
• лоша здравствена состојба на вработен
• зголемена стапка на повреди или болести
• заболувања предизвикани од стрес

КАКО

1. обезбедете катчиња или простории за одмор, од-
делени од работната област, до кои не допираат 
надворешни влијанија како врева, прав или хемиски 
супстанции.

2. обезбедете удобен мебел и пријатна атмосфера за 
ефективно опуштање во текот на паузите за одмор. 
во најмала рака, потребни се маса и столови или 
каучи, како и чиста вода за пиење и освежителни 
пијалаци.

3. обезбедете хигиенски тоалети и купатила во близи-
на на просториите за одмор.

4. засадете дрвја и цвеќиња во или околу просториите 
или катчињата за одмор. слики или други декорации 
на ѕидот можат да помогнат за создавање на пријат-
на атмосфера.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
користете локални и евтини материјали за градење 

на просторијата за одмор. Пријатна атмосфера во прос-
торијата за одмор може да се создаде ако се послушаат 
мислењата на работниците што ја користат истата.

обична тенда надвор од зградата на фабриката 
може да понуди простор за одморање во сенка, посебно 
ако има дрвја и ветренце.

во просториите за одмор треба да има чиста вода за 
пиење и освежителни пијалаци.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Паузите за одмор на работниците не се само за 

пасивно мирување, тие се за надминување на заморот и 
подготовка за продолжување со продуктивната работа. 
удобните простории за одмор надвор од работните ста-
ници значително помагаат за намалување на заморот.
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Figure 97a. A rest area separate from work areas and with a pleasant, restful atmosphere.

Figure 97b. A rest corner with convenient facilities for washing and refreshments.

Слика 97a. Просторија за одмор одвоена од работната област и со мирна, пријатна атмосфера.

Слика 97б. Катче за одмор со погодни уреди за миење и освежување
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 98
обезбедување лесен пристап до опремата за прва помош 
и примарна здравствена заштита на работното место.

ЗОШТО
на работното место треба да се организира и обезбеди 
опрема за прва помош, спремна за користење во случај 
на повредени или болни работници. во случај на повре-
ди предизвикани на работното место, неопходно е да се 
обезбеди соодветен и брз третман. уредите и услугите за 
давање брза помош не само што се законска обврска, тие 
се суштински дел на добрите работни односи.

неопходно е обучување на квалификувани давате-
ли на прва помош и подготвеност за транспорт на повре-
дени работници.

уредите за примарна здравствена заштита на работ-
ното место можат да помогнат да се избегнат задоцнети 
давања на потребниот третман на работници кои страда-
ат од ненадејни нарушувања на здравјето или чести за-
болувања.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• влошена повреда
• сериозна повреда или несреќа
• неконтролирана итна состојба
• доцнење на медицинскиот третман

КАКО
1. обезбедете кутии со прва помош на лесно забележ-

ливи места во близина на работната област. истите 
мора да бидат јасно означени и поставени на места 
каде што се веднаш достапни во итен случај.

2. Погрижете се кутијата за брза помош да биде снаб-
дена со чисти и соодветни составни делови. имиња-
та на обучените даватели на прва помош треба да 
бидат наведени во близина на кутијата.

3. типичната основна опрема е сместена во кутија от-
порна на прав и вода и може да ги содржи следните 
делови:

 — посебно спакувани стерилни самолепливи завои;
 — стерилни завои, компресивни завои, завои од газа 

(облоги од газа) и триаглести марами (вклучително и 
доволен број од сите различни големини и медицин-
ски фластер ленти); 

 — стерилни чаршави за изгореници;
 — памучни вати за чистење рани;

 — ножици, пинцети (за спици) и безопасни игли;
 — шише за миење и плакнење на очите;
 — готов антисептичен раствор и крема;
 — едноставни лекови кои се купуваат без рецепта, 

како аспирин и антацид;
 — стерилни пластични кеси;
 — пристап до мраз;
 — прирачник за совети за давање прва помош.

4. 4. треба да се именува одговорно лице што редов-
но ќе ја проверува содржината на кутијата за прва 
помош и ќе ги заменува искористените делови.

5. 5. треба да се стават на располагање услуги од 
примарната здравствена заштита со квалификуван 
медицински персонал. во случај претпријатието да 
е премало за такви услуги, неколку претпријатија 
треба да воспостават или најмат заеднички персо-
нал. исто така, потребно е да се биде во контакт со 
блиска клиника или болница.

6. идентификувајте ги работниците кои ќе бидат при-
сутни во секоја смена и кои се заинтересирани за 
обука по прва помош. обезбедете обука и последо-
вателно освежување на знаењата од квалификувани 
инструктори.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
 — треба да се води грижа за снабдувањето на лекови 

во кутијата за прва помош поради можноста за не-
соодветна употреба и последователно заболување. 
Главното правило гласи: лек за којшто е потребна 
лекарска рецепта не смее да биде ставен на распо-
лагање во кутијата за прва помош. таков лек може 
да се даде во амбулантата од страна на квалифику-
ван медицински претставник.

 — набавете записник кој ќе стои до кутијата за прва 
помош за запишување на деталите од инцидентот 
или несреќата од кои произлегла потребата за прва 
помош и за дадениот третман.

 — Планот за итни случаи за местото треба да го опфаќа 
и тоа како амбулантното возило ќе добие пристап 
до работното место за да изврши евакуација на се-
риозно болен или повреден работник.

ЗАПАМЕТЕТЕ
добро опремени и одржувани кутии за прва помош 

можат многу да помогнат за давање помош на работници 
во итен случај. за сериозните случаи неопходно е да се 
има пристап до блиска клиника или болница.
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Figure 98a. A first-aid kit placed on the wall of the workplace and clearly marked.

Figure 98b. A factory clinic served by a visiting doctor.

Слика 98а. Кутија за прва  помош поставена на ѕидот на работното место и јасно означена.

Слика 98б. Клиника во фабриката опслужувана од доктор што доаѓа во посети.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 99
обезбедување место за состаноци и обуки на вработени-
те.

ЗОШТО
добро место за средби и обуки ќе им овозможи на работ-
ниците да разменуваат идеи кои се важни за успехот на 
претпријатието, како и за безбедноста и здравјето на ра-
ботниците. 

имањето посебно место за состаноци и обуки им 
помага на луѓето да се оттргнат од работата и да се фоку-
сираат на учењето и решавање проблеми.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• слаба комуникација
• слабо разбирање
• сериозна повреда или несреќа
• лошо здравје на работник

КАКО

1. изберете простор што ќе придонесе кон постигну-
вање на целите на обуката или состанокот. до тој 
простор не треба да допираат надворешни влија-
нија и нивото на бучава треба да биде ниско за да се 
олесни слушањето.

2. Погрижете се местото за состаноци и обуки да има 
доволно мебел и соодветен простор за на луѓето да 
им биде удобно.

3. обезбедете добра вентилација и осветлување.

4. контролирајте ја искористеноста на просторот, така 
што  состаноците и обуките ќе имаат приоритет. до-
колку состанокот или обуката можат да се поместат 
заради некој друг настан, тогаш тие нема да изгле-
даат доволно важни.

5. обезбедете материјали за читање (вклучително и 
материјали за безбедноста) како и мултимедијална 
опрема и ресурси.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — размислете на кое место луѓето би сакале да се со-
стануваат. Пријатно место ќе ги мотивира луѓето да 
доаѓаат и да учествуваат.

 — Позитивните искуства стекнати на едно убаво место 
за состаноци ќе ги натера луѓето пак да се вратат.

 — Претпријатија кои се наоѓаат во непосредна близи-
на можат да соработуваат за уредување на добро 
место за состаноци на нивните работници.

ЗАПАМЕТЕТЕ
доколку некој состанок или обука се доволно важни за 
работниците да одвојат слободно време од работата, то-
гаш истите треба да се одржат на место каде што луѓето 
имаат чувство дека се случуваат важни работи.

CHECKPOINT 99
Provide a place for workers’ meetings and training.

WHY
A good place for workers to meet and receive training
will allow them to exchange ideas that are important to
the enterprise’s success and to the workers’ safety and
health.

Having an area set aside for meetings and training
helps people to take their minds off work and allows
them to focus on learning and problem-solving.

RISKS / SYMPTOMS
• poor communication
• poor understanding
• serious injury or accident
• poor worker health

HOW
1. Choose an area that helps to achieve the goals of

the meeting or training. The area should be free
from distractions and have a low noise level that
allows easy listening.

2. Make sure that the place for meetings and training
has enough furniture and adequate space so that
people can be comfortable.

3. Provide good ventilation and lighting.

4. Control the use of this space so that meetings and
training have priority. If it can be moved because of
another event, your meeting or training will not
seem so important.

5. Provide reading materials (including safety
materials) and multimedia equipment and
resources.

SOME MORE HINTS
— Consider using a meeting place where people want

to be. A pleasant spot will motivate people to come
and participate.

— Positive experiences in a good meeting place make
people eager to return.

— Enterprises that are close to each other can
collaborate to arrange for a good meeting place for
their workers.

POINTS TO REMEMBER
If a meeting or training is important enough for workers
to take time off from their work, then it should be held in
a place where people feel that worthwhile things will
happen.

Ergonomic checkpoints
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Figure 99a. Provide a place for meetings and training with enough space and furniture for workers to feel
comfortable.

Figure 99b. Provide facilities for workers to get together informally, where they can be comfortable and relax.

Слика 99а. Обезбедете место за состаноци и обуки со доволно простор и мебел за на работниците да им биде 
удобно.

Слика 99б. Обезбедете простории за неформални собири на вработените, во кои тие ќе се чувствуваат удобно и опуштено.
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јасно означување на областите во кои е неопходно ко-
ристење на лична заштитна опрема.

ЗОШТО
означување на областите во кои е неопходно користење 
на заштитна опрема ќе помогне да се создадат навики за 
користење на опремата. означувањето на областите ис-
клучува какви било сомнежи и размислувања на работ-
никот за тоа дали личната заштитна опрема е потребна 
или не.

јасно означените области каде треба да се користи 
лична заштитна опрема ја нагласуваат потребата за тоа. 
со тоа на претпоставените и на работниците им се олес-
нува одржувањето на практиката за  користење на опре-
мата без никакво двоумење.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• изложеност на опасни хемиски супстанции
• влошени физички ефекти
• зголемена стапка на повреди
• лоша здравствена состојба на вработен

КАКО

1. идентификувајте ги работните области во кои е по-
требна лична заштитна опрема за заштита на работ-
ниците од конкретни опасности.

2. набавете лична заштитна опрема дизајнирана за 
заштита од таквите опасности и ставете ја на рас-
полагање на сите работници на кои им е потребна.

3. во тие работни области, поставете знаци со слики 
на кои е објаснето каква лична заштитна опрема е 
потребна во таа област.

4. надгледувајте и проверувајте дали личната заштит-
на опрема во секоја од означените области се ко-
ристи правилно. организирајте редовни инспекции 
на овие области од страна на тим за безбедносна 
инспекција.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — најдобар извор за набавка на такви знаци се произ-
водителите на лична заштитна опрема.

 — доколку некој дел од опремата за работа наложува 
користење на лична заштитна опрема, обидете се 
знакот да го поставите на самата опрема (на пример, 
„Потребна е заштита за очите“ на машината за 
мелење).

 — Погрижете се личната заштитна опрема што е по-
требна во секоја работна област да биде достапна 
во таа област.

ЗАПАМЕТЕТЕ
јасно означените области кои наложуваат употреба на 
лична заштитна опрема ќе им помогнат на работниците 
да не забораваат да ја употребуваат нивната заштитна 
опрема постојано.
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Figure 100. Clearly mark areas where the use of particular personal protective equipment is obligatory.Слика 100. Јасно означени области каде користењето на одредена лична заштитна опрема е задолжително.

ОПАСНОСТ: 
НОСЕТЕ ГО 
ВАШИОТ 

РЕСПИРАТОР
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да се обезбеди лична заштитна опрема која дава 

соодветна заштита.

ЗОШТО
и покрај тоа што треба да се направат сите можни обиди 
за отстранување на опасностите во работата преку моди-
фицирање на машините и работните методи, честопати 
се јавуваат ситуации каде употребата на личната заштит-
на опрема е неопходна. за опасностите кои не можат да 
се отстранат, мора да се избере и користи соодветна лич-
на заштитна опрема.

личната заштитна опрема што обезбедува заштита 
за одреден дел од телото (на пр. заштита на рацете или 
респираторна заштита) се среќава во различни видови.  
секој вид на лична заштитна опрема е дизајниран за заш-
тита само од определени опасности.

најзначајно од сѐ е личната заштитна опрема да од-
говара на секој тип на опасност што може да се сретне во 
работната област.

користењето на погрешен вид заштитна опрема му 
дава на работникот лажно чувство на сигурност. тоа е 
многу опасно. исто така, многу е важно да се избере оп-
рема која не само што ја дава најдобрата заштита, туку 
е и удобна, на работникот му овозможува подвижност и 
лесно одржување.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• сериозна повреда или несреќа
• изложеност на опасни хемиски супстанции
• влошени физички ефекти
• лоша здравствена состојба на вработен

КАКО

1. идентификувајте го типот на опасност во работната 
област.

2. консултирајте се со производителите на лична заш-
титна опрема за да се осигурате дека го имате пра-
вилниот вид на опрема за заштита од видот на опас-
ност во секоја работна област. назначете едно лице 
или тим што ќе бидат одговорни за избор на личната 
заштитна опрема и обезбедете соодветна обука.

3. обезбедете доволни количини од правилниот вид 
лична заштитна опрема за секоја од работните об-
ласти каде што тоа е потребно.

4. редовно проверувајте дали правилниот вид на лич-
на заштитна опрема се употребува соодветно.

5. Погрижете се за соодветното одржување на опре-
мата и нејзино заменување по потреба.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — кога личната заштитна опрема се користи за зашти-
та од хемиски опасности, најбитно е да се утврдат 
хемиските супстанции.

 — иако општиот термин „ракавица“ се користи за 
идентификување на сите видови опрема за заштита 
на рацете, не значи дека секоја ракавица може да 
обезбеди заштита од сите хемиски супстанции. на 
пример, ракавица дизајнирана за заштита на рацете 
од натриум хидроксид (каустичен) може да се пока-
же несоодветна за заштита од растворувачи.

 — не постојат заштитни маски што можат да ги зашти-
та работниците од сите видови хемиски супстанции. 
на пример, заштитната маска што го прочистува 
воздухот дизајнирана за отстранување на водород-
ниот сулфид од воздухот би била безвредна ако се 
користи за јаглерод моноксид. работникот што ко-
ристи таква заштитна маска при работа со јаглерод 
моноксид ќе има лажно чувство на сигурност.

 — во ситуации каде кислородот може да биде ограни-
чен (во затворен простор), опасно е да се користи 
заштитна маска со филтер. така, единицата која го 
снабдува работникот со воздух за дишење е неопхо-
ден дел од заштитната опрема на работникот.

 — работењето во жешки услови може да предизвика 
потење додека работникот ја носи заштитната оп-
рема, што може да доведе до непријатност. затоа 
изборот на опремата треба да ја минимизира оваа 
појава.

ЗАПАМЕТЕТЕ
избегнувајте употреба на неправилна лична заш-

титна опрема што ќе предизвика лажно чувство на сигур-
ност. консултирајте се со производителот за секој избор 
и употреба на лична заштитна опрема.
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Figure 101a.
Make sure that

the chosen
personal

protective
equipment

gives adequate
protection.

Figure 101b. (i) and (ii) It is extremely important to match the personal protective equipment to the
particular type of hazard encountered in each work area. Check its proper use regularly.

Figure 101c. Fitting the personal protective equipment to
each individual worker is absolutely essential. Make sure
that well-fitted equipment is provided and used.

Figure 101d. Give high priority to workers’ comfort and
easy maintenance in selecting personal protective
equipment from among available types.

(i)

(ii)

Слика 101а. 
Погрижете се 
избраната лична 
заштитна опрема 
да обезбедува 
соодветна 
заштита.

Слика 101б. (i) и (ii) Од суштинска важност е личната заштитна опрема да одговара на соодветниот тип на 
опасност што се среќава во работната област. Редовно проверувајте дали соодветно се употребуваат. 

Слика 101в. Усогласувањето на личната заштитна опрема за 
секое лице е апсолутно неопходно. Проверете дали добро 
усогласената опрема е обезбедена и дали истата се користи.

Слика 101г. При изборот на личната заштитна опрема од повеќе 
достапни видови, прв приоритет нека ви биде удобноста на 
работниците и лесното одржување.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 102
да се осигура редовно користење на личната заштитна 
опрема со соодветни инструкции, проби за приспособу-
вање и обуки.

ЗОШТО
кога употребата на заштитната опрема е неопходна, 
најважното е таа редовно да се користи.

ни најдобрата заштитна опрема не може да ги заш-
тити работниците доколку не се носи правилно.

само редовно користење на личната заштитна опре-
ма може ефикасно да ја намали изложеноста на опасни 
услови и постојано да ги штити работниците.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Сериозна повреда или несреќа
• Изложеност на опасни хемиски супстанции
• Влошени физички ефекти
• Лоша здравствена состојба на вработен

КАКО

1. обуката за заштитната опрема треба, во усна и во 
писмена форма, да го информира секој работник 
кој треба да користи лична заштитна опрема, за 
следново:

 — зошто е неопходно да се користи 
   личната заштитна опрема;

 — кога и каде треба да се користи личната  
  заштитна опрема;

 — како треба да се користи таа; и

 — како да се грижат за опремата.

2. обезбедете доволна обука за работниците за пра-
вилната употреба и одржување на нивната заштитна 
опрема.

3. охрабрете ги работниците за користење на нивната 
заштитна опрема во периодот на пробно приспосо-
бување. имајте предвид дека на корисникот му тре-
ба време за приспособување на опремата во пери-
одот на надгледуваното пробно користење што трае 
најмалку неколку недели.

4. редовно надгледувајте и проверувајте дали заштит-
ната опрема на работа се користи и одржува.

5. на работното место обезбедете да има резервни де-
лови и уреди за одржување со цел брза замена на 
истрошени делови или опрема.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
редовната употреба на личната заштитна опрема е за-
гарантирана само кога на тоа се инсистира постојано и 
истата редовно се проверува.

заштитната опрема претставува дополнително ра-
ботно барање. за соодветна употреба секогаш требаат 
охрабрувања и пробни користења.

за респираторна заштита важно е работниците да 
бидат информирани за тоа кој вид на опрема и кои видо-
ви на филтри треба да ги користат за нивна заштита.

ЗАПАМЕТЕТЕ
редовната употреба на лична заштитна опрема на ра-
ботното место заштедува пари и го намалува човековото 
страдање.
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Figure 102a. (i) and (ii) Three types of half mask with
filter.
Top left: As protection against airborne particles, e.g.
stone dust.
Bottom left: As protection against gases and fumes, e.g.
when using paints containing solvents.This filter contains
activated carbon.
Above:With a combination filter containing both a dust
and a gas filter.These masks are examples of the simplest
effective respiratory protection. Replace the filter when it
gets harder to breathe or when it begins to smell. Replace
the filter frequently.

Figure 102b. All workers who may need to use respirators should be regularly trained in their use, care and maintenance.

(i) (ii)
1. PRE-FILTER
2. DUST FILTER

GAS FILTER

COMBINATION FILTER
1 2

1. Преден Филтер

2. Филтер за Прав

Филтер за Гас

комбиниран Филтер

Слика 102а. (i) и (ii) Три типови на полумаска со филтер.
Горе  лево: Како заштита од честички што се пренесуваат преку 
воздухот, на пр. прав од камен.
Долу лево: Како заштита од гасови и чад, на пр. при работа со 
бои кои содржат растворувачи. Овој филтер содржи активен 
јаглерод.
Горе: Со комбиниран филтер што содржи филтер и за гасови и 
за прав. Овие маски се примери за наједноставната ефективна 
респираторна заштита. Кога ќе замириса или ќе почувствувате 
тешкотии во дишењето заменете го филтерот. Менувајте го 
филтерот често.

Слика 102б. Сите работници на кои може да им затребаат заштитни  маски треба редовно да се обучуваат како да ги користат, 
одржуваат и како да се грижат за нив.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 103
да се осигура дека секој ја користи личната заштитна оп-
рема таму каде што е потребно.

ЗОШТО
дури и најдобрата лична заштитна опрема не може да ги 
заштити работниците од опасности на работното место, 
доколку истата не се носи соодветно.

опасностите на работното место не предизвикуваат 
смрт, повреди и болести секој ден. тоа им дава на работ-
ниците лажна сигурност дека личната заштитна опрема 
не е потребна. Потребен е посебен напор за обучување.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• сериозна повреда или несреќа
• изложеност на опасни хемиски супстанции
• влошени физички ефекти

КАКО

1. обучувајте ги работниците за опасностите во нив-
ната работна средина и за неопходната заштита од 
нив.

2. објаснете им на работниците како личната заштит-
на опрема може да ги заштити од тие опасности и 
како нема да успее да ги заштити доколку не се носи 
правилно.

3. Потсетете ги работниците за ризиците што ги пре-
земаат на себе со некористењето на нивната лична 
заштитна опрема.

4. охрабрете ги правилно да ја користат заштитната 
опрема, а кога е потребно, дисциплинирајте ги ра-
ботниците што не го прават тоа.

5. Формирајте тим за безбедносна инспекција што ре-
довно ќе поминува низ различни работни области и 
ќе ги идентификува небезбедните услови, вклучи-
телно и ситуации каде е потребно, а не се користи 
личната заштитна опрема.

 

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — раководителите заедно со работниците треба да ги 
утврдат опасностите на работното место и ситуаци-
ите во кои е неопходна лична заштитна опрема

 — за да ги убедите работниците да ја користат нивна-
та заштитна опрема, неопходно е да ги снабдите со 
соодветните видови на опрема.

 — тимот за безбедносна инспекција мора да го сочи-
нуваат претставници и од раководството и од работ-
ниците.

 — Погрижете се тимот за безбедносна инспекција да 
презема директни активности за поправање на со-
стојбата и изработува писмен извештај за небезбед-
ните ситуации.

 — имајте на ум дека работниците можат да добијат 
лажно чувство на сигурност. Погрижете се да не се 
стекнат со небезбедни работни навики затоа што се 
потпираат на нивната заштитна опрема.

ЗАПАМЕТЕТЕ
убедете ги луѓето правилно да ја користат нивната лична 
заштитна опрема секогаш кога е потребно. тоа бара до-
следно управување.
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Figure 103a. Encourage workers to use personal
protective equipment properly.This must be done in
parallel with the enterprise effort to improve workplace
conditions in general.

Figure 103b. Both the manager or supervisor and the workers
should identify workplace hazards and situations where
personal protective equipment is required.

Слика 103а. Охрабрете ги работниците правилно да ја 
користат личната заштитна опрема. Тоа мора да се направи во 
согласност со обидите на претпријатието за подобрување на 
работните услови во целост.

Слика 103б. Раководителот или претпоставениот заедно со 
работниците треба да ги утврдат опасностите на работното место и 
ситуациите во кои е неопходна лична заштитна опрема.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 104
да се осигури дека личната заштитна опрема е прифатли-
ва за работниците и дека е чиста и одржувана.

ЗОШТО
доколку личната заштитна опрема е прифатлива за ра-
ботниците, нејзината редовна употреба е гарантирана, а 
со тоа ризикот од несреќи и повреди се сведува на мини-
мум.

со редовно чистење и одржување, заштитната опре-
ма ја задржува својата делотворност.

Постојат услови за прифатлива лична заштитна оп-
рема. Посветете доволно внимание за да се осигурате 
дека вложените ресурси се правилно искористени.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Сериозна повреда или несреќа
• Изложеност на опасни хемиски супстанции
• Влошени физички ефекти
• Губење на слухот
• Лоша здравствена состојба на вработен

КАКО

1. обезбедете правилен вид на лична заштитна опре-
ма, како и видови и големини кои ќе одговараат на 
секој од работниците. на пример, ако опремата е 
премногу тесна или преголема, таа не овозможува 
ефективна заштита, предизвикува нелагодност и го 
обесхрабрува корисникот од редовна употреба.

2. обезбедете доволно информации за корисниците 
на лична заштитна опрема во однос на факторите 
на ризик при работа и потенцијалот на опремата да 
ги заштити.

3. Погрижете се сите (надредени, работници, посети-
тели на работното место итн.) да ја користат означе-
ната заштитна опрема кога е потребно.

4. секогаш избирајте удобна лична заштитна опрема, 
на пример лесна опрема со соодветна вентилација 
и со максимална заштита.

5. назначете одговорно лице за одржување на заштит-
ната опрема.

6. утврдете како треба да се чува, чисти и одржува се-
кој вид на заштитна опрема. ова пренесете им го на 
работниците.

7. Погрижете се резервните делови за заштитната оп-
рема да бидат достапни, за истата ефикасно да се 
одржува.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
Пробите за приспособување пред редовната употреба 
на личната заштитна опрема се корисни за убедување на 
работниците дека опремата е неопходна и прифатлива.

имајте предвид што е она што го претпочитаат ра-
ботниците во однос на бојата, формата, материјалот и 
дизајнот на заштитната опрема.

ако заштитните маски се веќе износени, обезбедете 
резервни филтри и дајте им инструкции на вработените 
во однос на барањата за замена.

ЗАПАМЕТЕТЕ
личната заштитна опрема што е прифатлива за работни-
ците се користи со поголема подготвеност и поредовно. 
следете го секое некористење на заштитната опрема и 
утврдете процес како да ги решите проблемите на кои 
може да наидат работниците, а се поврзани со употре-
бата. 



223

Простории за одмор и разонодаWelfare facilities

223

Figure 104a. Always select comfortable and well-fitting
personal protective equipment.

Figure 104b. Personal protective equipment is developing
fast. Always select equipment that is effective and
comfortable, for example lightweight equipment with
proper ventilation and with maximum protection.

Слика 104а. Секогаш изберете удобна лична заштитна опрема 
која добро ќе одговара.

Слика 104б. Благодарение на науката, има брз развој во областа 
на  личната заштитна опрема. Секогаш избирајте ефективна 
и удобна опрема, на пример лесна опрема со соодветна 
вентилација и со максимална заштита.
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CHECKPOINT 105
Provide proper storage for personal protective
equipment.

WHY
Good management is the key to a sustainable
programme for the use of any personal protective
equipment. This should include a good storage policy.

Proper use and maintenance of personal protective
equipment is facilitated by providing a “home” for each
item.Workers feel responsible for the appropriate use
of protective equipment when storing it in a proper
place after its use.

Clean and properly maintained personal protective
equipment encourages workers to use it regularly.
Cleaning of equipment should be incorporated within
the maintenance programme.

Simply instructing workers to clean and maintain
their protective equipment is not sufficient. Provide
good and well-planned support so that workers can
cooperate easily in maintaining their own equipment.

RISKS / SYMPTOMS
• serious injury or accident
• exposure to hazardous chemicals
• aggravated physical effects
• equipment damage

HOW
1. Check the number, size and quality of all the

necessary personal protective equipment, and
establish a policy on where and how to store each
item.

2. Maintain records of the protective equipment and
spare parts.

3. In consultation with users, designate an appropriate
storage place for each item of protective
equipment. Make sure that access to the equipment
and its inventory are easy.

4. Make a concrete plan for regular checking of the
use and maintenance of personal protective
equipment. This will be facilitated by the fact that
each item has its own place.

5. Maintain the storage place of personal protective
equipment in good order.

6. Involve the users fully in all procedures from (1) to
(4), above.

7. Good storage procedures should be an important
part of the training programme concerning
personal protective equipment.

SOME MORE HINTS
— Designation of storage places for personal

protective equipment is best done by first
establishing a good programme for the selection,
use, maintenance, repair and review of such
equipment.

— As storage places are fixed, it should be easy to
provide adequate instructions for the use and
maintenance of personal protective equipment and
inform workers (e.g. by posting notices) of areas
and processes where such equipment is required.

— Each worker must use the protective equipment
that is well fitted to his or her size. Make sure that
this particular size is available when change or
repair is needed.

POINTS TO REMEMBER
Providing a “home” for each item is an essential part of
the enterprise programme for the effective use of
personal protective equipment. It represents the
commitment of management and the workers
concerned.

Ergonomic checkpoints
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Figure 105a.The maintenance of personal protective equipment
should be well planned, including storage, regular maintenance
and training.

Figure 105b. Make sure that access to personal protective equipment and its inventory are easy for workers, and maintain
the storage place in good order. Use cupboards with doors where possible as another way to keep personal protective
equipment neat and clean.

КОНТРОЛНА ТОЧКА 105
обезбедување соодветно чување на личната заштитна 
опрема.

ЗОШТО
доброто управување е клучно за една одржлива програ-
ма за користењето на секоја лична заштитна опрема. тоа 
треба да опфаќа добра политика за чување.

соодветното користење и одржување на личната 
заштитна опрема е полесно ако секој од деловите добие 
„свое место“. ако после употреба, опремата се става на 
соодветно место, работниците се чувствуваат одговорни 
за нејзината соодветна употреба.

чистата и правилно одржувана лична заштитна оп-
рема ги охрабрува работниците да ја користат редовно. 
чистењето на опремата треба да биде вградено во про-
грамата за одржување.

не е доволно само да им се каже на работниците 
дека треба да ја чистат и одржуваат нивната заштитна оп-
рема. обезбедете добра и јасно испланирана поддршка 
за да ја олесните соработката меѓу работниците при одр-
жувањето на нивната опрема.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• сериозна повреда или несреќа
• изложеност на опасни хемиски супстанции
• влошени физички ефекти
• оштетување на опремата

КАКО

1. Проверете го бројот, големината и количината на 
целата неопходна лична заштитна опрема и воспо-
ставете политика за тоа каде и како треба да се чува 
секој дел од неа.

2. водете записник за заштитната опрема и резервни-
те делови.

3. во консултација со корисниците, назначете соод-
ветно место за чување на секој дел од заштитна оп-
рема. Погрижете се да има лесен пристап до опре-
мата и нејзините залихи.

4. направете конкретен план за редовна проверка на 

употребата и одржувањето на личната заштитна оп-
рема. тоа ќе биде многу олеснето со фактот дека 
секој дел од опремата си има „свое место“.

5. одржувајте го уредно местото каде што се чува лич-
ната заштитна опрема.

6. Целосно вклучете ги корисниците во процедурите 
од (1) до (4) погоре.

7. добрите процедури за чување треба да бидат 
суштински дел од програмата за обука што се одне-
сува на заштитната опрема.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — назначувањето на местата за чување на личната 
заштитна опрема најдобро се прави откако прво ќе 
се воспостави добра програма за избор, користење, 
одржување, поправање и преглед на таквата опре-
ма.

 —  бидејќи местата за чување се фиксни, лесно тре-
ба да се дадат адекватни инструкции за користење 
и одржување на личната заштитна опрема и да се 
информираат работниците (на пр. со поставување 
известувања) за областите и процесите каде оваа 
опрема е неопходна.

 — секој работник мора да користи заштитна опрема 
што одговара на неговата или нејзината големина. 
Погрижете се таа големина да биде достапна кога 
ќе дојде време за замена или поправка.

ЗАПАМЕТЕТЕ
обезбедувањето „место“ (за чување) за секој предмет 
е составен дел од програмата на претпријатието за 
ефективно користење на личната заштитна опрема. тоа 
претставува заложба на раководството и на засегнатите 
работници.
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Figure 105a.The maintenance of personal protective equipment
should be well planned, including storage, regular maintenance
and training.

Figure 105b. Make sure that access to personal protective equipment and its inventory are easy for workers, and maintain
the storage place in good order. Use cupboards with doors where possible as another way to keep personal protective
equipment neat and clean.

Слика 105а. Одржувањето на личната заштитна опрема треба да биде 
добро испланирано, вклучувајќи ги чувањето, редовното одржување и 
обуката.

Слика 105б. Погрижете се да биде обезбеден лесен пристап до личната заштитна опрема и нејзините залихи за работниците и 
одржувајте го уредно местото за чување. Друг начин за чување на личната заштитна опрема чиста и уредна е користењето на 
ормари со вратички, секогаш кога тоа е можно

Престилки Мантили Капи

Шлемови

Ракавици

Штитници за уши

Чизми





227

        Организација на работењето



228

Ергономски контролни точки

КОНТРОЛНА ТОЧКА 106
решавање на секојдневните проблеми со вклучување на 
група работници.

ЗОШТО
со своето секојдневно искуство, работниците ги знаат 
причините за проблемите во работата и честопати имаат 
корисни совети за тоа како истите да се решат.

најголемиот дел од проблемите во работата можат 
да се решат со едноставни и не толку скапи решенија. 
Групните дискусии се најдобриот начин за изнаоѓање на 
практични решенија.

решавањето на проблемите во работата честопати 
значи донесување нови промени во работните методи и 
работните задолженија. работниците кои се вклучени во 
планирањето на овие промени, истите полесно ќе ги при-
фатат.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• слаба комуникација
• слабо разбирање
• неприфаќање
• зголемени стапки на повреди или болести
• лоша здравствена состојба на вработен

КАКО

1. консултирајте ги работниците за проблеми во про-
изводството и други проблеми во работата поврзани 
со безбедноста. организирајте групна дискусија за 
тоа зошто се појавиле овие проблеми и како можат 
да се решат.

2. кога е можно, консултирајте се со работниците за:

 — колку брзо се завршува работата (брзина, пери-
од на еден циклус);

 — по кој редослед се врши работата (временски 
редослед, последователност);

 — каде се извршува работата;

 — кој ја извршува работата.

3. Формирајте мала група (или неколку помали групи 
во зависност од тоа колку е голем проблемот) и по-

барајте од групата да пронајде изводливи опции за 
решавање на проблемот.

4. доколку за решението е потребен технички совет, 
обезбедете соодветна поддршка за групната диску-
сија во форма на информации за практично подоб-
рување или експертски совет.

5. овие опции презентирајте им ги на сите засегнати 
раководители и работници и побарајте мислење од 
нив. врз основа на добиената повратна информа-
ција, изберете го најпрактичното и најефективно 
решение.

6. Пренесете им ги на сите работници презентираните 
предлози, како и резултатот од спроведувањата на 
подобрувањата избрани на тој начин. со тоа се ох-
рабрува понатамошно унапредување на решавање-
то проблеми со учество на работниците.

7. водете записник за направените планови за подо-
цна да можете да направите последователна евалу-
ација.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — доколку на вашето работно место има работ-
на операција со помала ефективност или про-
блематична област, тоа е веројатно последи-
ца на повеќе фактори. затоа, неопходно е да 
се преземат неколку дејства во исто време. 
важно е да се побара од работничките групи да 
изработат практичен збир решенија кои можат да 
ги покријат овие неколку важни аспекти, а не да се 
носат еднострани решенија кои изоставуваат други, 
поважни аспекти.

 — Погрижете се работниците да знаат дека треба да 
го пријават секој проблем и да учествуваат во него-
вото решавање.

 — Побарајте совет од некој што има искуство во реша-
вање на слични проблеми.

ЗАПАМЕТЕТЕ
јасно објаснете им ги на работниците тесните грла 

во работата или другите проблеми и дајте им можност да 
дадат сугестии. најдобриот начин е да ги вклучите ра-
ботниците во групна дискусија за тоа како да се решат 
проблемите.
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Figure 106a. Provide opportunities for workers to discuss their ideas about ways of improving each work area.

Figure 106b. Discuss in a small group (or several groups, depending on the size of the problem in question) feasible
options for solving the problem.

Слика 106а. Обезбедете можности за дискусија меѓу работниците за нивните идеи како да се подобри работната област.

Слика 106б. Во мала група дискутирајте (или неколку групи, во зависност од тоа колку голем е проблемот за кој се работи) изводливи 
опции за решавање на проблемот.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 107
консултирање на работниците за подобро регулирање на 
работно време.

ЗОШТО
уредувањето на работното време може да се проме-
ни, а да се задржи истата должина на работни часови. 
Постојат мноштво начини на уредување кои можат да се 
разликуваат: почетно време и време за одење, паузи за 
одмор, разлики во должината на смените од еден до друг 
ден, системи на смени, системи со флексибилни часови, 
итн. многу често се јавува потреба од пронаоѓање подо-
бри опции.

кога се менува уредувањето на работното време, 
најдобриот начин за изнаоѓање подобри опции е консул-
тирањето со работниците.

новите уредувања на работното време влијаат на 
сите работници. различни работници може да имаат раз-
лични гледишта. со цел да се надминат таквите разлики, 
неопходно е да се вклучат сите што се засегнати од фаза-
та на планирање.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• слаба комуникација
• Преголем умор
• нарушување предизвикано од стрес
• лоша здравствена состојба на вработен
• неприфаќање

КАКО

1. 1. утврдете ги можните опции за нови уредувања 
на работното време преку групна дискусија која 
ги опфаќа сите засегнати работници или нивните 
претставници.

2. 2. во исто време, имајте предвид дека постојат 
разновидни начини за промени на уредувањата на 
работното време. честите примери изгледаат вака:

 —  промена на почетното време/времето за замину-
вање;
 —  разместени часови;
 —  вметнување паузи за одмор;
 —  пресметување просек од прекувремени часови;
 —  распределување одмор;
 —  флексибилно работно време;
 —  системи со работа во смени;

 —  варирање на должината на смените;
 —  работа со скратено работно време;
 —  споделување на работата.

3. споредете ги можните опции знаејќи како да се за-
доволат и деловните барања и она што го претпочи-
таат  вработените. Потоа договорете се за конкрет-
ните планови.

4. Пред да направите тест период или да ги воведете 
новите уредувања, побарајте повратно мислење од 
работниците. не брзајте. Преговарањето пред фа-
зата на спроведување е секогаш неопходно, а по 
правило, потребни се и понатамошни приспособу-
вања.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
мора да се земат предвид и деловните барања (опе-

ративното време, нивоата на екипираност со персонал и 
плановите за производство) и преференциите на работ-
ниците (промени во работното време, одмор, викенди, 
семејни одговорности). тоа бара внимателно планирање 
преку групна студија.

честопати е корисно да се основа тим за планирање 
кој ќе вклучи претставници на работниците и нивните 
претпоставени. тимот може да се обиде да ги утврди 
практичните опции. Плановите што ќе ги презентира ти-
мот можат да се искористат како основа за понатамошни 
консултации.

најголемиот дел од уредувањата на работното вре-
ме ги покриваат прашањата што треба да се договорат со 
колективно преговарање. во оваа фаза на преговарање 
со сигурност можат да се искористат опциите предложе-
ни од страна на тимот за планирање.

како функционални модели можат да се искористат 
примери за уредувања на работното време што се корис-
тат во слични претпријатија.

обично најдобро е новите уредувања на работно-
то време најпрво да се воведат на пробна основа. Потоа 
треба да следи заедничка евалуација од страна на рако-
водството и претставници на работниците.

ЗАПАМЕТЕТЕ
уредувањата на работното време влијаат на се-

којдневниот живот. консултирањето со засегнатите ра-
ботници дава подобри резултати и ги прави работниците 
позадоволни.

CHECKPOINT 107
Consult workers on improving working-time
arrangements.

WHY
Working-time arrangements can change even within the
same length of working hours. There are a variety of
arrangements that may differ: starting and finishing
times; rest breaks; day-to-day differences in shift
lengths; shift systems; flexible hours systems, etc. It is
quite often necessary to seek better options.

When changing working-time arrangements,
consulting workers is the best way to develop better
options.

New working-time arrangements affect all workers.
Different workers may have different views. In order to
overcome such differences, it is essential to involve
everyone concerned from the planning stage.

RISKS / SYMPTOMS
• poor communication
• excessive fatigue
• stress-induced disorder
• poor worker health
• lack of acceptance

HOW
1. Identify possible options for new working-time

arrangements through group discussion that
involves the workers concerned, or their
representatives.

2. In so doing, consider that there are various ways of
changing working-time arrangements. Common
examples include:

– change in starting/finishing times;
– staggered hours;
– inserting rest breaks;
– averaging working hours over time;
– allocating holidays;
– flexitime;
– shift-work systems;
– varying shift lengths;
– part-time work;
– job sharing.

3. Compare possible options by knowing how both
business requirements and workers’ preferences
can be accommodated. Then agree on concrete
plans.

4. Get feedback from workers before having a test
run or introducing new arrangements. Do not be in
a hurry. Negotiation before implementation is
always indispensable, and further adjustments are,
as a rule, needed.

SOME MORE HINTS
— Both business requirements (operating time, staffing

levels and production plans) and workers’
preferences (changes in working hours, holidays,
weekends, family responsibilities) must be duly
taken into account. This needs careful planning
through group study.

— It is often useful to establish a planning team that
includes workers’ representatives and supervisors.
The team can try to identify practical options. The
plans presented by the team can be used as a basis
for further workplace consultations.

— Most working-time arrangements cover questions
that need to be negotiated by collective bargaining.
The possible options proposed by a planning team
can certainly be used at this bargaining stage.

— Examples of working-time arrangements used in
similar establishments can serve as workable
models.

— It is usually preferable to introduce new working-
time arrangements on a trial basis. Joint evaluation
by management and the workers’ representatives
should follow.

POINTS TO REMEMBER
Working-time arrangements affect everyday life.
Consulting the workers concerned gives better results
and makes them more satisfied.

Ergonomic checkpoints
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Figure 107. Encourage group discussion and get feedback from workers before introducing new working-time
arrangements.
Слика 107. Пред воведување на нови уредувања на работното време охрабрете групна дискусија и побарајте повратно мислење од 
работниците.

РАСПОРЕД ЗА РАБОТА НА ЕДЕН ИЛИ 
ПОВЕќЕ РАБОТНИЦИ

КОНСОЛИДИРАН РАСПОРЕД

НЕДЕЛА 1 НЕДЕЛА 1

УТРИНСКА

СМЕНА

НОќНА
СМЕНА

ПОПЛАДНЕВНА

СМЕНА

НЕДЕЛА 2 НЕДЕЛА 2НЕДЕЛА 3 НЕДЕЛА 3
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Figure 108. Discuss workers’ suggestions about improving their own workplaces and workstations.

КОНТРОЛНА ТОЧКА 108
вклучување на работниците во подобрувањето на кон-
цептот на нивните работни простори.

ЗОШТО
никој не знае подобро за работата од лицето што таа ра-
бота ја извршува секој ден. овој работник е најдобриот 
извор на информации за тоа како да се подобри опрема-
та и продуктивноста.

При подобрување на работните места поголеми се 
шансите луѓето да си ги следат сопствените идеи. вклу-
чувањето на работниците во дизајнирање на подобру-
вањата ја гарантира нивната соработка при целосното 
искористување на постигнатите модификации.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• слаба комуникација
• слабо разбирање
• неприфаќање
• зголемена стапка на повреди или болести
• лоша здравствена состојба на вработен

КАКО

1. запрашајте ги работниците за сите проблеми што 
настануваат во нивниот работен простор. Потоа 
слушнете ги нивните идеи за тоа како да се надми-
нат тие проблеми.

2. за да ги формулирате изводливите подобрувања, 
како материјал за размислување искористете некои 
добри примери што се спроведени во вашата око-
лина.

3. веднаш дискутирајте за сугестиите на вработените. 
обидете се да пронајдете сугестии што можат да се 
спроведат веднаш или за кратко време. доколку има 
сугестии што не можат да се прифатат поради те-
хнички, финансиски или други причини, објаснете 
ги причините, повторете го проблемот и побарајте 
други сугестии.

4. дајте им признание на луѓето за нивните идеи за 
подобрување на работните простори. тоа ќе биде 
охрабрување за понатамошни подобрувања.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — креирајте конкретна можност за работниците да 
предлагаат идеи за подобрување на нивните работ-
ни простори. еден од начините е да се постави рок 
за идеите. Појаснете дека овие идеи ќе се дискути-
раат со цел да се изнајдат најизводливите решенија. 
луѓето можеби не се навикнати да ги изразуваат 
нивните идеи и можеби немаат доволно пракса за 
да пронајдат реалистични решенија, затоа дајте 
им доволно време да размислат за проблемот и да 
предложат решение.

 — за анализирање на предлозите секогаш користе-
те групна дискусија, со споредување на опциите и 
утврдување изводливо решение.

 — во исто време разговарајте за повеќе аспекти на 
дизајнот на работното место со тоа се стимулираат 
различни идеи кои се можни и се олеснува утврду-
вањето на изводливите подобрувања.

ЗАПАМЕТЕТЕ
вашиот најдобар извор на идеи за подобрување на ра-
ботниот простор се луѓето што ја извршуваат работата 
секој ден.
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Figure 108. Discuss workers’ suggestions about improving their own workplaces and workstations.
Слика 108. Дискутирајте ги сугестиите на работниците за подобрување на нивните работни места и работни простори.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 109
консултирање на вработените кога има промени во про-
изводството и кога се потребни подобрувања за побез-
бедна, полесна и поефикасна работа.

ЗОШТО
работниците ќе покажат подобри резултати во нова 

ситуација ако претходно биле вклучени во самиот процес 
што довел до промени на таа ситуација.

знаењето и искуството на работниците помагаат во 
решавање на проблемите во производството или подоб-
рување на условите на работното место.

многу процедури, задачи и работи се прават на од-
реден начин само затоа што отсекогаш биле така извр-
шувани. може да се најдат многу подобри начини за по-
стигнување на целите на претпријатието, со мал трошок. 
тие подобри начини можат поефективно да се пронајдат 
ако се вклучат работници кои ја познаваат тековната со-
стојба.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• слаба комуникација
• слабо разбирање
• неприфаќање
• зголемена стапка на повреди
• лоша здравствена состојба на вработен

КАКО

1. запрашајте ги работниците кои делови од тековната 
работа се најтешки, најопасни или најнепријатни и 
како сметаат дека овие проблеми можат да се ре-
шат.

2. создадете отворена средина каде работниците ќе 
волонтираат со свои идеи за подобрување на про-
изводниот дизајн и работните процеси. тоа обично 
се прави преку дискусии во мали групи. неопход-
но е да им покажете на работниците дека брзо ќе 
дејствувате во однос на нивните идеи, или пак вед-
наш  кажете им доколку истите не можат да се спро-
ведат.

3. кога има промени во производниот дизајн или ра-

ботните процеси, консултирајте се со работниците 
за тие промени со цел да пронајдете начини за нив-
ната работа да ја направите побезбедна, полесна и 
поефикасна во новата ситуација.

4. изработете процедура за добивање мислење од 
работниците и дејствување по тоа мислење (на  
пр. процедури на квалитет или комитети за плани-
рање).

5. охрабрете и наградете ги работниците кои ги пре-
зентираат своите идеи за подобрување.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — вклучете ги работниците уште од фазата на почет-
ното планирање и дизајнирање. така е многу по-
добро отколку да ги консултирате кога основните 
планови се веќе направени.

 — исто така, направете планови за безбедно рабо-
тење во вонредни состојби. наградата направете ја 
да биде значајна за работниците.

ЗАПАМЕТЕТЕ
вклучувањето на работниците во промените на производ-
ниот дизајн или работните процеси прави тие да бидат 
клучот за успехот во нивната работа.

CHECKPOINT 109
Consult workers when there are changes in production
and when improvements are needed for safer, easier
and more efficient work.

WHY
Workers will perform better in a new situation when
they are involved in the process of change to that
situation.

Workers’ knowledge and experience help to solve
production problems or improve workplace conditions.

Many procedures, tasks and jobs are done in a
certain way because they have always been done that
way. There may be many better ways to achieve the
enterprise’s goals at little cost. These better ways can
be found more effectively by involving workers who
know the existing situation.

RISKS / SYMPTOMS
• poor communication
• poor understanding
• lack of acceptance
• increased injury rates
• poor worker health

HOW
1. Ask workers which parts of the existing job are

most difficult, dangerous or unpleasant, and how
they think these problems could be solved.

2. Create an open environment where workers
volunteer ideas for improving product design and
work processes. This is usually done by having
discussion sessions in small groups. It is necessary
to show workers that their ideas are responded to
by quick action, or tell them immediately why they
cannot be implemented.

3. When there are changes in product design or work
processes, consult workers about such changes to
find ways to make their work safer, easier and more
efficient in the new situation.

4. Develop a procedure for receiving and acting on
workers’ input (e.g. quality circles or planning
committees).

5. Encourage and reward workers who present ideas
for improvements.

SOME MORE HINTS
— Involve workers from the initial planning and design

stages. This is much better than consulting them
only after all essential plans have been made.

— Make plans for safe operations in emergency
situations, too.

— Make the reward meaningful to the workers.

POINTS TO REMEMBER
Involving workers in making changes in product design
or work processes makes them key to the success of
their work.

Ergonomic checkpoints
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Figure 109. Create an open environment in which workers feel free to examine risks and
problems and exchange opinions about how to deal with them.

Слика 109. Создадете отворена средина во која работниците ќе се чувствуваат слободни да ги 
анализираат ризиците и проблемите, но и да разменат мислења за тоа како да се справат со нив.
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CHECKPOINT 110
Inform and reward workers about the results of their
work.

WHY
Improving productivity and the workplace requires
changes in the way work is carried out. This is
effectively done by actively involving workers in
planning and implementation of the improvement
process.

It is important to show the commitment of the
enterprise to constant improvement. Show this
commitment by rewarding workers properly when they
help to make improvements.

People learn and change by knowing exactly what
other people feel and think about their work results.

Tell people if their work needs improvement so that
they know what is expected of them. Also tell people
when they are doing well. In that way, you can
communicate with each other better and improve
productivity.

Workers are often isolated from each other and do
not have the opportunity to learn what happens after
their part of the work has been done. Special care is
needed to inform them about the results of their work.

RISKS / SYMPTOMS
• poor communication
• lack of acceptance
• demotivated workers
• low morale of workers

HOW
1. Let people know that you appreciate their work

when they do their jobs well. Be specific in telling
them exactly what they did well.

2. When people are not doing their jobs well, tell them
what they are doing wrong. Focus on what they are
doing wrong and how to correct it, while also
acknowledging their strengths.

3. Organize opportunities to show people how
specific jobs should be done through examples and
demonstrations by other experienced workers.

4. Check whether people are told regularly about the
results of their work. Keep in mind that this should
be done in such a way as to avoid giving the
impression that the work is being supervised for
strict disciplinary purposes. Tell workers about
their work results to let them know how important
this is to the workers, other people and the
enterprise as a whole.

5. Reward workers by appropriate means that suit the
enterprise’s overall policy. These can include
announcing the best proposals or groups, giving
awards, providing some form of remuneration,
inviting the best groups to special events or
organizing ceremonial occasions.

SOME MORE HINTS
— When people know they are doing their job well,

they develop a sense of pride and self-worth. This
allows them to be even better workers in the future.

— It is true that people are afraid of criticism. But we
can tell people that they are doing their jobs
incorrectly, not for the sake of criticism but in order
to work together better. This sense of working
together should be conveyed by making it a rule
within the enterprise to inform people regularly
about their work results in a friendly manner.

POINTS TO REMEMBER
People want to do good work. By telling them how they
are doing, you can help them achieve this goal.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 110
информирање и наградување на работниците за резулта-
тите во нивната работа.

ЗОШТО
Подобрувањето на продуктивноста и на работното место 
бара промени во извршувањето на работата. тоа ќе биде 
успешно ако работниците се вклучат активно во плани-
рањето и спроведувањето на процесот за подобрување.

важно е да се покаже заложбата на претпријатието 
за постојано подобрување. таа заложба покажете ја со 
соодветно наградување на работниците кога тие придо-
несуваат кон подобрувањата.

луѓето учат и се менуваат кога знаат точно што ми-
слат другите за нивните резултати во работата.

кажете им на луѓето доколку нивната работа треба 
да се подобри, за да знаат што се очекува од нив. исто 
така, кажете им и кога работата оди добро. на тој начин, 
можете подобро да комуницирате едни со други и да ја 
подобрите продуктивноста.

честопати работниците се изолирани едни од дру-
ги и немаат можност да дознаат што се случува откако 
нивниот дел од работата ќе се заврши. особено треба да 
се води сметка, работниците да се известуваат за резул-
татите од нивната работа.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• слаба комуникација
• неприфаќање
• демотивирани работници
• низок морал кај работниците

КАКО

1. Покажете им на луѓето дека го цените нивниот труд 
кога добро си ја извршуваат работата.  конкретно 
кажете им што точно направиле како што треба.

2. кога луѓето не си ја извршуваат добро работата, ка-
жете им што е тоа што го прават погрешно. Фокуси-
рајте се на она што е погрешно направено и како 
истото да се исправи, но во исто време дајте им при-
знание за нивните добри страни.

3. организирајте можности да им покажете на луѓето 
како можат да се извршат некои конкретни работи 
преку примери и демонстрирање на истото од стра-
на на поискусните работници.

4. Проверувајте дали луѓето добиваат редовни инфор-
мации за резултатите од нивната работа. внимавајте 
да се избегне оставање впечаток дека работата 
постојано се надгледува за строго дисциплински 
цели. кажете им на работниците за нивните резулта-
ти од работата за да им покажете колку се тие важни 
за нив, за другите и за целото претпријатие.

5. наградете ги работниците на соодветен начин што 
одговара на целокупната политика на претпријатие-
то. тоа може да се направи со објавување на најдо-
брите предлози или групи, со доделување награди, 
обезбедување некаков вид на надоместок, покани 
на најдобрите групи на специјални настани или ор-
ганизирање церемонии.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — кога луѓето знаат дека добро си ја извршуваат ра-
ботата, тие се чувствуваат горди и вредни. тоа им 
овозможува да станат уште подобри работници во 
иднина.

 — точно е дека луѓето се плашат од критика. но мо-
жеме да им кажеме дека работата не ја извршуваат 
правилно, не за да ги критикуваме, туку за заеднич-
ки да ја подобриме работата. тоа чувство на заед-
ничко работење треба да се пренесе со воведување 
на правило во претпријатието луѓето редовно да се 
известуваат за нивните работни резултати на прија-
телски начин.

ЗАПАМЕТЕТЕ
луѓето сакаат да работат добро. ако им кажете како 

им оди, ќе им помогнете да ги постигнат нивните цели.
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Figure 110. Make it known that suggestions from workers are most welcome, and organize group talks to discuss them.
Reward workers who have helped to propose or implement practical solutions.
Слика 110. Јасно обзнанете дека сугестиите од работниците се исклучително добредојдени и организирајте групни разговори за да 
дискутирате за нив. Наградете ги работниците кои помогнале со предлози или со спроведувањето на практични решенија.
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CHECKPOINT 111
Train workers to take responsibility and give them the
means to make improvements in their jobs.

WHY
Interesting and productive jobs are those in which
workers take responsibility for planning and output.
Responsible jobs can lead to increased job satisfaction.

Jobs that have no real responsibilities are not only
boring but also require continuous supervision, and
thus become burdensome both for the enterprise and
for the workers.

We all need to feel that our work has some value
and that we can develop our abilities and skills. Towards
this end, it is important to train workers to take on
responsible jobs.

RISKS / SYMPTOMS
• poor understanding
• lack of acceptance
• poor communication
• low morale of workers

HOW
1. Organize group discussions on how to improve

jobs. Include in the discussions ways in which jobs
with more responsibilities can benefit both the
enterprise and the workers.

2. Incorporate discussions on work organization and
job content within training sessions on job
improvement and career development.

3. Use examples in such training of well-organized
jobs that can increase job satisfaction.

4. Promote arrangements for group work as this can
increase the awareness that more responsible jobs
for the group are more interesting and good for
skills development.

5. Provide good training opportunities, either on the
job or through special training sessions or courses,
for taking on more responsible jobs with multiple
skills.

SOME MORE HINTS

— Increase mobility within the enterprise so that the
same worker can be assigned to different kinds of
job and can thus learn to take responsibility in
different situations.

— Make sure that taking more responsibility at work
can lead to better work results and can be
rewarded better in the long run.

— Discuss with workers the jobs in your enterprise
that combine appropriate responsibilities and are
productive.

POINTS TO REMEMBER
By taking on more responsibility, the worker can see the
connection between his or her own work role and the
overall activity of the enterprise. This makes the work
more productive and more satisfactory in the long run.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 111
обучување на работниците да преземаат одговорност и 
давање можности за самите да направат подобрување во 
работата.

ЗОШТО
интересните и продуктивни работни места се оние каде 
работниците преземаат одговорност за планирањето и за 
крајните резултати. одговорните работи можат да дове-
дат до зголемено задоволство од работата.

работните места каде не постои вистинска одго-
ворност не само што се здодевни, туку бараат и постојан 
надзор, па така стануваат товар и за претпријатието и за 
работниците.

сите ние имаме потреба да  чувствуваме дека наша-
та работа има некаква вредност и дека преку неа можеме 
да ги развиваме нашите вештини и способности. затоа е 
важно да се обучат работниците да преземаат одговорни 
работи.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• слабо разбирање
• неприфаќање
• слаба комуникација
• низок морал кај работниците

КАКО

1. организирајте групни дискусии за тоа како да се по-
добрат работите. во тие дискусии, разговарајте за 
начините на кои и претпријатието и самите врабо-
тени ќе имаат поголеми придобивки од работите со 
поголема одговорност.

2. во обуките за подобрување на работата и развој на 
кариери вметнете дискусии за работната организа-
ција и задоволството од работата.

3. на тие обуки користете примери за добро организи-
рани работи кои можат да го зголемат задоволство-
то во работата.

4. Промовирајте групна работа бидејќи ова може да 
ја зголеми свесноста дека поодговорните работи 
за групата се поинтересни и добри за развивање на 
вештините.

5. обезбедете добри можности за обука, на самото 
работно место или преку специјални сесии или кур-
севи за обука, за преземање на поодговорни работи 
со повеќе вештини.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — зголемете ја мобилноста во претпријатието за исти-
от работник да може да биде назначен на различни 
работни места и со тоа да научи да презема одго-
ворност во разни ситуации.

 — Погрижете се преземањето на поголема одговор-
ност на работното место да може да доведе до по-
добри резултати во работата и подобро да се награ-
ди на долг рок.

 — со работниците дискутирајте за работите во пре-
тпријатието кои ги комбинираат соодветните одго-
ворности и се продуктивни.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Преземајќи повеќе одговорности, работникот може да ја 
види поврзаноста меѓу неговата или нејзината улога во 
работата и севкупната активност на претпријатието. тоа 
на крај ја прави работата попродуктивна и позадоволи-
телна. 
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Figure 111a.Train workers to take on more responsible
and safer jobs.

Figure 111b. Make the company plan
for better workplaces known to each

individual worker, and encourage
mutual communication.

Слика 111а. Обучете ги работниците да преземаат 
поодговорни и побезбедни работи.

Слика 111б. Секој работник запознајте 
го со планот на компанијата за подобри 
работни места и охрабрете ја меѓусебната 
комуникација.
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CHECKPOINT 112
Train workers for safe and efficient operation.

WHY
Training and retraining of workers in safe and efficient
operation are an indispensable part of daily production.

Machines have advantages over people in strength,
speed and accuracy. To realize these advantages fully,
workers must be trained to use machines safely and
efficiently.

Improper use of machines can cause work
slowdowns, work stoppages, damage and injury. These
events entail costs which must be added to the already
high cost of the machinery that was not used properly.

RISKS / SYMPTOMS
• serious injury or accident
• poor worker health
• poor understanding
• lack of acceptance

HOW
1. Establish training programmes involving all

workers. For newly recruited workers, organize
training sessions that include training in safety and
efficient production.

2. In training workers, use information provided by the
manufacturer of the machines and equipment.
Translate this information into local languages. If it is
too complex, use step-by-step procedures.

3. Involve workers who are already proficient in using
the machines in the training, in particular by letting
them demonstrate proper and safe operation.When
workers master skills, let them coach new workers.

4. Use good examples (pictures, videos,
demonstrations) as models for others to learn from.

SOME MORE HINTS
— You can obtain detailed information about the

machinery from the manufacturer or the company
that sold you the equipment. To find out about these
companies, seek help from trade associations, your

dealers, fellow companies or available registry
books.

— Train workers on new machines when they are
brought into the enterprise, not after problems
appear.

— You may want to trace errors, accidents or defects
to particular machine operations. These may be
eliminated with proper training using the local
language and relevant examples.

— If you make up your own training materials,
remember to:
– use simple ideas;
– use pictures or drawings to illustrate points;
– make sure that the words and language are

clear to workers.

POINTS TO REMEMBER
Training workers about how to use machines is a one-
off cost. Errors, rejections and scrap losses, injuries and
low quality are paid for forever.

Ergonomic checkpoints
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 112
обучување на работниците за безбедно и ефикасно ра-
ботење.

ЗОШТО
обучувањето и преквалификувањето на работниците за 
безбедно и ефикасно работење се суштински делови од 
дневното производство.

машините имаат предности во однос на луѓето по-
ради нивната сила, брзина и прецизност. за целосно да 
се прифатат овие предности, работниците мораат да се 
обучат за безбедно и ефикасно користење на машините.

неправилното користење на машините може да пре-
дизвика забавување, запирање на работата, оштетување 
и повреди. овие настани повлекуваат трошоци кои мора 
да се додадат на веќе високите трошоци за машинеријата 
што не е користена правилно.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• сериозна повреда или несреќа
• слабо разбирање
• неприфаќање

КАКО

1. воспоставете програма за обучување во која ќе ги 
вклучите сите работници. за новите вработени, ор-
ганизирајте сесии за обука кои опфаќаат обучување 
за безбедно и ефикасно производство.

2. При обучувањето на работниците, користете инфор-
мации кои сте ги обезбедиле од производителот на 
машините и опремата. Преведете ги информациите 
на локалните јазици. доколку се многу сложени, ко-
ристете постапки чекор по чекор.

3. во обуката вклучете работници кои веќе го имаат 
усовршено користењето на машините, посебно со 
тоа што ќе ги задолжите да демонстрираат правил-
но и безбедно работење. кога работниците ќе ги 
усовршат вештините, дајте им да ги обучуваат нови-
те вработени.

4. користете добри примери (слики, видеа, демонстра-
ции) како модели од кои ќе учат другите.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — детални информации за машините може да добие-
те од производителот или од компанијата што ви ја 
продала опремата. за да ги пронајдете овие компа-
нии, побарајте помош од трговските здруженија, ва-
шите добавувачи, компании од вашата бранша или 
од достапните регистри. 

 — обучете ги работниците веднаш по донесувањето 
на новите машини во претпријатието, а не откако ќе 
се појават проблемите.

 — веројатно ќе сакате да следите евентуална појава 
на грешки, незгоди или дефекти во работењето на 
некоја машина. тие можат да се елиминираат со 
соодветна обука на локалниот јазик и релевантни 
примери.

 — ако самите го подготвувате материјалот за обука, 
запаметете го следново:

 — користете едноставни идеи;

 — користете слики или цртежи за илустрирање 
на вашите поенти;

 — погрижете се зборовите и јазикот да бидат 
јасни за работниците.

ЗАПАМЕТЕТЕ
обучувањето на работниците за користење на ма-

шините е еднократен трошок. со тоа ќе платите за сите 
грешки, неприфаќања и губења на делови, повреди и 
слаб квалитет кои би се случиле ако не се организира 
обуката.
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Figure 112a.Train workers to use machines properly and safely.

Figure 112b. (i) and (ii) When training workers, include good visual examples and learning by doing.

(i) (ii)

Слика 112а. Обучете ги работниците за правилно и безбедно користење на машините.

Слика 112б. (i) и (ii) При обучувањето на работниците, вклучете добри визуелни примери и учење преку пракса.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 113
обезбедување  најсовремени обуки за работниците кои 
користат компјутерски системи.

ЗОШТО
компјутерската работа се развива многу брзо. најсовре-
мените обуки обезбедуваат оптимално искористување на 
компјутерските уреди и извори.

Правилно испланираните и современи обуки ги по-
добруваат удобноста и задоволството кај работниците.

обуките со кои вработените ги ажурираат своите 
знаење за достапните уреди и програми ги намалуваат 
скапите грешки и системски дефекти, а го зголемуваат 
квалитетот на производот.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• напнатост поради повторувачки движења
• оптоварување на мускулите
• заболувања на горни екстремитети
• нарушување предизвикано од стрес
• слабо разбирање
• слаба комуникација

КАКО

1. во зависност од индивидуалните вештини, сите ком-
пјутерски работници треба да добијат основни по-
четни обуки за:

 — намените и главните функции на системот, како 
функционираат системските компоненти и како 
се поврзани меѓу себе.

 — како да ја користат различната опрема и како да 
се приспособат на работното место (екранот, тас-
татурата и висината на столот, аголот на гледање 
и оддалеченоста, контрастот, светлото и спречу-
вањето на отсјај, но и како да ги организираат 
различни предмети околу нив за да им бидат на 
дофат).

2. во зависност од индивидуалните потреби, треба да 
се обезбеди напредна обука за компјутерските ра-
ботници да се здобијат со вештини и знаења што се 
релевантни за нивните тековни и идни задачи за:

 — како ефективно да комуницираат и да ги корис-
тат достапните системи за извршување на различ-
ни задачи што се потребни;

 — што да преземат во случај на паѓање на системот 
(вклучително и постапки за корегирање на такви-
те паѓања на системот, одвојување од системот, 
кој да се консултира и сл.)

3. направете анкета за потребите од обуки и изработе-
те распоред за обуките. овој распоред треба да се 
ажурира редовно, да речеме на секои шест месеци.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
При воведувањето на нови програми, постапки или опре-
ма, организирајте сесии за обука на компјутерските ра-
ботници. на тие сесии мора да се даде доволно време за 
индивидуални вежби.

Програмата за обука нека биде димензионирана со-
гласно индивидуалните потреби и способности. за некои 
работници ќе треба повеќе време, дајте им го.

организирајте посебен курс за обука на новите 
вработени и погрижете се тие да добијат најсовремени 
обуки.

ЗАПАМЕТЕТЕ
најсовремените обуки се најефективниот начин за ис-
користување на брзо развивачките технологии. таквите 
обуки обезбедуваат високо квалитетна работа од страна 
на секој работник.
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Figure 113. Up-to-date training through learning by doing improves the efficiency, comfort and satisfaction of computer
operators.

Слика 113. Најсовремените обуки со учење преку пракса ја подобруваат ефикасноста, удобноста и задоволството на компјутерските 
оператори.
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CHECKPOINT 114
Provide opportunities for easy communication and
mutual support at the workplace.

WHY
Jobs are carried out far better when people know what
others are doing or thinking, and how they can
cooperate with each other.

Poor communication often leads to delays in work
or low quality of products, and even to mistakes and
accidents.

People are busy completing their assigned tasks,
and tend to be isolated from others. Therefore concrete
opportunities must be created and built into daily work
in order to facilitate communication among workers,
and in order for them to support each other’s work.

RISKS / SYMPTOMS
• poor communication
• stress-induced disorder
• lack of acceptance

HOW
1. Arrange work procedures so that members of the

section or work team have the chance to
communicate from time to time. Also encourage
casual talk. Avoid totally isolated work as much as
possible.

2. Organize brief meetings, if appropriate before
every shift, to deliver instructions, exchange the
day’s workplans, and have question-and-answer
sessions.

3. Encourage group planning and group
implementation of tasks, especially by assigning
work to the group instead of to individuals. This
facilitates communication and constant cooperation.

4. Provide adequate opportunities for training and
retraining workers within daily work. This helps to
improve communication and mutual support.

SOME MORE HINTS

— Use newsletters, leaflets, updated instructions,
posters and occasional verbal presentations to
increase communication.

— Provide changing rooms, rest areas, drinking
facilities and eating areas for joint use so as to give
workers more chance to talk to each other.

— Provide possibilities for acquiring multiple skills,
and encourage occasional job rotation. This helps
increase communication and mutual support.

POINTS TO REMEMBER
Create, intentionally, more chances of communicating
with each other. This increases the sense of working
together and can lead to improved work results.

Ergonomic checkpoints
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 114
обезбедување можности за лесна комуникација и меѓу-
себна поддршка на работното место.

ЗОШТО
работите се извршуваат далеку подобро кога луѓето зна-
ат што прават или што мислат другите и како можат да 
соработуваат едни со други.

слабата комуникација честопати доведува до задо-
цнувања во работата или низок квалитет на производите, 
па дури и до грешки и несреќи.

луѓето се зафатени во извршување на задачите што 
им се доделени, па често имаат тенденција да се изоли-
раат едни од други. за да се олесни комуникацијата меѓу 
работниците и тие да можат се поддржуваат меѓусебно 
во нивната работа, мора да се создадат конкретни мож-
ности и истите да се вградат во секојдневната работа.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Слаба комуникација
• Нарушување предизвикано од стрес
• Неприфаќање

КАКО

 — 1. уредете ги работните процедури така што чле-
новите од истиот оддел или работен тим ќе можат 
да комуницираат од време на време. исто така, ох-
рабрете ги неформалните разговори. колку што мо-
жете избегнувајте целосно изолирана работа.

 — 2. организирајте кратки состаноци, доколку е мож-
но пред секоја смена, за да пренесете инструкции, 
да го споделите работниот план за денот и направе-
те неколку сесии за прашања и одговори.

 — 3. охрабрете го групното планирање и групното 
спроведување на задачи, посебно со назначување 
на работата во група, наместо на поединец. со тоа 
се олеснува комуникацијата и постојаната соработ-
ка.

 — 4. обезбедете соодветни можности за обука и 
преквалификација на работниците во секојдневна-
та работа. со тоа се подобрува комуникацијата и 
меѓусебната поддршка.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
за зголемување на комуникацијата користете  флаери, 
проспекти, ажурирани инструкции, постери и повремени 
вербални презентации.

за на работниците да им дадете повеќе можности 
да разговараат, обезбедете соблекувални, простории за 
одмор, уреди за пиење и катчиња за јадење за заедничка 
употреба.

обезбедете можности за стекнување повеќе вешти-
ни и охрабрете го повременото ротирање на работните 
места. со тоа се зголемува комуникацијата и меѓусебната 
поддршка.

ЗАПАМЕТЕТЕ
намерно креирајте повеќе можности за меѓусебна ко-
муникација. тоа го зголемува чувството на заедничко 
работење и може да доведе до подобрени резултати во 
работата.
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Figure 114b. Assign work
responsibilities to a group of

workers instead of individuals.
This helps to increase mutual

communication and thus
facilitates better work flows
and improved work results.

Figure 114c.
Organize a briefing
meeting before every
shift, and provide
opportunities for
training and
retraining workers
within daily work.

Figure 114a. Encourage
communication at work and
group implementation of
tasks.

Слика 114а. Охрабрете ја комуникацијата 
на работа и групното спроведување на 
задачите.

Слика 114б. Наместо на 
поединци, зададете ги работните 
одговорности на група работници. 
Тоа помага да се зголеми 
меѓусебната комуникација, со што 
се олеснува протокот на работа и се 
добиваат подобри резултати.

Слика 114в. 
Организирајте кратки 
состаноци пред секоја 
смена и обезбедете 
можности за обука и 
преквалификација во 
секојдневната работа.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 115
При распределувањето на работите - земање предвид на 
вештините и она што  работниците го претпочитаат како и 
обезбедување можности за учење на нови вештини.

ЗОШТО
работните методи брзо се менуваат со воведувањето на 
нови технологии. со обучување на работниците за нови 
вештини, полесно се организираат работни системи што 
се попродуктивни и побезбедни.

со стекнување на нови вештини, работниците можат 
да вршат повеќе работи. со тоа значително се помага ор-
ганизацијата на ротирање на работните места и замената 
на отсутни работници, без барање на дополнителни ра-
ботници.

работниците со повеќе вештини можат полесно да 
ја постават групната работа и да ја подобрат ефикас-
носта, со што се намалуваат трошоците за надзор. некои 
работници може да бидат премногу оптоварени, додека 
други не се доволно искористени. наоѓањето на соодвет-
ни работи за различни работници бара постојано плани-
рање и прегледување.

лошо распределените работи можат да предизвика-
ат загубени можности и дополнителни трошоци. внима-
телните распределувања нудат многу придобивки.

она што го претпочитаат работниците е исто толку 
важно колку и нивните капацитети и вештини. за да ги мо-
тивирате работниците и да им помогнете да се чувствува-
ат лично одговорни за нивната работа, имајте го предвид 
тоа .

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• слаба комуникација
• нарушување предизвикано од стрес
• слабо разбирање
• неприфаќање

КАКО
1. 1. дознајте кои се вештините и преференциите на 

сите работници и консултирајте се со работниците 
и со искусните во дизајнот на таа работа во врска 
со доделувањето на работата. откријте ги нивните 
интереси за учење нови вештини или пробајте некои 
алтернативни работи.

2. 2. При доделувањето на работата, најпрво размис-
лете дали работите се добро дизајнирани според 
следните начела:

 — работите треба да бидат јасни за тоа кој е одгово-
рен за крајниот резултат и квалитетот;

 — работите треба да им помогнат на работниците 
да се здобијат со вештини и да можат да се ме-
нуваат;

 — сите работници треба целосно да се посветат на 
работата, но таа треба да остане во рамки на ка-
пацитетот на секој работник.

3. комбинирајте ги задачите така што секој работник 
ќе биде одговорен за значаен збир задачи што ќе го 
заинтересираат и ќе бараат поседување на научени 
вештини.

4. назначете ги работниците на работни позиции кои 
најдобро им одговараат според нивните вештини и 
преференции.

5. според потребите, обезбедете обуки и преквалифи-
кации за подобрување на работните задолженија.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
имајте предвид дека ако не ги комбинирате задачи-

те, тешко дека работниците ќе бидат целосно посветени. 
расцепканите задачи не се привлечни за работниците и 
потешко ги исполнуваат нивните преференции.

соодветните работни задолженија не можат да се 
постигнат само преку едноставно селектирање на работ-
ниците за која било работа. секогаш се потребни напори 
за подобрување на начинот на којшто се извршува теков-
ната работа.

добро распределените задолженија можат да го на-
малат трошокот за надзор и да ги натераат работниците 
да преземат одговорност за крајниот резултат и квалите-
тот на нивната работа. за да ги потврдите потребите од 
обуки, организирајте посебни кратки сесии за обуки за 
новите вештини и охрабрете ги луѓето да учествуваат во 
идните обуки.

редовно евалуирајте го напредокот во учењето нови 
вештини (на пр. еднаш годишно) и дополнително подо-
брете ги уредувањата на односите.

во текот на работното време, целосно искористете 
ги курсевите за обука што ги нудат давателите на обуки, 
како и другите обуки што ги нудат институциите.

ЗАПАМЕТЕТЕ
на секој работник доделете му одговорна работа 

што најдобро одговара на неговите вештини и на она 
што го претпочита. тоа се постигнува со комбинирање на 
знаењето на работникот и подобрување на дизајнот на 
работата.
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Figure 115. In assigning people to jobs, take into account not only workers’ skills but also their preferences.Слика 115. При назначување на работите, имајте ги предвид вештините на работниците, но и нивните преференции.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 116
Формирање работни групи, а секоја група извршува одре-
дена работа и е одговорна за резултатите од истата.

ЗОШТО
денес, многу претпријатија сметаат дека е корисно рабо-
тата да се доделува на групи наместо на поединци. ова е 
резултат на тоа што работните групи се попродуктивни, 
со многу помалку непотребна работа и помалку грешки. 

користејќи го овој распоред, воведувањето задачи 
за групи е полесно и одзема помалку време отколку во-
ведувањето задачи за поединци. како резултат на ова, 
потребен е помал надзор и работата полесно се одвива.

При групна работа, работниците имаат подобри 
можности за комуникација, стекнувајќи се со повеќе веш-
тини.

работниците се послободни меѓусебно да си пома-
гаат со цел да се надминат одредени тешкотии и да се 
стекне колективна одговорност за продуктивност, квали-
тет и дисциплина.  ова помага во создавањето поволна 
работна атмосфера. 

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• слаба комуникација
• слабо разбирање
• неприфаќање

КАКО

1. доделете одговорност за планирање и спроведу-
вање низа задачи на одредена група.

2. размислете за организирање собир на групи работ-
ници  или слично на заеднички состаноци со цел 
зголемување на подготовките преку кои работници-
те си помагаат еден на друг и споделуваат задачи.

3. заменете ги старомодните подвижни ленти со „груп-
ни работни простори“ со резерви (залихи на недовр-
шени работни парчиња) помеѓу нив. 

4. воведете механизирани или автоматизирани про-
цеси на таков начин што групата работници која го 
користи процесот ќе работи заедно во планирањето 
и секојдневните операции. 

5. обучувајте ги работниците да стекнат повеќе вешти-
ни така што ќе можат да разменуваат задачи и да ја 
споделуваат работата во работните групи. 

6. Погрижете се наградите да зависат од постигну-
вањата на групата како целина, како и од постигну-
вањата на поединечни членови на групата. 

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — Погрижете се секоја работна група да може да ги 
добие информациите и експертизата коишто ѝ се 
потребни, на пример во врска со залихите и одржу-
вањето.

 — Групата треба да има контрола над методите кои се 
користат при работата и над начинот на кој работата 
се споделува помеѓу членовите на групата.

 — на групата редовно треба да ѝ се доделуваат ин-
формации за нејзината работа, коишто ќе можат да 
се споделат со сите нејзини членови.

 — Погрижете се да нема „аутсајдер“ во која било од 
групите. Прекините од страна на аутсајдерите кои 
не чувствуваат одговорност за работата на групата 
може да предизвикаат многу проблеми.

ЗАПАМЕТЕТЕ
независните работни групи кои се колективно одговорни 
за планирање на работата, начинот на споделување на 
работата и квалитетот на производот се многу продуктив-
ни бидејќи групите можат побрзо и подобро да работат 
во споредба со истиот број издвоени поединци.
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Figure 116. Assign to a group the responsibility to plan and implement a sequence of tasks.Слика 116. Доделете одговорност за планирање и спроведување низа задачи на одредена група.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 117
Подобрување на тешките или непосакувани работни мес-
та со цел долгорочно зголемување на продуктивноста.

ЗОШТО
во секое претпријатие постојат проблематични операции 
коишто се особено тешки и според тоа непосакувани од 
страна на работниците. Потребни се посебни напори за 
да се подобрат овие проблематични операции.

сè до неодамна, се претпоставуваше дека каракте-
ристиките на работното место однапред се одредуваа 
преку технички и економски барања. сепак, денес може 
да се креираат подобри работни места користејќи совре-
мени технологии и подобрена организација на работата. 
има многу можности за спречување на тешки и монотони 
работи.  

Преку подобрување на тешките работни места, ста-
нува полесно да се доделуваат работи, ротираат работ-
ници и да се прават ефективни планови за производство. 

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• недоволна комуникација
• Прекумерен замор
• недостаток на прифаќање
• зголемен процент на повреда или болест
• лоша здравствена состојба  на работникот

КАКО

1. испитајте ги работните места кои во рамки на пре-
тпријатието се сметаат за тешки. типични примери 
за вакви работни места се:

 — физичко тешки задачи, како што се рачно раку-
вање со тешки материјали;

 — работа изложена на прекумерна топлина, студ, 
прашина, бучава или други опасни агенси; 

 — работи коишто честопати се извршуваат во не-
вообичаено работно време, како што се честите 
ноќни смени;

 — работа што се повторува која е поделена, здодев-
на и изолирана;

 — работи коишто налагаат малку вештина со огра-
ничени можности за кариерата на работникот;

 — работи коишто налагаат вештина, но се напорни, 
стресни и заморни за работниците.

2. механизирајте ги тешките задачи, но избегнувајте 
машинско контролирани работи (работи коишто ре-
зултираат со голема стапка на производство за крат-
ко време) или монотони задачи. 

3. Подобрете  ја опремата и редоследот на работата 
за да ја олесните работата и да ја направите поод-
говорна.

4. комбинирајте задачи (на пр. креирајте работно ме-
сто на кое се вршат низа монтажни задачи) за да до-
биете подолго циклусно време.

5. направете ја работата помалку машински контроли-
рана (на пр. преку воведување резерви – недоврше-
ни работни парчиња на двете насоки на подвижната 
лента.

 — на недовршени производи што му овозможува на 
работникот да направи пауза или да го промени 
темпото на работа). 

6. воведете поодговорни задачи како што е инспек-
ција, одржување и поправка.

7. Промовирајте работи кои наложуваат повеќе веш-
тини и споделување на работите за да се избегне 
концентрирање на тешките работи на мал број на 
работници.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
Групната работа е многу флексибилен начин да се подо-
бри работната содржина. ова овозможува преклопување 
на вештини и споделување на тешката работа.

засегнатите работници исто така мора да ја плани-
раат елиминацијата на тешките работи. Групната диску-
сија за промената на процесот е задолжителна.

нагласете дека намалувањето на тешките работи не 
само што го намалува професионалниот стрес и несака-
ните ефекти, туку и ќе помогне во подоброто користење 
на вештините и ќе ги подобри можностите за унапреду-
вање во кариерата.  сето ова ќе води кон попродуктивно 
претпријатие.

ЗАПАМЕТЕТЕ
бидејќи нема едноставно решение за проблемот со 

тешките работи, искористете ги предлозите од менаџери-
те и работниците. обично е потребно унапредување на 
опремата и работата, како и во организирањето на рабо-
тата.
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Before

After

Figure 117a. (i) and (ii) Improvement is needed not only in work equipment but also in
the way work is organized. Group work to do a sequence of jobs can be a good starting
point for improving work organization.

Figure 117b.There are different ways of doing the same job. By improving difficult or
uninteresting jobs, it becomes easier to assign jobs, rotate workers and make more
effective work plans.

(i)

(ii)

Пред

Потоа
Слика 117a. (i) и (ii) Подобрувањето не само што е потребно за опремата, туку и за начинот на 
организирање на работата. Групната работа за извршување низа работи може да биде добра 
појдовна точка за подобрување на организираноста.

Слика 117б. Постојат повеќе начини за извршување на истата работа. Преку подобрување на 
тешките или неинтересни работни места, станува полесно да се доделуваат работи, ротираат 
работници и да се прават ефективни планови за производство. 
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 118
комбинирајте задачи за да ја направите работата поинте-
ресна и поразновидна. 

ЗОШТО
Повторувањето на истите монотони задачи и недостато-
кот на разновидност предизвикува здодевност и замор. 
резултатот е ниска ефикасност и негативен став кон ра-
ботата. Потребни се чести измени во задачите.

монотонијата може да предизвика губење на вни-
манието. ова лесно може да доведе до работа со лош 
квалитет, па дури и до несреќи. мора да се отстрани 
монотонијата за да се одржуваат работниците агилни и 
продуктивни.

вршењето низа задачи ги подготвува работниците 
за повеќе вештини. работниците што поседуваат повеќе 
вештини се попродуктивни и му помагаат на претприја-
тието да организира подобар тек на работниот процес. 

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Повторлива употреба на сила
• монотонија
• истегнување на мускули
• болести предизвикани од стрес

КАКО

1. комбинирајте една или две задачи коишто ќе ги из-
вршува еден работник. обезбедете ги потребните 
промени на работното местои во алатите.

2. комбинирајте низа задачи така што циклусното вре-
ме за еден работник ќе стане подолго.  

3. дозволете ротација на работите во рамки на одре-
ден број на работници, така што секој работник ќе 
може често да ја менува задачата.

4. организирајте независни работни групи, а во секоја 
од нив неколку работници ќе имаат заедничка од-
говорност за вршење на комбинираните задачи и 
споделување на работата. 

5. Приспособете ги работните простори така што секој 
работник ќе може ефикасно да ги извршува комби-
нираните задачи. 

6. обучувајте ги работниците за соодветно извршу-
вање на новите комбинирани задачи.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — обезбедете работни простори што истиот работник 
ќе може да ги користи за извршување на повеќе за-
дачи и коишто на овој начин ќе бидат користени од 
различни работници.

 — При комбинирање на задачите, создадете можност 
за обиколување или промена на положбата од се-
дечка во стоечка или од стоечка во седечка.

ЗАПАМЕТЕТЕ
комбинирајте задачи за да ја отстраните монотонијата и 
да ја направите работата поефективна. 
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Figure 118b. (i), (ii) and (iii) Combine two or more tasks to
be done by one worker so that the cycle time is longer and
the work more interesting.

Figure 118a. Provide multitask workstations for use by
different workers.This helps the enterprise organize a
better flow of work.

Figure 118c. (i) and (ii) Combine work at a visual display unit
with other tasks to avoid continuous visual display work.

(i)

(ii)

(i)

(ii)

(iii)

Слика 118 а. Обезбедете работни простори за вршење повеќе 
работи одеднаш коишто ќе ги користат различни работници. 
Ова му помага на претпријатието да организира подобар тек на 
работниот процес.

Слика 118 б. (i), (ii) and (iii) Комбинирајте две или повеќе задачи 
коишто ќе ги извршува еден работник, така што циклусното 
време ќе биде подолго, а работата поинтересна.

Слика 118 в. (i) и (ii) Комбинирајте работа на единица со визуелен дисплеј (екран) 
со други задачи за да се избегне континуирана работа на визуелен дисплеј.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 119
Поставете мали залихи од недовршени производи (резер-
ви) помеѓу различни работни места. 

ЗОШТО
малите залихи на резерви пред и зад секое работно место 
го намалуваат времето потрошено во чекање за следното 
работно парче. ова исто така помага во отстранување на 
временскиот притисок, со тоа што наредниот работник 
или машина не мора да чека.

работењето според сопствениот ритам на работни-
кот без временски притисок овозможува голема флекси-
билност при работата.  исто така дава чувство на незави-
сност, фер третман и подобра организираност. ова може 
да води до подобрена продуктивност на подолг времен-
ски период.

овие резерви (полу)производи се дел од модерни-
от концепт дека машински контролираните задачи, како 
што е работата на подвижна лента, треба да се заменат 
со пофлексибилна организација на работата. 

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Повторлива употреба на сила
• монотонија
• болести предизвикани од стрес

КАКО

1. Прераспоредете го одвивањето на работата така 
што помеѓу две последователни работни места 
може да има мала залиха од резерви (на пр. помеѓу 
работните места а и б, помеѓу б и в, в и Г итн.  кога 
работниот процес се одвива од  а до б, б до в, в до 
Г, итн.).  

2. одредете места за овие резерви земајќи ги предвид 
големината, типот и можниот број работни парчиња 
коишто можат да се постават таму. 

3. во случај на мали работни парчиња, обично се до-
волни едноставни корпи или палети со разделници. 

4. за поголеми и потешки работни парчиња, како што 
се склопени метални производи или големи дрвени 
предмети, треба да се користат специјални  зака-

чалки или палети или подвижни рафтови за склади-
рање.

5. сведете го на минимум просторот што резервите го 
заземаат на подот и обезбедете лесен пристап за 
следниот работник.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — изберете ја соодветната висина за резервите и кре-
ирајте ги така што ќе се намали напорот за вадење 
или ставање парчиња.

 — складирајте ги работните парчиња на систематски 
начин, така што ќе можат да се видат на прв поглед 
и ќе може лесно да се ракува со нив.

 — таму каде што има резерви, работниците можат да 
создадат мала предност, којашто ќе можат да ја ис-
користат за 

 — да се одморат неколку секунди, да извршат ко-
рекција на поставките на машината или да доне-
сат резервни делови без да ја забават работата во 
целост. ова обезбедува континуитет и флексибил-
ност.

 — доколку е потребно да се изврши транспорт на ре-
зервите од еден работен простор до следниот про-
цес, корисно е да се обезбеди подвижен рафт за 
складирање на резервите по завршување на работа-
та на ова работно место. 

ЗАПАМЕТЕТЕ
резервите (мали залихи од работни парчиња помеѓу ра-
ботните простори) се користат во многу модерни произ-
водствени системи.  ова е знак за добра организираност 
на работата.
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Figure 119a. Assembly line with intermediate buffer stocks.

Figure 119b. New arrangements based on group workstations and buffer stocks. (i) Buffer
stock. (ii) Automated assembly unit. Note that buffer stocks and group workstations allow
for partial automation without disruption of the production process.

Figure 119c.Table-top rotatable buffer line.

Слика 119а. Монтажна лента со меѓузалихи.

Слика 119б. Нов распоред заснован на групни работни простори и резерви.  (i) Резерви. (ii) Единица 
за автоматизирана монтажа. Имајте предвид дека резервите и групните работни простори 
дозволуваат делумна автоматизација без прекинување на производствениот процес. 

Слика 119в. Ротирачка  линија за резервни залихи.



256

Ергономски контролни точки

КОНТРОЛНА ТОЧКА 120
доделување одговорност за секојдневно чистење и 

одржување на редот и хигиената. 

ЗОШТО
доброто одржување на редот и хигиената не може 

да се остави на спонтани, непланирани активности. По-
требно е планирање и соработка.

доброто одржување на редот и хигиената ќе почне 
само кога управата ќе преземе одговорност за тоа.  ова 
мора да се прикаже преку правење планови за одржу-
вање на редот и хигиената и преку јасно доделување од-
говорност на надзорниците и работниците. 

секојдневното чистење не може да се остави за по-
следните минути од работниот ден.  Планирањето е ос-
новно, вклучувајќи го организираниот распоред, доброто 
складирање на материјалите и ракување со постројките, 
политиката за отстранување на отпад и одговорностите 
за чистење.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• нарушено здравје на работникот
• зголемен процент на повреди или болести
• лизгање, сопнување или паѓање

КАКО

1. објаснете им на сите работници дека доброто 
одржување на редот и хигиената е политика што 
претпријатието ја утврдило и според тоа, се вршат 
секакви напори за да се одржуваат просториите 
уредни и чисти, и да се обезбедат доволно просто-
рии за складирање, транспорт и отстранување на от-
падот. (за ова ќе помогнат контролните точки 1-17 
во овој прирачник кои се однесуваат на складирање 
материјали и нивно ракување). 

2. одговорноста за чистење на секој работен простор 
доделете ѝ ја на одредена група работници со ли-
дер или назначено одговорно лице. оваа одговор-
ност треба да вклучува не само чистење на областа, 
туку и  редовно одржување на целата област. 

3. замолете ја секоја група редовно да врши инспек-

ција на работниот простор и да изврши проценка на 
спроведувањето на одржувањето на редот и хигие-
ната.

4. разговарајте со претставници од групите кои мер-
ки би биле корисни за поддршка на нивните напо-
ри за чистење и одржување на редот и хигиената. 

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
типичните примери за мерки потребни за олесну-

вање на чистењето и одржувањето на редот и хигиената 
вклучуваат: означување на премините и излезите, одвоју-
вање посебни области за складирање, обезбедување 
колку што е можно повеќе закачалки или штандови за 
полуготови производи, користење колички на туркање и 
рачни колички во комбинација со употреба на палети и 
обезбедување на корпи за отпад.

користете материјали за покривање на подот кои се 
погодни и за работа и за чистење.

обезбедете означени  места за чување на опремата 
за чистење внатре или во близина на работниот простор 
што треба да се чисти. 

за ракување со опасни хемикалии за време на чис-
тењето и одржувањето на редот и хигиената, секогаш е 
потребна посебна обука за безбедноста, земајќи ги пред-
вид специфичните опасности кои се вклучени. 

ЗАПАМЕТЕТЕ
за добро одржување на редот и хигиената потреб-

но е добро планирање.  искуството од планирањето и 
доброто одржување е корисно за организирање други 
подобрувања на работното место. затоа, започнете со 
добро одржување на редот и хигиената така што јасно ќе 
доделите одговорност за чистење и одржување. 
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Figure 120. Assign responsibility for good housekeeping, cleaning and
maintenance.
Слика 120. Доделете одговорност за добро одржување на редот, хигиената 
(одржувањето) и чистењето.
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 121
обезбедување кратки, чести паузи за време на контину-
ирана работа за која е потребна голема прецизност или 
работа на компјутер за зголемување на продуктивноста и 
намалување на заморот. 

ЗОШТО
долготрајната работа при извршување задачи за кои е по-
требна голема прецизност или работа на компјутер бара 
фиксно држење на телото и напрегање на очите.  болка-
та и непријатноста што се јавуваат како резултат на тоа 
можат да се спречат со комбинирање на овие работи со 
други задачи, покрај обезбедувањето прилагодливо биро 
и стол. 

разновидноста на работните задачи може да го зго-
леми задоволството од работното место, водејќи кон по-
добрена благосостојба и зголемена продуктивност. 

долготрајната работа на компјутер вообичаено е 
поврзана со повторување на едноставни задачи (на пр, 
внесување на податоци). со комбинирањето на овие ед-
ноставни задачи со квалификувани работни задачи за 
кои не е потребен компјутер може да се постигне  варија-
ција во физичките, визуелните и психичките побарувања 
од работникот и на тој начин да ги намали честите про-
блеми при работа на компјутер.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• заболувања на горните екстремитети
• напрегање на очите
• монотонија
• заболувања предизвикани од стрес
• Прекумерен замор

КАКО

1. комбинирајте ги елементите од работата што се 
повторуваат со задачи во стил на дијалог што не 
се повторуваат. на пример, комбинирајте задачи за 
внесување податоци со податочен дијалог и задачи 
за истражување на податоци.

2. организирајте заедничка работа за група работни-
ци, така што секој работник може да извршува по-
веќе задачи.  

3. ротирајте ги работните места, така што секој работ-
ник ќе може да извршува задачи за кои е потребна 
голема прецизност и работа на компјутер, како и 
задачи за кои не е потребна голема прецизност и 
работа на компјутер (како што е вообичаената кан-
целариска работа или други активности).

4. Преквалификувајте ги работниците, и за компјутер-

ски и за некомпјутерски задачи.  ова ќе ја подобри 
флексибилноста во организирањето на работата и 
ќе резултира со подобро користење на опремата и 
човечките ресурси, како и зголемување на моралот 
на работниците. 

5. дозволете кратки паузи  да речеме, по еден час ра-
бота. не се препорачува да се работи неколку часа 
без пауза. менување на положбата на телото и фо-
кусирање на видот на нешто друго освен екранот ќе 
го намали заморот.

6. дозволете вметнување кратки задачи што се раз-
ликуваат од работата за која е потребна голема 
прецизност или работа на компјутер. на пример, 
менувањето на седечката положба, префрлањето 
во стоечка положба или кратките прошетки за да се 
донесе нешто или за комуникација, во голема мерка 
помагаат во намалувањето на заморот на мускулите 
и очите. 

7. Поминете го времето за пауза подалеку од работата 
за која е потребна голема прецизност или работата 
на компјутер.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — Поттикнете ги работниците да учествуваат во про-
наоѓањето некомпјутерски задачи кои тие би сакале 
да ги комбинираат со нивната вообичаена работа.  

 — овозможете обука за компјутерските работници за 
работа на компјутер со уште поразвиени вештини 
(што вообичаено вклучува различни задачи и работа 
преку дијалог) и за работа  која не се врши на ком-
пјутер во претпријатието.  Повременото одмарање 
на очите подалеку од екранот ќе го спречи заморот 
на очите. ова е тешко да се постигне, освен ако не 
го напуштите компјутеризираното работно место, 
така што одењето на паузи помага.

 — комбинирајте ги паузите со вежби за релаксирање, 
како што е прошетка, истегнување или едноставна 
гимнастика. 

 — одењето на пауза заради замор е помалку ефектив-
но од одењето на пауза пред да се јави чувство на 
замор, затоа воведете правило за паузи на редовни 
интервали, на пример на секој час.  

ЗАПАМЕТЕТЕ
работниците кои комбинираат задачи за кои е по-

требна голема прецизност или работа на компјутер и 
задачи за кои не е потребна прецизност и работа на ком-
пјутер во текот на работниот ден главно се позадоволни 
и имаат помалку жалби.  
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Figure 121a.Take short and frequent pauses during
continuous computer work.

Figure 121b. Combine your pauses with relaxing
movements.

Слика 121 а. При континуирана работа на компјутер правете 
кратки но чести паузи.

Слика 121 б. Паузите комбинирајте ги со релаксирачки движења
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 122
обезбедете можности за физички вежби за работниците. 

ЗОШТО
Физичката вежба е неопходна за одржување на здравјето 
и моралот на работниците. вежбањето помага во развојот 
и одржувањето на мускулната сила и флексибилноста на 
телото. Физичките вежби исто така го одржуваат општото 
телесно здравје со тоа што обезбедуваат добра циркула-
ција на крвта, а со тоа и здрави органи.  

употребата на мускули на работа зависи од работ-
ните движења и положби. Понекогаш, се користат само 
одредени групи мускули, и тоа прекумерно или ограниче-
но. Физичката вежба може да поттикне динамична упо-
треба на мускулите и да помогне овие одредени групи да 
се одморат.  на тој начин, може да се помогне во спречу-
вањето на прекумерни напрегања кои може да доведат 
до мускулоскелетни нарушувања, како што се болки во 
половината или заболувања на горните екстремитети. 

нивото на физичка подготовеност за работата зави-
си од побарувањата на самата работа. Физичката подго-
товеност може да тргне во правец на непропорционален 
развој или дури и до влошување, при одредени форми 
работа. Физичката вежба помага во градењето на физич-
ката подготвеност на посистематски начин.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• истегнување на мускули
• Повторливо напрегање
• заболувања на горните екстремитети
• болка во половината
• Прекумерен замор
• лоша здравствена состојба  на работникот 

КАКО

1. Поттикнете ги работниците да отпочнат со физички 
вежби пред или за време на работата за да ја одржу-
ваат својата физичка подготвеност.

2. Поканете ги работниците да прават физички вежби 
за време на кратките паузи по седечка работа во не-
правилна положба на телото, како што е работа на 
компјутер. 

3. одберете вежби што помагаат во воспоставувањето 
рамнотежа со физичките побарувања на работата 
со цел да се погрижите тие да не ги надминуваат 
способностите на работникот. 

4. Прашајте ги работниците за ефектите на физичката 
вежба пред, за време и по работата и одразете ги 
нивните ставови при  креирање на соодветната ра-
бота. работата треба да биде конципирана така да  
комбинира мешавина од задачи со физичка актив-
ност и задачи со помала активност за да му се овоз-
можи на телото да се опорави од напорните задачи. 

5. консултирајте се со фитнес експерт за соодветно 
креирање на физичките вежби што се вршат пред 
или за време на работата.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — зачестеноста на физичките вежби треба да зависи 
од барањата на работата и активностите што се вр-
шат надвор од работното време. 

 — обезбедете простории за физичка активност кои 
работниците ќе можат да ги користат за време на 
паузите или по работа.  

 — Поттикнете ги работниците, особено оние што ра-
ботат во седечка положба или со малку физичка 
активност, да спроведуваат програма со вежби или 
спортски активности барем неколку пати неделно. 

ЗАПАМЕТЕТЕ
работата во неправилна положба или физички напорната 
работа може да биде штетна за телото.  Поттикнете ги ра-
ботниците да прават физички вежби пред, за време или 
по работата.
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Figure 122a. Encourage workers to undertake physical exercise and sports activities to
maintain their fitness.

Figure 122b. Invite workers to do physical exercise during a short break taken after
sedentary work in a constrained posture such as computer work.

Слика 122a. Поттикнете ги работниците да започнат со физички вежби или спортски активности за 
да ја одржуваат својата физичка подготвеност.

Слика 122б. Поканете ги работниците да прават физички вежби за време на кратките паузи по 
седечка работа во неправилна положба на телото, како што е работа на компјутер. 
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 123
Поттикнете целосно учество на женските и машките ра-
ботници во пронаоѓањето и спроведувањето на подобру-
вањата на работното место.

ЗОШТО
Жените работнички претежно се разликуваат од мажите 
работници според висината, силата и телесните димен-
зии, како и во големината на зафатот на рацете. доколку 
жените не учествуваат во конципирањето на работата или 
нејзиното подобрување, може да се испуштат соодветни 
алатки и параметри за креирање на работните простори.

во некои култури, жените се повоздржани при  изра-
зувањето на своите мислења во врска со нивната работа 
или потребните измени. особено внимание треба да се 
посвети на ефективното учество на жените. 

Жените честопати се двојно оптоварени со тоа што 
се грижат за домот и семејството пред и по работното 
време. ова може да ги спречи целосно да учествуваат во 
изнаоѓањето на фер можности за работа или во разви-
вањето на подобрувањата на работата. нивното активно 
учество во голема мерка помага во изнаоѓањето и спрове-
дувањето на соодветни подобрувања на работата.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Прекумерен замор
• Зголемен процент на повреди или болести
• Заболувања предизвикани од стрес
• Заболувања на горните екстремитети
• Недоволна комуникација
• Не прифаќање

КАКО

1. Поттикнете активно учество на жените работнички 
во конципирањето и преуредувањето на работата. 
обезбедете им можности да земат активно учест-
во, да бидат консултирани или да се приклучат во 
донесувањето одлуки за спроведување измени во 
работното место.  

2. Поттикнете ги жените работнички во истиот рабо-
тен простор да работат заедно за да ги идентифику-

ваат проблемите и да се изнајдат решенија. 

3. обезбедете формални и неформални можности за 
изразување на ставовите на жените и мажите, на ед-
накви основи, во спроведувањето на подобрувања-
та на работата. за ова можат да помогнат анкети, 
интервјуа или шеми со предлози.

4. откријте ги неформалните лидери помеѓу жени-
те работнички и вклучете ги во подобрувањето на 
работниот простор и обуката, така што ќе можат 
постепено да доведат повеќе жени работнички во 
процесот на подобрување.

5. обезбедете образование за жените и мажите работ-
ници за важноста од овозможувањето еднакви мож-
ности за сите полови на работното место.  

6. воведете јасни менаџерски политики и обука за 
сите работници за да се спречи недоследен третман 
врз основа на пол или сексуално малтретирање.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — доколку ниту жените ниту мажите работници не се 
вклучени во процесот на подобрување, тие можат 
да се спротивстават на промените предложени од 
други лица. 

 — дозволувајќи им на жените и мажите работници да 
ги изберат сопствените алати и големина на ракави-
ци, заедно со стекнатите способности и знаења за 
прилагодување на нивните работни простори или 
методи на нивната големина, сила и вештина, ќе се 
создаде попродуктивно работно место.

 — дискусиите за подобрувањата треба да се одржу-
ваат за време на редовното работно време бидејќи 
жените кои се двојно оптоварени дома и на работа 
можеби нема да можат да учествуваат надвор од 
овој период. 

ЗАПАМЕТЕТЕ
активно вклучете ги жените и мажите работници во 

пронаоѓањето и спроведувањето на подобрувањата на 
работата. ова помага во градењето на фер работни ус-
лови и прилагодување на работните задачи и опрема на 
нивните потреби.
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Figure 123b.
Provide formal and
informal occasions
to reflect views of
women and men
workers in making
workplace
improvements.

Figure 123a. Encourage active participation of women workers in joint design and
redesign of work assignments and workplace conditions.

Слика 123а. Поттикнете активно учество на жените работнички во заедничкото 
конципирање и преуредување на работните задачи и условите на работното место. 

Слика 123б. Обезбедете 
формални и неформални 
можности за одразување 
на ставовите на жените и 
мажите во спроведувањето на 
подобрувањата на работата. 
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КОНТРОЛНА ТОЧКА 124
Помагање на работниците-мигранти безбедно и ефикас-
но да ги извршуваат своите работи.

ЗОШТО
во оваа ера на економија која се повеќе се глобализира, 
сè повеќе работници-мигранти со различно социјално и 
културно потекло наоѓаат работа надвор од својата та-
тковина.  Претпријатијата во сè поголема мера зависат 
од нив во однос на соодветната работна сила. на овие 
работници им е потребна поддршка за да ја направат 
својата работа безбедна и ефикасна.

работниците-мигранти имаат специфични потре-
би на работното место кои имаат директно влијание на 
нивната безбедност и ефикасност на работа. нивните 
заеднички потреби вклучуваат надминување на јазични-
те бариери и дупки во информирањето, задоволувајќи 
ги основните културни барања поврзани со храната и 
религијата и обука за работни вештини. неопходно е да 
се создаде продуктивна средина за тимска работа што ќе 
може да се споделува помеѓу работник-мигрант и дома-
шен работник кои работат на исто работно место.

Постојат многу практични начини како да се задово-
лат основните потреби на работниците-мигранти. треба 
да се води посебна сметка за нивно вклучување во пла-
нирањето и подобрувањето на условите на работното 
место.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• зголемен процент на повреди
• заболувања предизвикани од стрес
• недоволна комуникација
• недоволно разбирање
• недостаток на прифаќање

КАКО
1. кога работниците-мигранти ќе се приклучат на ва-

шето работно место, внимателно ислушајте ги и 
информирајте се за нивните специфични потреби 
на работа. овие потреби можат да вклучуваат без-
бедносни упатства напишани на нивниот јазик, рас-
пределба на работното време, простории за одмор, 
склоности во исхраната, религиозни барања и обука 
за работни вештини.

2. изработете план за работното место што ќе ги за-
доволува основните потреби на работниците-миг-
ранти. спроведете дејства поврзани со безбедноста 

како висок приоритет при спречувањето несреќи.
3. внимателно објаснете им ги сите безбедносни сим-

боли, знаци и упатства на работниците-мигранти 
кои се користат на нивните работни места. осигу-
рете се дека сите јасно ги разбираат симболите и 
знаците. кон симболите и знаците додајте упатства 
напишани на нивните јазици.

4. изработете и разделете материјали со безбедносни 
информации напишани на лесно разбирлив начин 
на јазиците на работниците-мигранти.

5. креирајте и спроведете специјални програми за 
обука на работниците-мигранти, за безбедноста 
на работа, здравјето и ергономијата . Програмата 
треба да вклучува безбедносни правила, јасно раз-
бирање на безбедносните знаци и упатства, како и 
предупредувања да се заштитат себеси од долгоро-
чен ризик за здравјето. обуката може да се органи-
зира на нивните јазици.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
 —  креирајте отворена и пријателска атмосфера и 

поттикнете прашања и консултации за безбедноста, 
здравјето и ергономијата на работниците-мигранти.

 — Помогнете им на работниците-мигранти да вос-
постават добра комуникација со домашните работ-
ници. одржувајте состаноци, заеднички сесии за 
обука, неформални собири, итн. за да им помогнете 
на мигрантите и домашните работници подобро да 
се разберат. Помогнете им на домашните работни-
ци да ги сфатат културните потреби на работници-
те-мигранти како услов за градење на безбеден и 
продуктивен тим.  

 — изградете долгорочен механизам за изразување на 
потребите на работниците-мигранти. на пример, 
активностите на комитетот за безбедност и здра-
вје можат да ги вклучуваат прашањата поврзани со 
безбедноста и здравјето на работниците-мигранти и 
практични решенија за истите.  

 — разменете искуства со други работни места каде 
што работниците-мигранти и домашните работници 
успеале да формираат продуктивни работни тимо-
ви. 

ЗАПАМЕТЕТЕ
работниците-мигранти стануваат продуктивни кога 

им е обезбедена практична поддршка како што е обука, 
тимска работа и културно приспособување. 
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Figure 124a. Involve migrant workers in making a workplace plan to meet their essential
needs. Implement safety-related actions as a high priority.

Figure 124b. Improve workplace conditions in various ways so that both unskilled and
skilled workers including migrant workers can jointly work effectively and safely.
Instructions and signs concerning work processes and safety precautions must be given to
all these workers in an easy-to-understand manner.

Слика 124а. Вклучете ги работниците-мигранти во конципирањето на планот за работното место за 
да се задоволат нивните основни потреби.  Активностите поврзани со безбедноста спроведете ги 
како висок приоритет.

Слика 124б. Подобрете ги условите на работното место на различни начини, така што необучените 
и обучените работници ќе можат заедно ефективно и безбедно да работат.  Упатствата и знаците 
за работните процеси и предупредувањата за безбедност мора да им се достават на сите овие 
работници на лесно разбирлив начин. 
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доделување соодветен обем на работа, помагање на тим-
ската работа и обезбедување соодветна обука за помла-
дите работници.

ЗОШТО
Психо-физичките капацитети на помладите работници се 
разликуваат  од оние на постарите. тие честопати немаат 
доволно искуство за нивната работа и потребна им е со-
одветна поддршка.

обично е потребно извесно време за младите ра-
ботници да се навикнат на работните навики и на испол-
нувањето на нивните задачи како што е потребно. важно 
е да се обезбеди советување и поддршка за да стекнат 
доволно работно искуство и да ги решаваат проблемите 
со кои се соочуваат при работа.

При справување со ризиците на работното место, 
најранливи се работниците со најмало искуство на ра-
ботното место. овој фактор „нов на работа“ честопати се 
меша со факторот „возраст“ на младите работници. мора 
да се обезбеди обука за справување со ризиците во рани-
от период од работата.

најдобар начин да им се помогне на младите ра-
ботници во зголемувањето на нивниот капацитет е да се 
назначат постари искусни луѓе да ги предводат и обучу-
ваат. со добра комуникација помеѓу младите и постарите 
работници може да се создаде подобра работна атмос-
фера.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• зголемен процент на повреди
• заболувања предизвикани од стрес
• недоволна комуникација
• недоволно разбирање
• лоша здравствена состојба  на работникот 

КАКО

1. кога младите работници се новопоставени на ра-
ботното место, обезбедете им соодветна обука за 
работа, вклучувајќи и објаснување на работниот 
систем и мерките за поддршка за младите работ-
ници. од голема помош можат да бидат редовните 
консултации со нив. 

2. доделете соодветен обем на работа на младите 
работници ревидирајќи ги распоредите за тимска 
работа, така што постепено ќе стекнуваат доволно 
работно искуство.

3.  овозможете обука за справување со ризиците на 
работното место за младите работници земајќи ги 
предвид нивното образование, вештини и физичка 
подготвеност. соодветната  обука за безбедност 
може да ги намали ризиците од здравствени про-
блеми поврзани со работното место за младите ра-
ботници.

4. назначете постари работници да им помагаат на 
младите работници.  овие помошници треба да се 
обидат да одржуваат секојдневен контакт со млади-
те работници и да ги насочуваат пред да се случат 
проблеми. бидејќи младите работници честопати 
се двоумат дали да ги консултираат поискусните 
работници за нивните проблеми, овој секојдневен 
контакт е од големо значење. 

5. Проверете ги сите аспекти на работата за да се оси-
гурaте дека обемот на работа не го надминува капа-
цитетот на младите работници. 

6. обезбедете флексибилно работно време за да им 
овозможите на младите работници да го продолжат 
своето образование. 

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — осигурете се дека младите работници, согласно за-
конот, се доволно возрасни за да работат.  

 — обидете се да креирате атмосфера што ќе им овоз-
можува на младите работници лесно да се консул-
тираат со постарите работници и  надзорникот на 
работното место. доколку е изводливо, организи-
рајте групни дискусии при кои младите работници 
ќе можат да најдат решение за своите проблеми. 

 — од голема важност е да се едуцираат младите ра-
ботници за тоа како да ја извршуваат својата рабо-
та со помалку ризици по здравјето. едукацијата не 
само што е важна за работните вештини, туку и за 
личните односи.

 — Погрижете се младите работници да ја побараат 
поддршката што им е потребна. младите работни-
ци треба да се консултираат со постарите  пред да 
преземат работа којашто може да биде опасна за 
нивното здравје и безбедност. 

ЗАПАМЕТЕТЕ
Помогнете им на младите работници да стекнат до-

волно работно искуство. од голема важност е да се на-
значат постари работници кои ќе им обезбедат на млади-
те работници поддршка и обука на работното место пред 
проблемите да станат премногу сериозни. 
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Figure 125a. Provide training in dealing with risks at work to young
workers, taking into account their background knowledge, skills
and physical fitness.

Figure 125b. Provide opportunities for young workers to discuss workplace problems and
propose practical improvements reflecting their needs.

Слика 125a. Овозможете обука за справување со ризиците на работното 
место за младите работници, земајќи ги предвид нивното образование, 
вештини и физичка подготвеност. 

Слика 125б. Обезбедете можности за младите работници да дискутираат за проблемите на 
работното место и да предложат практични подобрувања кои ги одразуваат нивните потреби.
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Прилагодување на просториите и опремата за работни-
ците со инвалидитет, така да можат безбедно и ефикасно 
да ја вршат својата работа.

ЗОШТО
работниците со инвалидитет можат безбедно и ефикасно 
да работат, доколку им се обезбеди соодветна поддршка 
која ги задоволува нивните потреби. со ова е опфатен 
психичкиот, аудио-визуелниот и физичкиот инвалидитет. 

Потребите на лицата со инвалидитет се различни. 
некои потреби можат да се задоволат така што опре-
мата и задачите ќе се направат полесни за работа, но 
постојат други индивидуални потреби на кои може да им 
се пристапи посветувајќи им посебно внимание.  

најдобар начин да се задоволат овие потреби е да 
се организира групна дискусија за начинот на кој може 
да се подобри работното место и кои се приоритетите.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Лош пристап до работното место
• Истегнување на мускули
• Зголемен процент на повреди
• Недоволна комуникација
• Недостаток на прифаќање

КАКО

1. организирајте групни дискусии за начинот на за-
доволување на посебните потреби на работниците 
со инвалидитет. имајте предвид дека можат да по-
могнат мерките што се полесни за примена, но исто 
така треба да се земат предвид и индивидуалните 
потреби.

2. Проверете ги различните аспекти од работата, ко-
ристејќи го овој прирачник, за да видите кои подоб-
рувања на работното место можат да ги решат про-
блемите на работниците со инавилидитет.

3. земете ги во предвид не само лесниот пристап и 
користењето на опремата, туку и лесниот пристап и 
користењето на опремата и просториите за општите 

и секојдневните потреби на работниците, како што е 
движењето на луѓето, општите упатства и објектите 
за одмор.

4. организирајте соодветна обука за задоволување на 
потребите на работниците со инвалидитет, не само 
за самите работници со инвалидитет, туку и за сите 
менаџери и работници.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
разговарајте со работниците со инвалидитет, како и со 
останатите работници за тоа како да се излезе во пресрет 
на потребите на работниците со инвалидитет. резултати-
те можат да се искористат за групна дискусија.

Флексибилната организираност на работата е осо-
бено потребна за работниците со инвалидитет. на груп-
ните состаноци дискутирајте за можните опции за изна-
оѓање на практично решение.

учете од добрите примери на вашето работно ме-
сто, како и од други работни места.  дискутирајте за овие 
примери за да видите дали можат да се направат слични 
подготовки.

ЗАПАМЕТЕТЕ
работниците со инвалидитет можат безбедно и ефикасно 
да работат, доколку им се обезбеди соодветна поддрш-
ка. организирајте групни дискусии вклучувајќи ги нив, 
како и други работници. 
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Figure 126a. Consider the easy access to and use of equipment and
facilities for disabled workers, taking account of their particular needs.

Figure 126b. By providing adequate support, disabled workers can work
safely and efficiently.

Слика 126а. Земете го предвид лесниот пристап и употребата на опремата и 
просториите за работниците со инвалидитет, земајќи ги предвид нивните посебни 
потреби. 

Слика 126б. Работниците со инвалидитет можат безбедно и ефикасно да 
работат, доколку им се обезбеди соодветна поддршка. 
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обрнете посебно внимание на безбедноста и здравјето 
на бремените жени и доилки. 

ЗОШТО
работните услови не треба да ја загрозуваат бремената 
жена и нејзиното неродено дете. бидејќи жените активно 
учествуваат во сите занимања, важно е да се погрижиме 
на безбедноста и здравјето на бремените жени да се пос-
ветува посебно внимание.

Физичката состојба на бремената жена во послед-
ната фаза од бременоста наложува посебно внимание. 
особено треба да се избегнат тешки физички задачи и 
напорна работа, како што е ноќната работа. Жените се 
соочуваат со различни ризици во различни фази од бре-
меноста (особено во првото и последното тромесечје). 
соодветно на тоа, треба да се преземат соодветни мерки.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• Прекумерен замор
• лоша здравствена состојба на работникот 
• истегнување на мускули
• влошени физички ефекти

КАКО

1. не ги распоредувајте бремените жени, особено во 
текот на последните месеци од бременоста, на за-
дачи кои вклучуваат кревање и пренесување товар и 
други тешки физички задачи.

2. не ги распоредувајте бремените жени на ноќна ра-
бота или други напорни задачи во текот на послед-
ните месеци од бременоста.

3. Погрижете се пристапот и просторот за движење 
околу машините и опремата и помеѓу работните 
места да биде доволен за да ѝ се овозможи на бре-
мената жена лесно и комфорно да се движи. 

4. обезбедете простории за седење за бремените 
жени. на бремените жени не им доделувајте задачи 
кои бараат долготрајно стоење или седење. 

5. направете ги задачите кои им ги доделувате на 
бремените жени, особено во последните месеци од 
бременоста, доволно флексибилни така што ќе мо-

жат да одат на пауза по потреба. доколку е потреб-
но, организирајте ротација на работното место така 
што бремените жени ќе можат сами да го регулира-
ат темпото на работа.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — таму каде што е можно распоредете ги бремените 
работнички на седечки работни задачи кои не се 
физички тешки. 

 — од голема важност е бремените жени да не се обвр-
зани цело време да се задржуваат во иста положба.

 — обезбедете периоди за одмор во текот на работни-
от ден за бремените жени. 

 — обезбедете соодветни простории за одмор од ра-
бота што бремените жени ќе можат удобно да ги 
користат. 

ЗАПАМЕТЕТЕ
бремените жени, особено во последните месеци од бре-
меноста, имаат посебни потреби што треба да се земат 
предвид со цел да се обезбеди безбедноста и здравјето 
како за мајката, така и за нероденото дете.
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Figure 127a. Make the tasks assigned to pregnant women comfortable and individually adjustable.

Figure 127b. Do not assign pregnant women to tasks requiring heavy manual
work or prolonged standing.

Слика 127а. Задачите што им ги доделувате на бремените жени треба да бидат комфорни и индивидуално 
прилагодливи.

Слика 127б. Не распоредувајте ги  бремените жени на тешки физички задачи или задачи кои 
наложуваат долготрајно стоење. 
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Преземање мерки за  повозрасните работници да можат 
побезбедно и поефикасно да работат. 

ЗОШТО
Повозрасните работници имаат знаење и искуство, но мо-
жат да имаа потешкотии при прилагодувањето на напор-
ни физички задачи или пребрзо темпо на работа.  Прила-
годувањето на работата за повозрасните работници може 
да ја подобри безбедноста и текот  на работниот процес.

честопати, на повозрасните работници им е тешко 
да ги прочитаат упатствата и знаците напишани со мали 
букви или дадени под слаба светлина. треба да се обрне 
посебно внимание за тие да се направат полесни за гле-
дање.

новата технологија може да ја олесни работата 
на повозрасните работници, но може и да им го отежне 
процесот на адаптација. иако повозрасните работници 
можат да бидат многу искусни, потребна им е обука во 
новововедените технологии исто како и на младите ра-
ботници. меѓутоа, можеби нема да можат толку лесно да 
научат како младите работници. 

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• сериозни повреди или несреќни случаи
• истегнување на мускули
• лоша здравствена состојба  на работникот 
• неприфаќање

КАКО

1. разгледајте заедно со засегнатите работници дали 
некои задачи можат да предизвикаат тешкотии или 
небезбедни услови за повозрасните работници. 
дискутирајте како овие задачи можат повеќе да се 
прилагодат за повозрасните работници.

2. користете механички уреди за тешки физички рабо-
ти во кои се вклучени повозрасните работници. По-
грижете се да можат безбедно да ги извршат новите 
задачи.

3. направете ги упатствата, знаците и натписите лесно 
читливи за повозрасните работници.

4. обезбедете доволно светлина за повозрасните ра-
ботници. доколку е потребно, инсталирајте локално 
осветлување.

5. направете темпото на работата да варира помеѓу 
помладите и повозрасните работници, така што по-
возрасните работници ќе можат полесно да се спра-
ват. 

6. При воведување нови технологии, консултирајте се 
со работниците за да видите какви мерки е потреб-
но да се преземат за тие да се прилагодат и на пом-
ладите и на повозрасните работници. обуката треба 
да ги одразува потребите на повозрасните работни-
ци да учат по сопствено темпо.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — Покрај механизацијата, постојат низа мерки кои ги 
прават задачите полесни. на пример, подобрување-
то на ракувањето со материјалите може во голема 
мерка да им помогне на повозрасните работници. 

 — обезбедете обука за повозрасните работници за но-
вите задачи на начин што им одговара. 

 — Групната работа во која работниците можат меѓу-
себно да си помагаат додека темпото на работа 
може да варира помеѓу поединци е добро решение 
за надминување на тешкотиите со кои можеби се со-
очуваат повозрасните работници. 

ЗАПАМЕТЕТЕ
Целосно искористете го знаењето и искуството на по-
возрасните работници така што ќе ја прилагодите рабо-
тата кон нив. работите кои се погодни за повозрасните 
работници, погодни се и за сите други.  
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Figure 128. Check, together with older workers, whether some tasks may cause
difficulty or unsafe conditions for them.
Слика 128. Разгледајте заедно со повозрасните работници дали некои задачи можат да 
предизвикаат тешкотии или небезбедни услови за нив.
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Приспособување на  работното место на културата и со 
неа поврзаните навики на работниците со тоа што ќе упо-
требите пристап насочен кон корисникот.

ЗОШТО
работници од различни култури може да имаат различни 
реакции како и различни навики во врска со условите на 
работното место. земете ги предвид социјалните и култу-
ролошки обичаи и со нив поврзаните навики при органи-
зирањето на работниот процес и конципирањето на ра-
ботното место, така што ќе ги консултирате работниците 
за тоа колку им е прифатливо работното место.

организацијата на работата може да е во спротив-
ност со културолошките и општествени обичаи на луѓето. 
на пример, временскиот распоред на работата може да е 
во спротивност со практиките на заедницата кои зависат 
од културата, или пак можно е на сличен начин техноло-
гијата да е во судир со вообичаените практики меѓу ра-
ботниците. 

може да претставува тешкотија приспособувањето 
кон непознати технологии поради немањето претходно 
искуство во користење на такви слични технологии. ва-
жно е корисниците да бидат вклучени во прилагодување-
то на технологијата и начините како таа се користи.

културолошките и општествените стереотипи може 
да влијаат на начинот на разбирање или способноста 
за разбирање на дисплеите и знаците.  дисплеи и знаци 
развиени за една култура може да бидат несоодветни за 
работниците од други култури. треба да се организира-
ат обуки со цел налепниците, упатствата за користење, 
знаците и, општо, сите пишани информации да се добро 
разбрани од конкретни групи работници.

условите на живот надвор од работното место тре-
ба да се земат предвид при подобрувањето на работниот 
живот. организирањето на работата треба да се процени 
во врска со овие услови (на пр. колку е сигурен јавниот 
транспорт).

опремата не треба да е во спротивност со културо-
лошки чувствителни работи. може да треба да се обезбе-
дат простории за молитва и религиозни обреди.

РИЗИЦИ / СИМПТОМИ
• слабо разбирање
• недоволна комуникација
• сериозни повреди или несреќни случаи

• лоша здравствена состојба на вработен
• заболувања предизвикани од стрес
• неприфаќање

КАКО

1. Проценете колку организацијата на работа е при-
фатлива за работниците пред нејзино спроведу-
вање.

2. При воведување нова технологија, обезбедете со-
одвтена обука и проверете колку работниците ја 
разбрале новата технологија и можните опасности.

3. Проценете ја разбирливоста на сите пишани инфор-
мации кои се присутни во работното окружување 
или кои доаѓаат со техничките уреди. информации-
те треба да бидат на јазикот на работниците.

4. охрабрете го учеството на сите работници за време 
на воведувањето на нова опрема или нови методи за 
да ги идентификувате нивните потреби, што е она 
што тие претпочитаат и нивните очекувања. ова се 
однесува исто така и на користењето на заштитна 
опрема.

5. консултирајте ги работниците за нивните потреби 
за простории за одмор и разонода, простории за мо-
литиви и религиозни обреди, земајќи ги во предвид 
нивните локални културни обичаи и традиции.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — Погрижете се да се внимава на потребите на работ-
ниците од различни култури кога станува збор за по-
требната опрема или методи на работа.

 — консултирајте се со работниците за нивните потре-
би за лична заштитна опрема, земајќи ги во предвид 
нивните локални културни обичаи и традиции.

 — ако е можно, користете опрема или методи кои 
може да се адаптираат спрема потребите на секој 
работник.

ЗАПАМЕТЕТЕ
можно е да има повеќе културолошки различни групи на 
работното место. Погрижете се да се земат во предвид 
сите културолошки потреби при конципирањето на ра-
ботните места и методите на работење.
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Figure 129a. (i) and (ii) Make signs and controls in the workplace easy to understand by workers from different cultural
backgrounds.Where necessary, use simple symbols understood by all workers or add simple words understood
commonly or in local languages of the workers concerned.This applies also to door controls or other daily used facilities.

Figure 129b. Formulate suggestions in a way that can be accepted by workers from different cultural backgrounds.
Carefully follow up the implementation of proposed measures.

(i) (ii)

Слика 129а. (i) и (ii) Погрижете се знаците и контролите на работното место да се лесни за разбирање за работниците со различно 
културно потекло. Каде што е потребно, користете симболи кои ги разбираат сите работници или додадете едноставни зборови 
кои сите ги разбираат или на локалните јазици на работниците за кои станува збор. Ова се однесува и на контролите на вратите или 
други простории и уреди кои секојдневно се користат.

Слика 129б Формулирајте сугестии на начин што ќе биде прифатен од работници со различно културолошко потекло. Внимателно 
следете го спроведувањето на предложените мерки. 
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вклучете ги и менаџерите и работниците во вр-

шењето на проценка на ергономските ризици како дел 
од системите за управување со безбедност и здравје при 
работа.

ЗОШТО
спроведувањето на системите за управување со 

безбедност и здравје при работа бара темелна процен-
ка на ризиците кои постојат во работниот простор. Про-
ценката треба да разјасни дали преостанатите ризици се 
прифатливи или се потребни дополнителни контролни 
мерки.  ергономските ризици сочинуваат важен дел од 
тие ризици.

ергономските безбедносни и здравствени ризици се 
разновидни. тие се однесуваат на начинот на кој работа-
та се врши во рутински

или нерутински услови. менаџерите и работниците 
се во најдобра позиција да најдат и применат контролни 
мерки за намалување на ризиците.

континуираното внимание на ергономските ризици 
како дел од менаџерските должности може во голема 
мера да придонесе кон намалувањето на повредите и за-
болувањата во работниот простор.

РИЗИЦИ/СИМПТОМИ
• зголемени стапки на повреди
• лоша здравствена состојба на работникот
• влошени физички ефекти
• заболувања предизвикани од стрес
• лоша комуникација
• неприфаќање

КАКО

1. При систематската проценка на безбедносните 
и здравствените ризици во склоп на системите за 
управување со безбедност и здравје при работа, 
обрнете особено внимание на поширокиот опсег на 
ергономски ризици.

2. охрабрете ги менаџерите и работниците да корис-
тат листа на проверка која ги вклучува и ризиците 
поврзани со ергономијата во работниот простор.

3. Проценете ја прифатливоста од страна на работ-
ниците и тоа не само на работната средина, туку и 
на работната организација и сослушајте ги нивните 

мислења за тоа како да се подобрат постоечките ус-
лови.

4. кога ќе воведувате нова технологија, обезбедете 
соодветна обука и уверете се дека операторите ги 
разбираат сите потенцијални опасности.

5. Проценката на ергономските ризици и неопходните 
подобрувања може да се потпомогне преку следење 
на циклусот Планирај-направи-Провери-дејствувај 
којшто вообичаено се применува во системите за 
управување со безбедност и здравје при работа.

6. изразете ги мислењата на менаџерите и работни-
ците во врска со постоечките ризици при спроведу-
вањето на ревизија на активностите за намалување 
на ризик.

7. за да се обезбеди континуиран процес на намалу-
вање на ризикот во работниот простор, овозможете 
обука на менаџерите и работниците за проценка и 
подобрување на ергономските ризици како суштин-
ски дел од нивната улога во системите за управу-
вање со безбедност и здравје при работа. 

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ
се препорачува користење на листи за проверка 

кои ги опфаќаат ергономските аспекти, особено за мали-
те претпријатија. на менаџерите и работниците треба да 
им се обезбедат упатства за нивно користење.

како што потенцираат упатствата на системите за 
управување со безбедност и здравје при работа, вклучу-
вајќи ги и мот-бзр 2001 (ILO-OSH 2001), важно е да се 
утврди посветеноста на раководството и учеството на 
работниците. При обуката за системи за управување се 
препорачува користење на листи за проверка кои се од-
несуваат на ергономските ризици.

користете конкретни примери за добри практики во 
справувањето со ергономските ризици за да се олесни 
управувањето со ризик на работното место. тоа треба да 
вклучува примери на економични подобрувања постигна-
ти со слични локални услови.

ЗАПАМЕТЕТЕ
При проценката за намалување на ризикот и потреб-

ните подобрувања како дел од системите за безбедност 
и здравје при работа, целосно искористете ги листите за 
проверка кои набројуваат практични активности за нама-
лување на ергономските ризици. 
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Figure 130a. Form a working group to check and discuss ergonomic problems in your enterprise.The group can learn
from locally achieved improvements and propose practical improvements.

Figure 130b. Always include ergonomics-related risks in the discussion of risk assessment and control as an important
issue in implementing occupational safety and health management systems.

Слика 130а. Оформете работна група која ќе ги проверува и ќе дискутира околу ергономските проблеми во вашето претпријатие. 
Групата може да научи од локално постигнатите подобрувања и да предложи практични подобрувања.

Слика 130б. Секогаш вклучувајте ги ергономските ризици во дискусијата за проценка на ризикот и контрола како важно прашање во 
спроведувањето на системите за управување со безбедност и здравје при работа.

ЕРГОНОМСКИ 
ПРОЦЕСИ

Воспоставете БЗР 
правила
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утврдете планови за итни случаи за да обезбедите пра-
вилно дејствување при итен случај, лесен пристап до 
објекти и брза евакуација. 

ЗОШТО
итен случај може да настане секое време. за да бидат 
подготвени, сите засегнати треба однапред да знаат што 
да прават во итни случаи. Плановите за итни случаи се од 
суштинска важност во секое претпријатие.

добрите планови за итни случаи може да ги миними-
зираат последиците од потенцијален итен случај. можат 
дури и да спречат да дојде до сериозен несреќен случај.

има приоритети за дејствување при каков било не-
среќен случај. не е лесно да се сетите на тие приоритети 
кога ненадејно ќе се соочите со итен случај. мора да се 
дадат инструкции однапред и да се повторуваат обуките 
за почитување на тие приоритети за дејствување при итни 
случаи.

РИЗИЦИ/СИМПТОМИ
• неконтролиран итен случај
• вршење погрешна операција
• лоша комуникација
• задоцнета евакуација

КАКО

1. направете разумна претпоставка за природата на 
потенцијалните несреќи и идентификувајте ги, пре-
ку групна дискусија, типовите на постапки кои треба 
да се преземат во секој тип на итен случај. особе-
но е важно да ја знаеме веројатноста и предвиде-
ните последици од пожари, експлозии, критични 
испуштања на опасни супстанци, повреди кои се 
должат на машини и возила и други потенцијални 
причини за сериозни повреди, како што се паѓања 
или удари од објекти.

2. исто така преку дискусија, утврдете кои приоритет-
ни постапки треба да се преземат во секој тип на 
итен случај. меѓу нив може да спаѓаат операции за 
итност, процедури за исклучување, барање помош 
однадвор, прва помош и методи на евакуација. дис-

кусијата мора да вклучува надзорници, работници, 
персонал за безбедност и здравје. 

3. развијте постапки во итни случаи и процедури на 
евакуација што им се познати на сите засегнати. 
Повторете ја обуката на оние кои може да се вклу-
чат во операциите на итни евакуации и прва помош.  
спроведете вежби за евакуација.

4. листата со телефонски броеви потребни за постап-
ки во итни случаи, нека биде јасно изложена и ажу-
рирана. Погрижете се секој работник да знае каде 
се наоѓа таа листа. исто така, сите уреди за прва 
помош на самото место (на пример: опрема за итна 
терапија, кутија за прва помош, средства за транс-
порт, заштитна опрема итн.) и противпожарни апа-
рати мора да се јасно означени и лесно достапни.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — важно е однапред да се планира и да се уверите 
дека секој знае кој ќе биде одговорен за постапките 
во итни случаи.

 — кога има големи промени во производството, маши-
ните и опасните хемикалии што се користат, тогаш 
погрижете се тие промени да се вклучат и во плано-
вите што да се прави во итен случај.

 — во плановите што да се прави во итен случај треба 
да се најде проценка на ризиците кои може да влија-
ат на опкружувањето на претпријатието.

ЗАПАМЕТЕТЕ
секој во работниот простор треба да знае што да прави 
во итна ситуација. добрите планови за итен случај може 
да спречат сериозни несреќи.
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Figure 131. Make emergency action plans with the participation of workers.Слика 131. Направете планови на дејствување со учество на работниците.
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научете ги и споделете ги начините на подобрување на 
вашиот работен простор преку добри примери од вашето 
сопствено претпријатие или од други претпријатија.

ЗОШТО
има многу добри примери за подобрување во вашето 
сопствено претпријатие или во други претпријатија. тоа 
се типови на подобрување кои биле возможни под слични 
локални услови.

многуте различни проблеми во работниот простор 
не можат да се решат наеднаш. Потребни се прогресив-
ни подобрувања. овдешните локални примери се добар 
водич, бидејќи се видливи и придобивките од подобру-
вањата.

ако ги погледнеме локално постигнатите добри 
примери, можеме да ги научиме и да ги споделиме начи-
ните за подобрување на користењето локални материја-
ли и вештини.

РИЗИЦИ/СИМПТОМИ
• лоша комуникација
• лошо разбирање
• неприфаќање
• зголемена стапка на повреди или заболувања
• недоволно подобрување на работниот простор

КАКО

1. Проверете ги работните места во вашето сопствено 
претпријатие и наведете ги добрите примери кои 
покажуваат подобрени методи на работа или без-
бедни и здрави услови. особено важни се еднос-
тавните, економични решенија. испитајте како биле 
изведени тие подобрувања.

2. Посетете други претпријатија во вашето соседство 
или погледнете ги прирачниците за подобрување и 
учете од добрите примери.

3. дискутирајте за можните подобрувања со група 
луѓе. еден практичен начин да се направи тоа е пре-
ку сесија за спонтано пронаоѓање идеи. 

4. запишете ги, на телеграфски начин, типовите на 

можни подобрувања кои се слични на тие добри 
примери и кои се релативно евтини.

5. обидете се да ги идентификувате изводливите ре-
шенија преку учење од добрите примери. При дис-
кусијата, сконцентрирајте се на решенијата кои 
може веднаш да се спроведат и кои не се премногу 
идеалистични.

УШТЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ

 — Практичните прирачници за обука, наменети за мо-
дерна обука која е насочена кон дејствување, може 
исто така да ви покажат примери за подобрувања 
што би можеле да се применат во вашата локална 
ситуација.

 — искористете ги максимално дискусиите во мала гру-
па во кои учествуваат само неколкумина за да најде-
те изводливи решенија слични на добрите примери 
што сте ги виделе. многу ќе помогне и гледањето на 
слајдови или видео записи од тие добри примери. 
во дискусијата вклучете ги работниците од работ-
ниот простор за кој станува збор.

 — Почнувањето со едноставни, евтини решенија е се-
когаш најдобра тактика. кога луѓето сфаќаат дека 
тие евтини решенија релативно лесно се спроведу-
ваат, тогаш се поттикнати да започнат заеднички да 
дејствуваат. имајте на ум дека најкорисните реше-
нија се едноставни по природа и не се скапи.

ЗАПАМЕТЕТЕ
локалните добри примери имаат извонредна моќ да го 
стимулираат нашето размислување. тие покажуваат што 
е возможно во локалните услови. овие добри примери 
може да се најдат на вашето и на соседните работни мес-
та.

CHECKPOINT 132
Learn about and share ways to improve your workplace
from good examples in your own enterprise or in other
enterprises.

WHY
There are many good examples of improvements in
your own enterprise or in other enterprises. They
represent types of improvement that have been
possible under similar local conditions.

The many different problems at the workplace
cannot be solved all at once. Progressive improvements
are necessary. Here local examples are a good guide,
as the benefits of improvements are also visible.

Looking at locally achieved good examples, we can
learn about and share ways to improve the use of local
materials and skill.

RISKS / SYMPTOMS
• poor communication
• poor understanding
• lack of acceptance
• increased injury or illness rates
• lack of workplace improvement

HOW
1. Check workplaces in your own enterprise and list

good examples showing improved work methods
or safe and healthy conditions. Simple, low-cost
solutions are particularly important. Examine how
these improvements were carried out.

2. Visit other enterprises in your neighbourhood, or
look at improvement manuals, and learn from good
examples.

3. Discuss possible improvements with a group of
people. One practical way to do so is through a
brainstorming session.

4. Note down, in telegraphic style, kinds of possible
improvement that are similar to these good
examples and that are relatively inexpensive.

5. Learning from good examples, try to identify
feasible solutions. In the discussion, concentrate on
solutions that can be carried out immediately, and
which are not too idealistic.

SOME MORE HINTS
— Practical training manuals, designed for modern

action-oriented training, can also show many good
examples of improvements that may be applicable
to your local situation.

— Make full use of small-group discussion involving
only a few people in finding feasible solutions
similar to good examples that you have seen.
Looking at slides or video recordings of these good
examples will help greatly. Involve workers from
the workplace in question in the discussion.

— Beginning with simple, low-cost solutions is always a
good policy. As people realize that these low-cost
solutions are relatively easy to implement, they are
encouraged to start joint action. Keep in mind that
most ergonomic solutions are simple in nature and
not expensive.

POINTS TO REMEMBER
Local good examples have tremendous power to
stimulate our thinking. They show what is possible in
local conditions. These good examples are found in
your and your neighbours’ workplaces.

Ergonomic checkpoints
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Figure 132. (i) and (ii) Organize a group (or groups) to check workplaces
in your enterprise, learn from good examples and make joint plans for
ergonomic improvements.

(i)

(ii)

Слика 132. (i) и (ii) Организирајте група (или групи) да ги провери работните 
места во вашето претпријатие, учете од добрите примери и правете заеднички 
планови за корисни подобрувања
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Annexes

Samples of locally adapted training materials
(See “Suggestions for using the manual”)

Annex 1: Using Ergonomic checkpoints in
participatory training

Annex 2: Workplace checklist

Annex 3: Practical hints for the workplace checklist

Annex 4: Sample programmes for a training
workshop using Ergonomic checkpoints

Annex 5: Examples of group work results

Annexes
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Анекси

Примероци од локално прилагодени материјали за обука 
(видете „Предлози за користење на упатството“)

Анекс 1: користење на ергономски контролни точки при 
партиципативна обука

Анекс 2: листи за проверка на работниот простор

Анекс 3: Практични совети за листа на проверка на 
работниот простор

Анекс 4: Примероци на програми за работилници за обу-
ка преку користење на ергономски контролни 
точки

Анекс 5: Примери на резултати од групна работа
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Анекси

Анекс 1  Користење на Ергономските  контролни точки при партиципативна обука

искуствата во користењето на ергономските контролни 
точки во обуката ориентирана кон дејствување, во по-
добрувањето на безбедноста и здравјето при работа се 
собираат во различни земји и различни индустриски сек-
тори. ова е поддржано и со свеста дека безбедноста и 
здравјето при работа се основни човекови права и дека 
работниците треба да уживаат побезбедни и поздрави 
работни услови. искуствата кои се забележани при ак-
тивностите за обука јасно ја покажуваат корисноста на 
алатите за обука кои во целост ја користат практичната 
природа на ергономските контролни точки образложени 
во ова упатство.

Голем број програми за обука за подобрување на 
работните услови со поддршка на ергономските контрол-
ни белешки и сличните алати за обука ја покажаа ефи-
касноста на партиципативните чекори кои ги вклучуваат 
менаџерите и работниците. особено програмите за обу-
ка кои ја применуваат методологијата Подобрување на 
работата во малите претпријатија (ПРМП-WISE) изработе-
на од страна на мот и сличните партиципативни методи 
доведоа до бројни подобрувања на работниот простор 
како што предлагаат ергономските контролни точки.

 — во соработка со меѓународната организација на тру-
дот, за различните целни групи се одржуваат програ-
ми за партиципативна обука. вообичаено, курсевите 
користат сет алати за партиципативна обука кои под-
разбираат листи за проверка на активности, локални 
добри примери и упатства за употреба кои се одне-
суваат на достапните опции. листите за проверка и 
упатствата ги одразуваат едноставните, економични 
подобрувања предложени во ергономските контрол-
ни точки. тие програми вклучуваат:

 — курсеви за обука на мали претпријатија кои ја при-
менуваат методологијата ПРМП (WISE) во голем број 
земји во азија, латинска америка и африка;

 — активности за обука кои применуваат партиципатив-
ни методи слични на оние од методологијата ПрмП 
(WISE) во индустриски работни места од мал обем, 
градежни локации и работни места во азиските земји;

 — работилниците за обука на земјоделци кои ги приме-
нуваат методите за програмата за Подобрување на 
работните услови за локален развој (WIND) првично 

развиени во виетнам и спроведени во други земји вк-
лучувајќи ги киргистан, Филипини, сенегал и тајланд;

 — курсеви за обука за синдикални членови и за безбед-
ност и здравје при работа кои ја применуваат мето-
дологијата Подобрување на безбедноста со учество 
преку синдикална иницијатива (POSITIVE) развиена 
од страна на јапонската меѓународна фондација на 
трудот (JILAF) во бангладеш, кина, индонезија, мон-
голија, непал, Пакистан, Филипините, тајланд и виет-
нам.

овие програми воглавно се базираат на локално 
добро искуство во работниот простор. вообичаено, про-
грамите за обука кои траат од еден до четири дена ги 
спроведуваат обучени обучувачи. користените алати за 
обука, вклучувајќи ги и листите за проверка за активнос-
ти и упатствата се базираат на локални добри примери и 
практични опции за подобрувања кои се усогласени со 
тие примери. Програмите вклучуваат сериска групна ра-
бота од страна на локалното население. 

задачите на групната работа се да се учи од локал-
ните добри примери и да се планира примената на слич-
ни изводливи промени на работниот простор. типичните 
партиципативни чекори вклучуваат вежби со листа на 
проверки, групна дискусија за локалните позитивни при-
мери, основните ергономски принципи и групна работа 
на активности за непосредно подобрување.

Партиципативните чекори се практични и ориен-
тирани кон дејствување. во почетната вежба со листата 
на проверка, учесниците учат како да користат листа за 
проверка на активности прилагодена на локалната ситу-
ација. учесниците се советуваат да ги анализираат пос-
тоечките добри карактеристики на работните простори 
наместо само да зборуваат за проблемите, а и да ги ис-
такнат практичните опции за подобрување. на последо-
вателните технички состаноци, обучувачите ги презенти-
раат основните принципи на подобрување на практичен 
начин. затоа што точките што се проверуваат во листата 
на проверка за активности и основните принципи на кои 
се потпираат локалните добри примери се извлечени од 
ергономските контролни точки, учесниците релативно 
лесно се водат кон разбирање на начините за подобру-
вање на постоечките услови и кон предлагање на извод-
ливи опции. разбирањето на принципите во различни 
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тематски области од страна на учесниците е потпомогна-
то со соодветни илустрации. Групните дискусии во мали 
групи им помагаат на учесниците да ги идентификуваат 
ризиците за безбедноста и здравјето и нивните решенија. 
многуте упатства што ги изработиле обучувачите на овие 
програми на различни начини ги користат опциите за по-
добрување и илустрациите во ергономските контролни 
точки.

техничките области што се опфатени со овие про-
грами  се слични на оние што ги опфаќа овој прирачник. 
вообичаено тука спаѓаат: (1) складирање и ракување 
со материјали, (2) безбедност при работа со машини, (3) 
дизајн на работниот простор, (4) физичко опкружување, 
(5) објекти за социјална заштита и (6) работна организа-
ција. вообичаено, користењето на листи за проверка 
на активности кои ги набројуваат локално изводливите 
активности и начините за спроведување на практичните 
подобрувања се учат преку групни дискусии за локално 
постигнатите добри практики и потребни промени. Пре-
зентирањето на правилата за подобрување и локалните 
добри примери во форма на илустрации, ергономски 
контролни точки и фотографии може да го олесни про-
цесот на учење. Подобрувањата кои се предложени и 
спроведени од страна на учесниците често ги одразува-
ат опциите за подобрување врз основа на ергономските 
контролни точки.

на тој начин, партиципативниот пристап кој е пред-
ложен во ергономските контролни точки им помага на 
обучувачите и учесниците конструктивно да работат на 
планирањето и спроведувањето на потребните промени. 
за време на обуката, особен акцент се става на активната 
соработка меѓу менаџерите и работниците. методите на 
групна работа кои се користат во овие програми за обука 
во голема мера им помагаат на учесниците да ги разберат 
и применат техниките на постигнување консензус преку 
групни дискусии.

листите за проверка на активностите кои се ко-
ристат во овие програми се базираат на формуларот за 
активности опишан во ова упатство. типичната листа за 
проверка која во голема мера се користи на обуките на 
WISE се состои од 45 ставки на проверка (8 ставки во до-
менот за складирање и ракување со материјали, 6 теми за 
безбедност при работа со машини, 8 -  за работни места, 
5 - за осветлување, 11 - за контрола на опасни супстанци и 
агенси и на работните простории, 4 - за објекти за одмор 
и разонода и 3 предмети за работна организација). лис-
тата за проверка која сега се користи на малите градеж-
ни локации за партиципативни програми се состои од 45 

ставки (7 ставки за складирање и ракување со материја-
ли, 7 ставки за работа на височина, 5 ставки за држење 
на телото при работа, 5 ставки  за безбедност при работа 
со машини, 7 ставки за физичко опкружување, 5 ставки 
за објекти за одмор и разонода, 3 ставки за подготвеност 
во итни случаи, 3 се за организацијата на работата и 3 
ставки за организација на безбедност и здравје). листата 
за проверка на WIND која вообичаено се користи содржи 
42 ставки (8 ставки за складирање и ракување со мате-
ријали, 7 за проектирање на работниот простор и работ-
ните алати, 5  за безбедност при работа со машини, 9 за 
работната средина и контрола на опасни агенси, 8 ставки 
за објекти одмор и разонода и 5 предмети за организи-
рање на работата). листата на проверка за активности на 
POSITIVE содржи 54 ставки (8  за ракување со материјали, 
6  за безбедност при работа со машини, 8 за промени во 
работниот простор, 16 за физичко опкружување, 8 ставки 
за објекти одмор и разонода, 4  за заштита на животната 
средина и 4 за спроведување на подобрувањата). на тој 
начин, воглавно, материјалите за обука кои се базираат 
на листите за проверка ги покриваат сите главни темат-
ски области од ергономските контролни точки.

акцентот на основните ергономски принципи во 
сите овие тематски области е важен за олеснување на 
планирањето и спроведувањето на непосредните подоб-
рувања. меѓу другите, има и некои основни принципи кои 
се корисни за оваа цел. Примерите за основните ерго-
номски принципи вклучуваат: организирано складирање 
и мобилна опрема, лесна достапност и работа на висина 
на лакотот, користење на инсталации, лесно разбирливи 
знаци и контролни елементи, заштита од машини, комби-
нирано користење на дневна светлина и ламби, изолација 
на опасни извори, соодветна употреба на лична заштитна 
опрема, основни објекти за социјална заштита и органи-
зација на тимска работа.

многубројните подобрувања што се пријавени од 
програмите за обука се економични и корисни за нивна-
та употреба при промовирање на активности за обука. 
важно е што економичните подобрувања може да се 
најдат во секоја од техничките области што ги покрива-
ат програмите. Практичната природа на тие економични 
подобрувања и нивната ориентираност кон дејствување 
се очигледни од опциите претставени во ова упатство, а 
тоа е одразено во развивањето на алати за обука. во сите 
овие програми за обука, особено внимание се обрнува на 
контролните активности. тие контролни активности нај-
често ги преземаат обучувачите од секоја програма. тие 
вршат контролни посети за да соберат примери за подоб-
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рување и да ги поттикнат луѓето во работниот простор да 
продолжат со активностите за подобрување. контролни-
те состаноци кои се одржуваат на одредени временски 
интервали се, исто така, корисни за поттикнување на одр-
жливи активности. 

размената на позитивни искуства преку организи-
рање мрежи исто така добива важност. особено меѓуна-
ционалните мрежи играат суштинска улога во развивање-
то на бази на податоци во врска со подобрувањето и ја 
стимулираат употребата на алати и материјали за обука. 
типичен пример за тоа е мрежата за подобрување на ра-
ботата во Азија (http://www.win-asia.org). МОТ и МОЕ (EIA) 
го поттикнуваат развојот на такви мрежи за размена на 
програми и алати за обука.

таквите искуства од обуки јасно укажуваат на из-
водливоста и стилот ориентиран кон дејствување на ерго-
номските контролни точки. Постои надеж дека партици-
пативната обука ориентирана кон дејствување ќе доведе 
до тоа поголем број луѓе во различни земји да уживаат 
побезбедна, поздрава и попродуктивна работа.

како што е опишано во делот „Предлози за корис-
тење на упатството“, примерите за материјали за обука 
развиени од страна на некои партиципативни програми 
засновани на овој прирачник се прикачени како анекси. 
тие опфаќаат:
— анекс 2: листа за проверка (развиена во малезија за 

користење во мали и средни претпријатија);
— анекс 3: Практични совети за листа за проверка на 

работниот простор (извадоци од упатство кое е во со-
гласност со анекс 2);

—  анекс 4: Примероци на програми за работилници за 
обука преку користење на ергономски контролни точ-
ки; и

—  анекс 5: Примери за резултати од групна работа (од 
партиципативната обука за синдикални членови).
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Annex 2 Workplace checklist
(From Practical hints for the workplace checklist, National Institute of Occupational Safety and Health,
Malaysia, 2005)

How to use the checklist

1. Define the work area to be checked.

2. Spend a few minutes walking around the work area.

3. For each action,select NO orYES.
If the action has already been applied,or it is not needed,select NO;
if you propose the action,selectYES.

4. Choose a few urgent actions, and tick PRIORITY for these actions.

5. Put your suggestions under REMARKS.

Materials handling
1. Clear and mark transport ways.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

2. Provide multi-level racks near the work area for materials, tools and
products.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

3. Use carts, hand-trucks and mobile racks when moving materials.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

4. Instead of carrying heavy weights, divide them into smaller lightweight
packages, containers or trays.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

Анекс 2  Контролна листа за работното место
(врз основа на практични совети од контролната листа за работно место, националниот институт за 
заштита и здравје при работа, малезија, 2005)

Како да се употребува контролната листа
1. дефинирање на работната област што треба да се провери 
2. Прошетајте во работната област.
3. за секоја  активност, изберете не или да

ако активноста веќе е реализирана, или не е потребна, изберете не;
ако ја предлагате активноста, изберете да.

4. изберете неколку итни активности и штиклирајте Приоритет за нив.
5. вашите сугестии внесете ги кај забелешки.

Ракување со материјали

1. расчистување и обележување на транспортни патеки.

дали предлагате акција?

o не o да     o Приоритет

забелешки  _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. обезбедување на рафтови со повеќе нивоа во близина на работниот 
простор за материјали, алати и производи.

дали предлагате акција?

o не o да     o Приоритет

забелешки  _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. користење колички, рачни виљушкари и подвижни рафтови за пренесу-
вање на материјали

дали предлагате акција?

o не o да     o Приоритет

забелешки  _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

  4. наместо пренесување на тешки товари, поделете ги на помали и полесни 
пакети, контејнери или подвижни полици.

дали предлагате акција?

o не o да     o Приоритет

забелешки  _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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5. Use lifting devices or lift-trucks for lifting heavy materials.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

6. Provide good grips or holding points for all containers and packages.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

Workstations

7. Adjust working height at elbow level (if necessary, use foot platforms for
small workers and work item holders for tall workers).

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

8. Put frequently used materials in small containers placed within easy reach
from normal working position.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

9. Use clamps, jigs and other fixtures to hold items while work is done.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

Ergonomic checkpoints

288

5. користење на уреди за кревање или камиони-дигалки за кревање тешки 
материјали.

дали предлагате акција?

o не o да     o Приоритет

забелешки  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. обезбедување на добри држачи, рачки или други начини за држење во 
рака на сите пакувања или контејнери.

дали предлагате акција?

o не o да     o Приоритет

забелешки  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Работен простор

7. Прилагодување на работната височина на ниво на лакотот (по потреба, ко-
ристење платформи за ниски работници и држачи за производот на кој се 
работи, за високите работници).

дали предлагате акција?

o не o да     o Приоритет

забелешки  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8. сместување на материјалите кои често се употребуваат во мали кутии по-
ставени на дофат, при природна позиција на работење.

дали предлагате акција?

o не o да     o Приоритет

забелешки  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9. Примена на стегачи, менгемиња и други начини за фиксирање за да може 
да се врши работата.

дали предлагате акција?

o не o да     o Приоритет

забелешки  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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10. Use hanging tools or conveniently fixed tools for operations repeated at the
same place.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

11. Provide standing workers with conveniently placed chairs or stools for
occasional sitting.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

12. Provide chairs of correct height (with both the feet flatly placed on the
floor) and with a good backrest.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

13. Attach simply worded labels and use colours so as to avoid mistakes.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

14. Introduce a work-rotation system to avoid repetition of the same types of
work.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

Annexes
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10.  користење висечки алати за операции кои се повторуваат на истото место.

дали предлагате акција?

o не o да     o Приоритет

забелешки  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11.  обезбедување столчиња или коклици за работниците за повремено 
седнување.

дали предлагате акција?

o не o да     o Приоритет

забелешки  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

12.  обезбедување столчиња со правилна височина (со двете нозе спуштени на 
подот) и со добар потпирач за грбот.

дали предлагате акција?

o не o да     o Приоритет

забелешки  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

13.  Поставување на налепници со едноставен текст со користење на боите за 
да се избегнат грешки.

дали предлагате акција?

o не o да     o Приоритет

забелешки  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

14.  воведувања на ротирање на работните задачи за да се избегне повтору-
вање на истиот вид работа.

дали предлагате акција?

o не o да     o Приоритет

забелешки  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Teamwork environment

15. Provide sufficient lighting for workers by repositioning lights or providing
task lights for precision work.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

16. Attach proper guards or interlocking devices to avoid contact with moving
parts of machines.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

17. Use safety devices that prevent operations of machines while the worker’s
hands are in danger.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

18. Label containers of hazardous chemicals and store them in appropriate
places.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

19. Ensure safe wiring connections for supplying electricity to equipment.

Do you propose action?

� NO � YES � PRIORITY

Remarks

Ergonomic checkpoints

290

     Tимско окружение

15.  обезбедување доволно осветлување за работниците со преместување на 
осветлувањето и обезбедување на светлина за прецизната работа.

дали предлагате акција?

o не o да     o Приоритет

забелешки  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

16.  додавање на соодветни заштити или уреди за сопирање за избегнување на 
контакт со подвижни делови од машината.

дали предлагате акција?

o не o да     o Приоритет

забелешки  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

17.  користење на безбедносни уреди кои спречуваат машината да работи до-
дека дланките на работникот се во опасност.

дали предлагате акција?

o не o да     o Приоритет

забелешки  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

18.  означување на  контејнерите со опасни хемикалии и нивно чување на со-
одветни места.

дали предлагате акција?

o не o да     o Приоритет

забелешки  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

19.  обезбедување на безбедни инсталации за довод на електричната енергија 
до опремата.

дали предлагате акција?

o не o да     o Приоритет

забелешки  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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20. Clearly designate and mark areas requiring the use of protective
equipment, and make sure everyone uses it there.

Do you propose action?
� NO � YES � PRIORITY

Remarks

21. Provide rest corners with comfortable facilities and refreshing drinks.

Do you propose action?
� NO � YES � PRIORITY

Remarks

22. Provide first-aid equipment near the workplace, and train a qualified first-
aider.

Do you propose action?
� NO � YES � PRIORITY

Remarks

23. Provide opportunities to take short breaks for repetitive or arduous work.

Do you propose action?
� NO � YES � PRIORITY

Remarks

24. Rearrange layout and the order of operations to improve production flow.

Do you propose action?
� NO � YES � PRIORITY

Remarks

Annexes
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Date: / / Notes

Workplace:

Checker:

20.  јасно означување и бележење на областите во кои е потребно користење 
на заштитна опрема, и грижа сите присутни работници да ја носат.

дали предлагате акција?

o не o да     o Приоритет

забелешки  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

21.  обезбедување на катчиња за одмор со удобни простории и освежителни 
пијалоци.

дали предлагате акција?
o не o да     o Приоритет

забелешки  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

22.  обезбедување на опрема за прва помош во близина на работното место и 
обучување на еден работник за пружање прва помош.

дали предлагате акција?
o не o да     o Приоритет

забелешки  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

23.  обезбедување можности за кратки паузи за повторлива и напорна работа.

дали предлагате акција?
o не o да     o Приоритет

забелешки  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

24.  Преуредување на распоредот како и на редоследот на работните опера-
ции за подобрување на производниот процес.

дали предлагате акција?
o не o да     o Приоритет

забелешки  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

дата: / / белешки:

работно место: 

Провери:
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Checkpoint 1
Clear and mark transport ways.
— Define transport routes as distinct from work areas,remove obstacles,and install floor markings using paint on both

edges of each transport route.
— Provide fences where needed.
— Make sure that proper places for storage and waste disposal are present.

Annexes
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Annex 3 Practical hints for the workplace checklist
(Extracts from Practical hints for the workplace checklist, National Institute of Occupational Safety
and Health, Malaysia, 2005)

Keep aisles and corridors wide enough to allow two-way
transport.

Draw lines to separate transport areas from working areas
and keep the areas clear.

Lines drawn to separate transport routes and storage areas from working areas.

Point to remember
Marking transport routes is the starting point for keeping them clear of obstacles. Clear transport routes are
maintained better when combined with good storage places.

Анекс 3  Практични совети за листа за проверка на работно место
(извадоци од „Практични совети од контролната листа за работно место“, националниот институт за 
заштита и здравје, при работа, малезија, 2005)

КОНТРОЛНА ТОЧКА 1
Расчистување и обележување на транспортни патеки.

 — отстранете ги пречките, потоа поставете обележја на подовите со употреба на боја на двата раба од секоја 
транспортна патека.

 — обезбедете огради, секаде каде тоа е потребно.
 — Погрижете се да има соодветни места за складирање и за одложување на отпадот.

Премините и коридорите треба да бидат доволно широки за да 
се овозможи двонасочен транспорт.

Нацртајте линии за да ги одвоите транспортните области од 
работните области и одржувајте ги расчистени.

Нацртајте линии за да ги одвоите транспортните области од работните области и одржувајте ги расчистени.

ЗАПАМЕТЕТЕ
обележувањето на транспортните патеки е појдовна точка за да се одржуваат расчистени и без пречки. расчистените 
транспортни патеки подобро се одржуваат кога се комбинирани со добар простор за складирање.
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Checkpoint 2

Provide multi-level racks near the work area for materials, tools and products.
— Provide multi-level,open-fronted shelves or racks for various specific items.
— You can make full use of wall space by fitting such racks.
— It is recommended to provide a specially arranged place for each kind of material or part so that access to it is easy.
— Use labels to indicate each specific place.Avoid levels that are too high or too low.

Ergonomic checkpoints
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Point to remember
Multi-level shelves and racks near the workplace save a great deal of time and space. They keep things in
good order. This helps reduce accidents and damage to materials.

A vertical rack.Tray-type shelves provide room for small
pieces.

Shelving designed to use wall space fully.

Multi-level shelves and racks placed near the workplace.

КОНТРОЛНА ТОЧКА 2
Обезбедување на рафтови со повеќе нивоа во близина на работниот простор за материјали, алати и производи.

 — обезбедување на рафтови со повеќе нивоа, со отворена предна страна или рафтови за разнородни и специфич-
ни предмети.

 — Ѕидниот простор може целосно да се искористи да се пополни со вакви рафтови.
 — се препорачува да се обезбеди посебно уредено место за секој вид материјал за да пристапот до него биде 

лесен.
 — користете налепници за да го означите секое посебно место.  избегнувајте превисоки и прениски нивоа.

Вертикален рафт.  Полици од типот фиока обезбедуваат 
простор за чување на мали делови.

Рафтови со повеќе нивоа поставени близу работното место.

Полици дизајнирани за целосно искористување на ѕидот.

ЗАПАМЕТЕТЕ
Полиците и рафтовите со повеќе нивоа заштедуваат многу време и простор. со нив просторот се одржува  уреден. 
тоа помага во намалувањето на несреќни случаи и оштетувања на материјалите.
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Checkpoint 2

Provide multi-level racks near the work area for materials, tools and products.
— Provide multi-level,open-fronted shelves or racks for various specific items.
— You can make full use of wall space by fitting such racks.
— It is recommended to provide a specially arranged place for each kind of material or part so that access to it is easy.
— Use labels to indicate each specific place.Avoid levels that are too high or too low.

Ergonomic checkpoints

294

Point to remember
Multi-level shelves and racks near the workplace save a great deal of time and space. They keep things in
good order. This helps reduce accidents and damage to materials.

A vertical rack.Tray-type shelves provide room for small
pieces.

Shelving designed to use wall space fully.

Multi-level shelves and racks placed near the workplace.

Checkpoint 8

Put frequently used materials in small containers placed within easy reach from normal working position.
— Place frequently used tools and controls within the primary hand movement area (within around 40 cm from the front

and the side of the body at elbow height).
— Place all frequently used materials (often in boxes,pallets or racks) within the primary hand movement area or at the

margin of this area.
— For similar workstations,organize the placing of tools,controls and materials in a good combination with each other.
— Tools or materials used only occasionally may be placed at a more distant location.

Annexes
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Point to remember
Frequently used materials, tools and controls placed within easy reach can greatly save time and energy.
This easy-reach area is quite narrow and should be tried out.

Place frequently used materials, tools and controls within easy reach.

Multi-level shelves and racks placed near the workplace.

ЗАПАМЕТЕТЕ
често употребуваните материјали, алати и контроли се поставуваат така да може лесно да се дофатат. областа во 
која нешто може  лесно да се дофати е доста тесна и треба да се испроба.

КОНТРОЛНА ТОЧКА 8
Сместување на материјалите кои често се употребуваат во мали кутии поставени на дофат, од природна позиција 
при работењето.

 — Поставување на често користените алати и контроли во областа на примарни движења на раката (до 40 cm на-
пред и од страните на телото и на височина на лакотот).

 — Поставете ги сите често употребувани материјали (често во кутии, на палети или закачалки) во  примарната об-
ласт на движење на раката или од страните на таа област.

 — за слични работни простори, направете организација така што алатите, контролните единици, материјалите и 
другите предмети за работа ќе бидат поставени во добра меѓусебна комбинација.

 — алатите и материјалите кои поретко се користат може да се постават подалеку.

Често употребуваните материјали, алати и контроли се поставуваат така да 
може лесно да се дофатат

Рафтови со повеќе нивоа поставени близу работното место.
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Checkpoint 13
Attach simply worded labels and use colours so as to avoid mistakes.
— Attach simply worded labels or signs to displays and controls so as to avoid wrong operation.Labels and signs must

be large and clear enough to be easily read.
— Put labels or signs for displays and controls immediately above,underneath or to the side so that it is clear which

label or sign corresponds to which display or control.
— Where appropriate,use different colours for different labels,signs or controls.
— Make the message clear and short.Confusing and lengthy text must be avoided.
— Make sure that labels and signs use the language understood by the workers.When there is more than one language

group,use different languages in labels and signs.

Point to remember
Labels and signs located properly can reduce errors and save time. Make them large enough, and make the
message short and easy to understand.

Warning signs should use short messages that indicate the
nature and gravity of the hazards.

Labels and signs should be easy to see and easy to read.

Simply worded labels and colours for distinguishing different controls from each other.

КОНТРОЛНА ТОЧКА 13
Поставување на налепници со едноставен текст и  користење на боите за да се избегнат грешки.

 — залепете налепници со едноставен текст или знаци на дисплеите и контролите за да се избегне погрешно рабо-
тење. налепниците и знаците мора да бидат големи и доволно јасни за да може лесно да се прочитаат.

 — Поставете етикети за дисплеите и контролните единици веднаш над нив, под нив или од страна за да биде јасно 
која ознака соодветствува со кој дисплеј или контролна единица.

 — кога е потребно, користете различни бои за различни налепници, знаци или контроли.
 — Погрижете се пораките да бидат јасни и куси. 
 — избегнувајте конфузни и долги текстови.
 — Погрижете се налепниците и знаците да се на јазикот кој работниците го разбираат. кога има повеќе од една 

јазична група, користете различни јазици за налепниците и етикетите.

Ознаките и знаците треба да бидат лесно видливи и лесно да се 
читаат.

Знаците за предупредување треба да содржат куси пораки што 
укажуваат на природата и сериозноста на опасноста, што треба 
да се прави или да не се прави.

Налепници со едноставни изрази и бои за разликување, бои кои се разликуваат една од друга.

ЗАПАМЕТЕТЕ
соодветно поставени налепници и знаци можат да ги намалат грешките и да заштедат време. направете ги доволно 
големи и напишете куси и лесно разбирливи пораки.
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Checkpoint 13
Attach simply worded labels and use colours so as to avoid mistakes.
— Attach simply worded labels or signs to displays and controls so as to avoid wrong operation.Labels and signs must

be large and clear enough to be easily read.
— Put labels or signs for displays and controls immediately above,underneath or to the side so that it is clear which

label or sign corresponds to which display or control.
— Where appropriate,use different colours for different labels,signs or controls.
— Make the message clear and short.Confusing and lengthy text must be avoided.
— Make sure that labels and signs use the language understood by the workers.When there is more than one language

group,use different languages in labels and signs.

Point to remember
Labels and signs located properly can reduce errors and save time. Make them large enough, and make the
message short and easy to understand.

Warning signs should use short messages that indicate the
nature and gravity of the hazards.

Labels and signs should be easy to see and easy to read.

Simply worded labels and colours for distinguishing different controls from each other.
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Checkpoint 19
Ensure safe wiring connections for supplying electricity to equipment.
— Insulate or guard electrical connections.Ensure that all wirings are appropriate.
— Provide a sufficient number of socket outlets in order to minimize contacts of workers with cables. If necessary,use

multi-plug sockets or overhead outlets.
— Protect cables from spillages.
— Make it a rule to replace frayed cables quickly.
— Provide proper grounding for machines and equipment.
— Train all workers about how to work safely with electrical circuits and connections.

Point to remember
Safe wiring and electrical connections result in less chances of fires and time lost due to machine failures
and injury of workers.

Keeping wiring and electrical connections well
maintained can minimizes lost work time due to
equipment failure.

Safe wiring and electrical connections prevent accidents
and fires.

Safe wiring connections for supplying electricity to equipment.

ЗАПАМЕТЕТЕ
безбедни жици и електрични инсталации имаат за резултат помали шанси за пожари и помалку изгубено време при 
откажувања на машини или повреди на работници. 

КОНТРОЛНА ТОЧКА 19
Обезбедување на безбедни инсталации за довод на елактричната енергија до опремата.

 — изолирајте ги или заштитете ги електричните поврзувања. 
 — Погрижете се сите жици да бидат во ред.
 — обезбедете доволен број на утикачи со цел да се сведе на минимум контактот на работниците со кабли. 
 — ако е  потребно, користете утикачи со повеќе влезови или  утикачи поставени на високо.
 — заштитете ги каблите од истурање.
 — Поставете правило: излитените кабли брзо да се заменуваат.
 — обезбедете соодветно заземјување за машините и опремата.
 — обучете ги сите работници како безбедно да работат со електрични кола и поврзувања.

Доброто одржување на жиците и електричните врски може да го 
минимизира времето што се губи при откажување на опремата.

Безбедни жици и елетрични врски се превентива за несреќни 
случаи и пожари.

Обезбедување на безбедни инсталации за довод на елактричната енергија до опремата.
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Checkpoint 21

Provide rest corners with comfortable facilities and refreshing drinks.
— Provide rest corners or rooms separate from work areas and free from disturbances such as noise,dust and

chemicals.
— Provide comfortable facilities for relaxation during rest.As a minimum,a table and chairs or sofas are needed.

Maintain hygienic conditions of all these facilities.
— Provide easy access to clean washing and drinking water or other refreshing drinks.
— Keep a relaxing atmosphere by a good location,proper ventilation or green plants.

Point to remember
Choose relaxing types of rest corners suited to your workplace, and maintain clean and hygienic conditions
with comfortable facilities and refreshing drinks.

Ways of providing cool, clean water.

Rest corners near the work area.

КОНТРОЛНА ТОЧКА 21
Обезбедување на катчиња за одмор со удобни простории и освежителни пијалоци.

 — обезбедете катчиња за одмор или простории одвоени од работната зона во која нема вознемирувања како бу-
чава, прав или хемикалии.

 — обезбедете удобни простории за релаксирање за време на одморот. 
 — Потребни се најмалку: маса и столови или софи.
 — одржувајте ја хигиената во сите овие простории.
 — обезбедете лесен пристап до чиста вода за миење, пиење или други освежителни пијалоци.
 — одржувајте добра атмосфера со добрата поставеност, правилна вентилација или зелени билки.

Начини за обезбедување на чиста, студена вода

Катчиња за одмор во близина на работната зона.

ЗАПАМЕТЕТЕ
избирајте катчиња за одмор што ќе бидат релаксирачки соодветни за вашето работно место и одржувајте ги хиги-
ената и чистотата во удобни простории и обезбедете освежителни пијалаци.
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Checkpoint 21

Provide rest corners with comfortable facilities and refreshing drinks.
— Provide rest corners or rooms separate from work areas and free from disturbances such as noise,dust and

chemicals.
— Provide comfortable facilities for relaxation during rest.As a minimum,a table and chairs or sofas are needed.

Maintain hygienic conditions of all these facilities.
— Provide easy access to clean washing and drinking water or other refreshing drinks.
— Keep a relaxing atmosphere by a good location,proper ventilation or green plants.

Point to remember
Choose relaxing types of rest corners suited to your workplace, and maintain clean and hygienic conditions
with comfortable facilities and refreshing drinks.

Ways of providing cool, clean water.

Rest corners near the work area.
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A. Two-day workshop

Day 1

08.00–08.30 Registration

08.30–08.50 Opening session

08.50–10.40 Session 1: Checklist exercise
(Introduction, visit to a factory, group discussion and presentation)

10.40–11.00 Tea break

11.00–12.00 Session 2: Materials storage and handling
(Trainer presentation, group discussion and presentation)

12.00–13.30 Lunch break

13.30–15.00 Session 3: Tool and machine safety
(Trainer presentation, group discussion and presentation)

15.00–15.20 Tea break

15.20–16.50 Session 4:Workstation design
(Trainer presentation, group discussion and presentation)

16.50–17.00 Summary of Day 1

Day 2

08.30–10.00 Session 5: Physical environment
(Trainer presentation, group discussion and presentation)

10.00–10.20 Tea break

10.20–11.50 Session 6:Welfare facilities and work organization
(Trainer presentation, group discussion and presentation)

11.50–12.00 Photo contest (Voting by participants)

12.00–13.30 Lunch break

13.30–15.00 Session 7: Implementation of improvements
(Trainer presentation, group discussion and presentation)

15.00–15.20 Tea break

15.00–15.30 Session 8: Setting up of individual action plans

15.30–16.00 General discussion

16.00–16.10 Summary of Day 2

16.10–16.30 Evaluation of the training

16.30–17.00 Giving certificates to participants

Impressions of participants

Closing

Annex 4 Sample programmes for a training workshop using
Ergonomic checkpoints

Анекс 4  Модели на програми за користење за обуки
   Ергономски контролни точки

А. Дводневна работилница 

1 ден

08:00–08:30  регистрација на учесниците

08:30–08:50  воведна сесија

08:50–10:40  Сесија 1: Вежба со листа за проверка
  (Вовед, посета во фабриката, групна дискусија и презентирање)

10:40–11:00  Пауза

11:00–12:00  Сесија 2: Складирање и ракување со материјали
  (Презентација од обучувачот, дискусија во група и презентирање)

12:00–13:30  Пауза за ручек

13:30–15:00  Сесија 3: Безбедност при работењето со алати и машини
  (Презентација од обучувачот, дискусија во група и презентирање)

15:00–15:20  Пауза

15:20–16:50  Сесија 4: Проектирање на работниот простор
  (Презентација од обучувачот, дискусија во група и презентирање)

16:50–17:00  резиме на првиот ден

2 ден

08:30–10:00  Сесија 5:Физичкото окружување
  (Презентација од обучувачот, дискусија во група и презентирање)

10:00–10:20  Пауза

10:20–11:50  Сесија 6: Простории за одмор и разонода и организирање на работата
  (Презентација од обучувачот, дискусија во група и презентирање)

11:50–12:00  Фото натпревар (гласање од учесниците)

12:00–13:30  Пауза за ручек

13:30–15:00  Сесија 7: Спроведување на подобрувањата
  (Презентација од обучувачот, дискусија во група и презентирање)

15:00–15:20  Пауза

15:00–15:30  Сесија 8: Утврдување на индивидуални планови за акција

15:30–16:00  општа дискусија

16:00–16:10  резиме на  вториот ден

16:10–16:30  евалуација на обуката

16:30–17:00  врачување сертификати на учесниците, 
  впечатоците на учесниците  
  затворање
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B. Four-day workshop

Day 1

08:00–09:00 Registration

09:00–09:30 Opening

09:30–09:50 Self-introduction

09:50–10:30 Orientation to the training workshop

10:30–10:50 Tea break

10:50–12:00 Trends in ergonomic workplace improvement

12:00–13:30 Lunch break

13:30–15:30 Session 1: Factory visit with checklist exercise

13:30–14:00 Transport to a factory

14:00–15:00 Checklist exercise by walk-through

15:00–15:30 Transport back to training venue

15:30–16:00 Tea break

16:00–17:00 Session 1 (continued)

16:00–16:30 Group discussion of the checklist results

16:30–17:00 Group presentation and general discussion

Day 2

08:30–10:10 Session 2: Material storage and handling

08:30–09:00 Trainer presentation

09:00–09:40 Group discussion

09:40–10:10 Group presentation

10:10–10:30 Tea break

10:30–12:00 Session 3: Machine safety

10:30–11:00 Trainer presentation

11:00–11:30 Group discussion

11:30–12:00 Group presentation and general discussion

12:00–13:30 Lunch break

13:30–15:00 Reports from participants on experiences in safety and health

15:00–15:20 Tea break

15:20–17:00 Session 4:Workstation design

15:20–15:50 Trainer presentation

15:50–16:30 Group discussion

16:30–17:00 Group presentation and general discussion

Б. Четиридневна работилница

1 ден

08:00–09:00  регистрација на учесниците

09:00–09:30  отворање

09:30–09:50  само-претставување

09:50–10:30  основни податоци во врска со обуката

10:30–10:50  Пауза

10:50–12:00  трендовите во ергономските подобрувања на работните места

12:00–13:30  Пауза за ручек

13:30–15:30  Сесија 1 : Посета на фабриката со вежбата со контролната листа

13:30–14:00  транспорт до фабриката

14:00–15:00  вежбата со контролната листа со прошетка во раб. област 

15:00–15:30  транспорт назад до местото каде се држи обуката.

15:30–16:00  Пауза

16:00–17:00  Сесија 1 (продолжува)

16:00–16:30  Групна дискусија за резултатите од проверката

16:30–17:00  Групна презентација и општа дискусија

2 ден

08:30–10:10  Сесија 2: Складирање и ракување со материјали

08:30–09:00  Презентација од обучувачот

09:00–09:40  Групна дискусија 

09:40–10:10  Групна презентација

10:10–10:30  Пауза

10:30–12:00  Сесија 3: Безбедност при работењето со алати и машини

10:30–11:00  Презентација од обучувачот

11:00–11:30  Групна дискусија 

11:30–12:00  Групна презентација и општа дискусија

12:00–13:30  Пауза за ручек

13:30–15:00  извештаи од учесниците за нивни искуства во доменот на безбедности здравје на работното место

15:00–15:20  Пауза

15:20–17:00  Сесија 4: Проектирање на работниот простор

15:20–15:50  Презентација од обучувачот

15:50–16:30  Групна дискусија 

16:30–17:00  Групна презентација и општа дискусија
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B. Four-day workshop

Day 1

08:00–09:00 Registration

09:00–09:30 Opening

09:30–09:50 Self-introduction

09:50–10:30 Orientation to the training workshop

10:30–10:50 Tea break

10:50–12:00 Trends in ergonomic workplace improvement

12:00–13:30 Lunch break

13:30–15:30 Session 1: Factory visit with checklist exercise

13:30–14:00 Transport to a factory

14:00–15:00 Checklist exercise by walk-through

15:00–15:30 Transport back to training venue

15:30–16:00 Tea break

16:00–17:00 Session 1 (continued)

16:00–16:30 Group discussion of the checklist results

16:30–17:00 Group presentation and general discussion

Day 2

08:30–10:10 Session 2: Material storage and handling

08:30–09:00 Trainer presentation

09:00–09:40 Group discussion

09:40–10:10 Group presentation

10:10–10:30 Tea break

10:30–12:00 Session 3: Machine safety

10:30–11:00 Trainer presentation

11:00–11:30 Group discussion

11:30–12:00 Group presentation and general discussion

12:00–13:30 Lunch break

13:30–15:00 Reports from participants on experiences in safety and health

15:00–15:20 Tea break

15:20–17:00 Session 4:Workstation design

15:20–15:50 Trainer presentation

15:50–16:30 Group discussion

16:30–17:00 Group presentation and general discussion
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Day 3

08:30–10:10 Session 5: Physical environment

08:30–09:00 Trainer presentation

09:00–09:40 Group discussion

09:40–10:10 Group presentation

10:10–10:30 Tea break

10:30–12:00 Session 6:Welfare facilities

10:30–11:00 Trainer presentation

11:00–11:30 Group discussion

11:30–12:00 Group presentation and general discussion

12:00–13:30 Lunch break

13:30–15:00 Training skills and methods

15:00–15:20 Tea break

15:20–17:00 Session 7:Work organization

15:20–15:50 Trainer presentation

15:50–16:30 Group discussion

16:30–17:00 Group presentation and general discussion

Day 4

08:30–10:10 Session 8: Implementation of improvements

08:30–09:00 Trainer presentation

09:00–09:40 Group discussion

09:40–10:10 Group presentation

10:10–10:30 Tea break

10:30–12:00 Session 9: Development of final proposals

10:30–10:45 Orientation to the final proposals

10:45–11:15 Group discussion

11:15–11:40 Group presentation

11:40–12:00 Feedback from managers and general discussion

12:00–13:30 Lunch break

13:30–15:30 Session 10: Future work plans

13:30–13:50 Orientation to the session

13:50–14:30 Development of individual work plans

14:30–15:30 Presentation of individual work plans

15:30–15:50 Tea break

15:50–16:20 General discussion and feedback from participants

16:20–16:40 Evaluation of the workshop

16:40–17:00 Closing

3 ден

08:30–10:10  Сесија 5: Физичкото окружување

08:30–09:00  Презентација од обучувачот

09:00–09:40  Групна дискусија 

09:40–10:10  Групна презентација

10:10–10:30  Пауза

10:30–12:00  Сесија 6: Простории за одмор и разонода

10:30–11:00  Презентација од обучувачот

11:00–11:30  Групна дискусија 

11:30–12:00  Групна презентација и општа дискусија

12:00–13:30  Пауза за ручек

13:30–15:00  вештини и методи за обука

15:00–15:20  Пауза

15:20–17:00  Сесија 7: Организирање на работењето

15:20–15:50  Презентација од обучувачот

15:50–16:30  Групна дискусија 

16:30–17:00  Групна презентација и општа дискусија

4 ден

08:30–10:10  Сесија 8: Спроведување на подобрувањата

08:30–09:00  Презентација од обучувачот

09:00–09:40  Групна дискусија 

09:40–10:10  Групна презентација

10:10–10:30  Пауза

10:30–12:00  Сесија 9: Развивање на конечни предлози

10:30–10:45  запознавање со конечните предлози

10:45–11:15  Групна дискусија 

11:15–11:40  Групна презентација

11:40–12:00  Повратна информација од менаџерите и групна дискусија.

12:00–13:30  Пауза за ручек

13:30–15:30  Сесија 10: Идни планови за работењето

13:30–13:50  основни податоци за сесијата

13:50–14:30  развивање на индивидуални планови за работа

14:30–15:30  Презентирање на индивидуалните планови за работа

15:30–15:50  Пауза

15:50–16:20  општа дискусија и повратна информација од менаџерите.

16:20–16:40  евалуација на работилницата

16:40–17:00  затворање
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Анекс 5  Примери од резултатите од групната работа
(од програмата  POSITIVE „Прирачник за обучувачи за безбедност и здравје на работното место, 
јапонија меѓународна фондација на трудот, 2002)

Резултати од групната работа за петте технички области од фабриката

Технички области

ракување со материјали

безбедност при работа 
со машини

Проектирање на 
работниот простор

Физичкото окружување

Простории за одмор и 
разонода

организација на 
работењето

1. треба да се воведат мобилни вагонетки за  складирање
2. Повеќе механички помагала за товарењето материјали
3. рафтови со повеќе нивоа за чување на хемикалиите

1. ланците и запчаниците треба да бидат покриени во 
нивните соодветни делови од машината

2. на некои машини се потребни јасни знаци и налепници
3. треба да се воведат повеќе системи за внесување 

материјал  во машината

1. регулирање на можноста да се седне за работниците 
кои стојат

2. работната височина во делот каде се сече треба да се 
прилагоди на височината на лакотот.

3. користете повеќе фиксирања за да ги држите 
материјалите.

1. инсталирање локални светла во делот за облеката
2. на сите конзерви и контејнери со хемикалии треба да се 

поставени соодветни капаци
3. треба да се зголеми вентилацијата  на местото каде се 

складираат хемикалиите.

1. кутии за прва помош во работните зони.
2. соблекувални и шкафови посебно за жените работници
3. Простории за рекреација

1. Програми за ротација за некои работни  места
2. обуки за менаџери и за работници мигранти
3. Подобрените дизајни за раб.места треба да ги преземат 

засегнатите  работници

1. расчистени патеки
2. колички, рачни вагонети
3. организиран систем за складирање

1. соодветни штитници за машината
2. јасни упатства за безбедно 

ракување со машината
3. монтирани копчиња за итно 

запирање

1. работа на височина на лакотот во 
текстилна индустрија

2. алатите и прекинувачите поставени 
на дофат на работникот

3. корпи за собирање на отпадот

1. инсталирање локални светла во 
делот за облеката

2. на сите конзерви и контејнери со 
хемикалии треба да се поставени 
соодветни капаци

3. треба да се зголеми вентилацијата  
на местото каде се складираат 
хемикалиите.

1. катчиња за одмор во делот со 
соблекувални

2. доволен број тоалети 
3. уреди за вода за пиење                                      

обезбедени во работниот дел.

1. кратка  пауза  утрото и   попладнето
2. награди за безбедно однесување   
3.Поставени  планови   за 

евакуација 

Три позитивни точки  Три точки што треба да се подобрат
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ЕРГОНОМСКИ  КОНТРОЛНИ  ТОЧКИ 
Второ издание

Целосно ревдирано и проширено, ова ново издание  на веќе успешните „ергономски контролни точки“ 
има за цел да помогне во намалување на  несреќни случаи и болести на работното место  со подобрување 
на безбедноста, здравствените услови и работните услови. изградено врз основа на богатите искуства 
на оние што практично ги применуваат овие контролни точки, текстот на второто издание е ревидиран, 
додадени се нови контролни точки и нови илустрации во боја.

Прирачникот содржи 132 реалистични и изводливи решенија за ергономски проблеми, кои може да се 
применуваат на многу работни места поврзани со: 

 складирање и ракување со материјали
 рачни алати
 безбедност при работење со машини
 Проектирање на работното место
 осветлување
 Простории
 контрола на опасни супстанции
 Простории за одмор и разонода
 организација на работењето

секоја од илустрираните точки покажува активност, зошто е потребна и како да се реализира, и 
обезбедува натамошни совети кои треба да се запомнат. Приложен е и модел на листа за проверка кој 
може лесно да се прилагоди на посебни работни места.

Прирачникот е наменет за сите оние кои се загрижени за создавање подобро работно место: 
работодавачи, надзорници, работници, инспектори, персоналот задолжен за безбедност и здравје при 
работа, обучувачи и едукатори, помошни работници, инженери, ергономи и дизајнери.
 


