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تهيه تصویر از این سند یا تكثير آن مجاز نيست و توزیع آن فقط از طرف اداره  HSEانجام مي شود.
آخرین نسخه بازنگری توزیع شده از این سند با مهر سبز رنگ دارای اعتبار است.
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 -1هدف
هدف از تدوین این دستورالعمل رعایت اصول ایمني و بهداشتي حين کار با کامپيوتر است.

-2دامنه کاربرد
این دستورالعمل شامل کليه پرسنل ساختمان های اداری و پيمانكاران در شهرداری منطقه را شامل مي گردد.
-9مسئولیت ها
 -0-9مسئوليت اجرا بر عهده کليه پرسنل ساختمان های اداری شهرداری منطقه مي باشد.
 -2-9مسئوليت نظارت بر اجرای روش بر عهده واحد  HSEمي باشد.
 -4تعاریف و اصطالحات
این دستورالعمل تعاریف و اصطالحات ندارد.
 -0کلیات و دستورالعمل
اداره  HSEموظف است با توجه به شكایات و نارضایتي های مطرح شده از سوی کارکنان ،بازدیدهای موردی ،نتایج حاصل از ارزیابي
ریسک ها و همچنين بررسي معاینات ادواری کارکنان ،مشكالت جاری ناشي از کار با کامپيوتر در واحدها را بررسي کرده و مطابق با
روش اجرایي اقدام اصالحي و پيشگيرانه به شماره  HSE-110-PR-13-00اقدامات الزم را انجام دهد.
در خصوص ارائه آموزشهای الزم در رابطه با مسائل ایمني کار با کامپيوتر ،اداره  HSEبر اساس بررسيهای انجام شده ضرورت برگزاری
دوره های آموزشي را سنجيده و دوره مورد نظر و همچنين فهرست واجدین شرایط شرکت در دورههای آموزشي را در فرم نيازسنجي
آموزشي ثبت و به مسئول آموزش تحویل ميدهد .واحد آموزش اقدام به برگزاری دوره آموزشي مربوطه مينماید.
تمامي کارکنان و مسئولين باید به منظور پيشگيری از عوارض ناشي از کار با کامپيوتر ،باید موارد زیر را رعایت نمایند.
 -0-0دستورالعمل کار با کامپیوتر:
 .0قبل از کار با کامپيوتر شيب و ارتفاع پشتي و همچنين ارتفاع نشيمنگاه صندلي را تنظيم نمائيد .برای کاهش فشار بر
دیسک ها زاویه پشتي با تشک  95تا  111درجه باشد که زاویه تا  121درجه ترجيح دارد و صندلي ها دارای تكيه گاه
مناسب در ناحيه کمر باشند.
 .2سعي نمائيد وضعيت قرارگرفتن مچ برروی صفحه کليد بطور مستقيم و افقي باشد.
 .9ارتفاع صفحه نمایش رابه نحوی تنظيم نمائيد که خط عمودی چشم با صفحه پایين تر از باالی صفحه باشد.
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 .4استفاده از عينک و عدسيهای طبي برای اشخاصي که دچار ضعف بينایي ميباشند ضروری است.
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پشتي صندلي را طوری تنظيم نمائيد که قسمت پائين کمر توسط تكيه گاه صندلي نگهداری شود .ارتفاع صندلي قابل
تنظيم باشد ،ارتفاع صندلي طوری تنظيم شود که مانع وارد شدن فشار اضافي بر ناحيه زیر ران ها شود.
جهت راحتي پاها از زیرپائي استفاده نمائيد.
درصورت تایپ متن از نگه دارنده اوراق استفاده نموده وارتفاع آن را تنظيم نمائيد.
استفاده از گيرههای اوراق یا کاغذگير برای به حداقل رساندن فشار بر روی گردن و کمر الزم ميباشد .محل گيرههای اوراق را
به طور متناوب در سمت راست و چپ کامپيوتر جابهجا کنيد تا باعث کاهش خستگي عضالت گردن شود.
مانيتور را در فاصله مناسب از چشم بين  55تا  01سانتي متر قرار دهيد.
وسایل فلزی نظير فایل را تا حد امكان در مجاورت کامپيوتر قرار ندهيد.
به منظور کاهش خستگي ناشي از تمرکز چشم و نشستن متوالي پشت دستگاه بعد از یک ساعت انجام کار مداوم به مدت
 15دقيقه از مقابل دستگاه دورشده و مجدداً شروع بكار نمائيد .درموقع استراحت قدم بزنيد ،ماهيچه های خود را شل و
سپس آنها را بكشيد نرمش در استراحت و بين کار سودمند است (برای رفع خستگي از حرکات کششي استفاده کنيد).
روشنایي مناسب محيط کار ،برای کار با کامپيوتر  011لوکس مي باشد که بهتر است مخلوطي از نور سفيد و زرد باشد
(ترجيحاً از المپ مهتابي استفاده شود).
ميز کارتان طوری قرار گيرد که روشنایي المپهای سقفي در طرفين قرار گيرد .از قرار دادن ميز در محلي که نور المپ
مستقيماً در برابر کاربر باشد ،خودداری شود .در صورت استفاده از روشنایي طبيعي نيز صفحه مانيتور نباید در برابر پنجره قرار
گيرد.
ميز کار باید دارای لبه دوار با کمي شيب به طر ف پایين باشد که از برخورد پشت دست با لبه آن جلوگيری گردد چون مي-
تواند سبب ایجاد مشكالت در آن ناحيه گردد.
وقتي با رایانه کار ندارید ،چاپگر آن را خاموش کنيد.
موس را در همان سطح صفحه کليد قرار داده و استفاده کنيد.
در هنگام خواندن مطالب از روی صفحه مانيتور حتماً باید تنه و گردن در یک امتداد و صاف باشد.
هر01دقيقه به اشيایي که در فاصله حداقل  0متری قرار دارند چند ثانيه چشم بدوزید.
وضعيت های ميزان روشني ،کنتراست وسایر تنظيمات صفحه نمایش را جهت جلوگيری ازخيرگي وخستگي چشم تنظيم
نمائيد.
فاصله جانبي بين دو مانيتور را که حدود یک متر مي باشد ،رعایت شود .استقرار مانيتورها به نحوی باشد که پشت مانيتور
در مجاورت سر اپراتور دیگر قرار نگيرد.
هوای اتاق را با بازکردن درب و پنجره ها یا تعبيه دستگاه تهویه به منظور رفع آثار مخرب و سوء گازهای توليد شده (گاز
دیوکسين که توسط بدنه رایانه و صفحه نمایشگر دراثر گرم شدن توليد مي شود و گاز ازن حاصل از چاپگرهای ليزری)
تهویه نمائيد .
سطح صفحه کليد هم ارتفاع با دسته صندلي و آرنج باشد و مچ ها به طور عادی روی صفحه کليد قرار گيرد ،ساعد ها هنگام
کار تقریبا" موازی با افق و زاویه بين مچ دست و ساعد  5تا  11درجه باشد.
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 .29صندليهای مورد استفاده در کار با رایانه دستهدار باشد و دسته آن با ارتفاع ميز کار مناسب باشد همچنين دارای چرخ بوده و
چرخان باشد.
 .24رای کاهش فشار بر دیسکها ،زاویه پشتي با تشک  91تا  115درجه باشد که زاویه  121درجه ترجيح داده ميشود.
 .20صندليها دارای تكيه گاه مناسب در ناحيه کمر باشند.
 .20سطح نشيمنگاه صندلي باید دارای طول و عرض  51تا  54سانتيمتر باشد ،برای افراد چاق صندليهای پهنتر توصيه ميشود
 .27ارتفاع صندلي برای هر شخص باید طوری تنظيم شود که وقتي کف پا بر روی زمين یا استراحتگاه پا قرار ميگيرد ،زانو زاویه-
ای در حدود  91درجه داشته باشد.
 .28برای اتاق کار با کامپيوتر دمای 19 - 20درجه سانتيگراد و رطوبت حدود  51درصد مناسب است.
 .23در هنگام تایپ کردن مچ دست به صورتي قرار گيرد که دارای زاویه مناسب نسبت به سطح افق باشد به طوری که مچ زیاد به
طرف باال خم نگردد.
 .91از خم شدن روی صفحه کليد بپرهيزید.
 .90در صورت امكان ميز کار هم باید قابل تنظيم بوده و سطح کار باید در ترازی قرار گيرد که ارتفاع کار کردن را با ارتفاع آرنج
همتراز کند .ارتفاع ميز کامپيوتر باید بين  00تا  11سانتيمتر باشد.
 .92باید فضای کافي برای تمام وسایل کار ،بر روی ميز وجود داشته باشد.
 .99در صورت امكان از زیر پایي استفاده کنيد و پاها را روی آن قرار دهيد .این وسيله به راحت بودن وضعيت پاها کمک ميکند.
 .94صفحه مانيتور را طوری تنظيم کنيد تا ستون فقرات شما به صورت مستقيم قرار گرفته و چشمان شما با قسمت باالیي صفحه
نمایش در یک خط مستقيم قرار گيرند .این وضعيت برای چشمان شما راحتي بيشتری به همراه خواهد داشت.
 .90بهترین رنگ صفحه مانيتور سبز تيره رنگ کهربایي ميباشد .رنگ سفيد بر روی سياه تباین خوبي دارد ولي ممكن است
انعكاس درخشندگي را افزایش دهد ،ولي رنگ سياه روی سفيد درخشندگي را کاهش ميدهد.
 .90موس و دیگر تجهيزات ورودی را در مجاورت صفحه کليد قرار دهيد تا فاصله دسترسي تنشهای وارده به شانهها کاهش یابد.
 .97به طور ساليانه معاینات برای کاربران بخصوص در رابطه با مشكالت بينایي و اسكلتي  -عضالني انجام داده شود.
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 -0مدارك مرتبط
ردیف

نام مدرك

شماره مدرك

-1-0

راهنمای استقرار سيستم مدیریت بهداشت ،ایمني و محيط زیست شهرداری تهران

HSE-GU-001-00

 -7پیوست
این دستورالعمل پيوست ندارد.
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