هفته نامه
آشنایی با وضعیت های نامناسب بدن حین انجام کار
ٍضعیت ًاهٌاسة تذى حیي اًدام کار (پَسچز ًاهٌاسة) تِ ٍضعیتی اطالق
هیگزدد کِ فزد هدثَر است تا گزدى ٍ کوزي خویذُ تز رٍي سطح کار کِ
در ارتفاع پاییٌی قزار گزفتِ کار کٌذ ٍ یا تزاي اًدام ٍظیفِ ٍ دستزسی تِ
هحل کار تاسٍ ٍ ساعذ خَد را تاال آٍرد ٍ یا تِ صَرت چوثاتوِ سدُ تز رٍي
کار تِ فعالیت تپزداسد .تِ عثارت دیگز ٍضعیت ًاهٌاسة تذى حیي اًدام کار
تیش اس  2ساعت در کل رٍس تِ طَل
تِ ٍضعیتی گفتِ هیشَد کِ
تیاًداهذ .اس خولِ ایي هَارد:
 در حیي اًدام کار دست یا دست ّاتاالي سز ٍ یا تاسٍّا تاالي شاًِ قزار
گیزًذ،
 در حیي اًدام کار دست یا دست ّادر ارتفاع سیز ساًَ قزار داشتِ تاشٌذ
 کار کزدى در ٍضعیتی کِ گزدى یاپشت تیش اس  20درخِ خن شذُ
تاشٌذ.
 شخص در حالت قَس کزدُ تیش اس 2ساعت در کل رٍس کار کٌذ.

 شخص در حالت ساًَ سدىهشغَل گزدد.

شماره بيست و هشتم
 کار کزدى در فضاي هحذٍد ٍهحصَر اًدام گزدد

 کار کزدى در حالتی کِ هفصلدر ٍضعیت ًْایی قزار دارد

ًکتِ :هٌظَر اس هفصلی کِ در ٍضعیت ًْایی خَد قزار هیگیزد ،هفصلی
است کِ داراي خوش کاهل ٍ یا تیشتزیي تاس شذگی تاشذ کِ در
صَرت اداهِ اًدام کار در ایي ٍضعیت هفاصل درگیز دچار آسیة
خَاٌّذ شذ .اصَال هفاصل تایستی در ٍضعیت حذ ٍاسط داهٌِ حزکت
خَد قزار گیزًذ.
 اًدام حزکات تکزاري یا طَالًی هذت در ٍضعیت ّایی هاًيد:
 تاسشذگی هچ دست تیشتز اس  45درخِ
 خوش هچ دست تیش اس  30درجُ

تِ کار

 کار در ٍضعیت ًشستِ تذٍى ٍخَدتکیِ گاُ ًاحیِ کوز صَرت پذیزد.

 کار در ٍضعیت ًشستِ تذٍى ٍخَد تکیِ گاُ هٌاسة پا (اعوال تاراستاتیکی رٍي عضالت اًذام تحتاىي اًدام گزدد(

 حزکات تکزاري؛ تِ اًدام حزکات هشاتِ تصَرت پشت سزّن
اطالق هیشَد کِ هَخة اعوال فشار رٍي عضالت ٍ تاًذًٍْا
هیگزدد .شذت ایي عاهل تستگی تِ فاکتَرّایی هاًٌذً :حَُ تکزار
فعالیت ،سزعت حزکت ،تعذاد عضالت درگیزً ،یزٍي هَرد ًیاس ٍ
ٍضعیت تذى حیي اًدام کار دارد .استفادُ اس ٍسایلی هاًٌذ کی تزد،
4
هاٍس یا هاشیي حساب در ٍضعیتی یکٌَاخت تزاي تیش اس
ساعت در یک رٍس هثالْایی اس حزکات تکزاري هیثاشذ .

 کار در ٍضعیت ًشستِ تا آرًحقزار
ّایی کِ در ارتفاع سیاد
هیگیزًذ ٍ یا فاصلِ آرًح اس تذى
سیاد تاشذ

شیوه های نشستن در تصاویر باال کامال اشتباه می باشد

