Instruk.ia BHP na stanowisku pracy z systemernkomputerowym
L

Uutagi ogólne

1.

Obowiqzkiem ka¿dego pracownika jest zaznajomienie sig i z ustale¡riami niniejszej instrulcji

2.

System kourputerowy moie obslugiwaé wyQcznie pracownik odpowiednio przeszkolony i upowa2niony do bj czynno6ci
przez przeloLotrego otaz Posiradahcyza6wiadczenie lekarskie potwierdzajqce brak plzeciwwskazart lekarskich do pracy na

i Écish jej przestrzeganie.

danym stanowisku.

II.

Przed przystqpieniem do pracy naleiy:

1 . Sprawdzió wizualnie stan techniczny instalacji elektrycznej zasilaj4cejsystem komputerowy.
2.

Sprawdzió komplebro6ówypos azentasystemu komputerowego.

3.

Przygotowaó system komputerowy do pracy.

4.

Ustawió monitor ekranowy wzglgdem 2r6deléwiaüa tak, by ograniczyózjawisko olénienia i odbicie 6wiatla.

5.

Dostosowaóbiurko i krzeslo do wymiarów swojego ciala.

ilL

W czasiepracy nale2y:

1.

¿4czyé Przemiennie ptace zwi4zane z obslugq monitora ekranowego z irmymi rodzajami prac nie obci4iaj4cymi wzroku
i wykon¡'wanymi w innych pozycjach ciala. Przery¡vaé nale¿y prace na 5 minut po kaádej godzinie pracy.

2.

W razie zatwaienia jakiegokolwiek wypadku podj4ó niezwlocznie dzialanie pop vnz doman4pomoc., a w szczególnosci
odsun4é poszkodowanego od miejsca niebezpiecanego i powiadomié o tym przeloÉonego.

3. W wypadku zaishrienia po¿aru:
a) wyhczyó Bysbm kompubrowy, wyj4 é.wtyczl4 z gninzda,
b) wykorzystaé sprzgt galniczy w celu "g¡. zenia poLaru,
c) powiadomió o tym zdarzerriu przeloi:onego.
4. W wypadku awa¡ü lub uszkodzenia urz4dzenia wchodzqcego w sklad sysFmu komputerowego, wyhczyé zasilanie
uzedz€nia i niezwloczie zglosié to prznlo2,onemu.
5. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne lub choroby nalezy zglosió przeloÉonemu.

IV.

V.

Podczasptacy zabrania sig
1.

Pracy przy obsludze monitora ekrano$'ego kobiecie w calym okresie ciq¿rypowyitei czhjrefrhgodzin na dobg.

2.

Spo¿Fvaniaposilków.

3.

Palmia tytoniu.

4.

Przechowywaniacieczylatwopalnyctl

5.

Sanowolnegonaprawiania

6'

Przechow,'wania na stanowisku magnesów i metali namagnesowanycl¡ büuterü magr¡etycznej,
iak równie¿ nosz€nia tego
typu bi¿'r¡brii w czasie pracy,

systemukomputerowego.

Po zakoúczmiuptaq nale2y:
1. Wyhczyé system kompubrowy.
2. Uporz4dkowaó stanowisko pmcy.
3. Sprawdzré, czy pozo8tawione u¡zqdzenia nie stvra¡zailzj¡groáf,rrtia,

Niezaleinie od ustaleñ niniejezej ir¡strukcji pracownik obowi4zany iest do przestrzeganiraogólnyclr
przepisów i zasad BHP otazprzepisúw p,pá. obowiqzujqcych w zakJaüirc ptacy,
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