ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ
Επίπεδο II
Στο επίπεδο αυτό γίνεται αξιολόγηση της πιθανότητας μυοσκελετικής
υπερφόρτωσης. Απαιτείται γνώση της εργασίας που πρόκειται να αξιολογηθεί. Τα
μέλη του προσωπικού κατά κανόνα διαθέτουν τις γνώσεις αυτές. Στην περίπτωση
χρηστών που δεν διαθέτουν τις σχετικές γνώσεις, πρέπει πρώτα να
πραγματοποιείται μελέτη της εργασίας.
Η αξιολόγηση κινδύνου περιλαμβάνει



την περιγραφή των βασικών απαιτήσεων της εργασίας και των εργασιακών
συνθηκών, και
την
ποσοτικοποίηση
του
επιπέδου
πίεσης
βάσει
βαθμολογίας
επικινδυνότητας.

Η βαθμολογία επικινδυνότητας αντικατοπτρίζει την πιθανότητα μυοσκελετικής
υπερφόρτισης. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία τόσο μεγαλύτερος είναι ο
κίνδυνος.
Η πιθανότητα μυοσκελετικής υπερφόρτισης αναφέρεται σε υγιείς
εργαζόμενους με κανονική εκπαίδευση.
Στόχοι





Περιγραφή των βασικών απαιτήσεων της εργασίας και των εργασιακών
συνθηκών
Ποσοτικοποίηση του επιπέδου σωματικής πίεσης
Αξιολόγηση αντικειμενικού κινδύνου – υπολογισμός βαθμολογίας
επικινδυνότητας
Υπόδειξη σημείων παρέμβασης (επανασχεδιασμός ή/και ιατρική περίθαλψη)

Προϋποθέσεις εφαρμογής





Καλή γνώση της εργασίας που πρόκειται να αξιολογηθεί
Στοιχειώδεις γνώσεις σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία
Δεν απαιτείται ειδική εργονομική κατάρτιση
Κοινή λογική

Προσπάθεια
Εάν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες και γνώσεις γύρω από την εργασία,
απαιτούνται μόνο λίγα λεπτά.

Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες πρέπει να διεξαχθεί πρώτα μελέτη της
εργασίας και κινησιολογική ανάλυση. Στην περίπτωση αυτή, η προσπάθεια που
απαιτείται εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της εργασίας, τον βαθμό
επαναληψιμότητάς της και τις συνθήκες εργασίας. Κατά μέσο όρο απαιτούνται
περίπου 20 λεπτά.

Εργαλεία
Για την αξιολόγηση κινδύνου στο επίπεδο II μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Μέθοδος
Βασικών Στοιχείων (Key Item Method, KIM) η οποία είναι έγκυρη και:






σχεδιάστηκε με σημείο αναφοράς την Oδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσεις
ασφάλειας και υγείας κατά τη Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων που
συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των
εργαζομένων 92/269/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
βασίστηκε σε εμβιομηχανικά, φυσιολογικά και ψυχοφυσιολογικά δομικά
στοιχεία
έχει δοκιμαστεί ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της
εφαρμόζεται για αρκετά χρόνια

Η μέθοδος αυτή είναι εργαλείο για την αξιολόγηση των κινδύνων σε συγκεκριμένες
προβληματικές καταστάσεις και δεν ενδείκνυνται για την αξιολόγηση της
καταπόνησης και της πίεσης που ασκείται κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης
εργάσιμης ημέρας ή ολόκληρου του εργασιακού βίου. Στην περίπτωση σύνθετων ή
συχνά μεταβαλλόμενων εργασιακών καθηκόντων η χρήση της είναι από ελάχιστα
έως καθόλου δυνατή.

Παρατηρήσεις
Βάσει της αξιολόγησης κινδύνου στο επίπεδο του ελέγχου καθορίζονται
χαρακτηριστικά του σωματικού φόρτου, επισημαίνονται προβληματικές καταστάσεις
και υποδεικνύονται πιθανές δράσεις. Η βασική αρχή στη μέθοδο αυτή είναι ότι τα
σημαντικά χαρακτηριστικά των εργασιών κατατάσσονται μέσω ειδικής κλίμακας
διαβάθμισης και λαμβάνουν βαθμολογία επικινδυνότητας.
Επίσης, όπως και στο επίπεδο I λαμβάνονται υπόψη διάφορα χαρακτηριστικά πίεσης
που ενέχει η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων:





Εμβιομηχανική καταπόνηση οστών, αρθρώσεων και μυών ως αποτέλεσμα
των δυνάμεων που πρέπει να ασκηθούν για την πραγματοποίηση της
εκάστοτε ενέργειας δυνάμεων και αφύσικων στάσεων του σώματος
Μυϊκή κόπωση ως αποτέλεσμα εντατικής, συχνής ή παρατεταμένης άσκησης
δύναμης
Καταπόνηση του καρδιαγγειακού συστήματος λόγω βαριάς σωματικής
εργασίας





Κίνδυνος για την υγεία λόγω χαρακτηριστικών του φορτίου (ογκώδες,
ολισθηρό, υπερβολικά μεγάλο)
Κίνδυνος ατυχήματος λόγω χαρακτηριστικών του φορτίου (υπερβολικά βαρύ,
καυτό, αιχμηρό, μετατοπίσιμο)
Κίνδυνος ατυχήματος λόγω χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος εργασίας
(δάπεδο ανώμαλο ή ολισθηρό, περιορισμένος χώρος για την κίνηση των
εργαζομένων, εμπόδια, ανεπαρκής φωτισμός)

Για την αξιολόγηση των προσωπικών κινδύνων που διατρέχει ένας εργαζόμενος
πρέπει να ληφθούν υπόψη περαιτέρω παράγοντες. Ο εργαζόμενος μπορεί να
διατρέξει κίνδυνο στις εξής περιπτώσεις:




ακατάλληλη σωματική διάπλαση για την εκτέλεση της συγκεκριμένης
εργασίας,
ακαταλληλότητα των ενδυμάτων, των υποδημάτων ή άλλων προσωπικών
ειδών που φέρει ο εργαζόμενος,
ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα των γνώσεων ή της εκπαίδευσης.

Συμβουλές προς τους χρήστες
Η ακριβής μέτρηση των δεδομένων εισόδου είναι θεωρητικά εφικτή. Στην πράξη,
ορισμένα χαρακτηριστικά μπορούν να μετρηθούν εύκολα, ενώ ορισμένα άλλα δεν
είναι μετρήσιμα. Το βάρος των φορτίων μπορεί να μετρηθεί με ζυγό ελατηρίου, και ο
αριθμός των διακινήσεων είναι μετρήσιμος. Ωστόσο η μέτρηση της δύναμης που
πρέπει να ασκηθεί για την πραγματοποίηση της εκάστοτε ενέργειας, της αντίστασης
της τριβής ή των στάσεων του σώματος είναι πολύπλοκη και δαπανηρή.
Για την εξασφάλιση ισοδύναμου επιπέδου ακρίβειας χρησιμοποιείται η αρχή της
λελογισμένης ασάφειας: όλα τα χαρακτηριστικά κατατάσσονται βάσει ειδικών
κλιμάκων διαβάθμισης, λαμβάνοντας από μια ελάχιστη έως μια μέγιστη τιμή. Στην
περίπτωση του επιπέδου ελέγχου, ο τρόπος αυτό εξασφαλίζει επαρκή ακρίβεια. Κατά
την ερμηνεία της βαθμολογίας επικινδυνότητας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο
περιορισμένος βαθμός ακρίβειας. Τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται η προσοχή
είναι οι προβληματικές καταστάσεις και οι τομείς κινδύνου και όχι η επιμέρους
βαθμολογία επικινδυνότητας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονται επαρκείς
αξιολογήσεις κινδύνου για τις περισσότερες από τις εργασίες. Σε ορισμένες
περιστάσεις η αξιολόγηση κινδύνου στο επίπεδο αυτό δεν είναι επιτυχής.
Το εργαλείο KIM - Μέθοδος Βασικών Στοιχείων
Η Μέθοδος Βασικών Στοιχείων (Key Item Method, KIM) σχεδιάστηκε για την
αξιολόγηση κινδύνου στο επίπεδο του ελέγχου κατά τη ΧΔΦ).
Διατίθενται 2 διαφορετικά φύλλα εργασίας για


Ανύψωση, κράτημα, μεταφορά (Παράρτημα Ι) και



Ώθηση, έλξη (Παράρτημα ΙΙ)

Η μέθοδος αναπτύχθηκε από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Ασφάλειας και υγείας
στην Εργασία (BAuA) και την Επιτροπή των Ομόσπονδων Κρατιδίων της Γερμανίας
για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (LASI) σε στενή συνεργασία με
επαγγελματίες του κλάδου, τεχνικούς ασφαλείας και ιατρούς επιχειρήσεων, ενώσεις
εργοδοτών και εργαζομένων, ασφαλιστικούς φορείς και επιστημονικά ινστιτούτα. Το
1996 δημοσιεύτηκε πρόγραμμα δράσης και κατόπιν τούτου υλοποιήθηκε πενταετές
επιστημονικό δοκιμαστικό πρόγραμμα. Οι τελικές εκδόσεις δημοσιεύτηκαν το 2001
και το 2002.

Εννοιολογικό πλαίσιο
Ακολουθούν ορισμένα βασικά σημεία σχετικά με τη μέθοδο:


Μεταξύ της περιγραφής και της αξιολόγησης των εργασιών υπάρχει
διαχωρισμός. Η περιγραφή των εργασιών είναι αντικειμενική, χωρίς να γίνεται
αποτίμηση. Ως εκ τούτου, η περιγραφή των εργασιών διατηρεί την εγκυρότητά
της ακόμα και αν επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στη διαδικασία
αξιολόγησης κινδύνου λόγω αλλαγών του νομοθετικού πλαισίου.
Η περιγραφή των εργασιών περιορίζεται σε βασικά στοιχεία τους και
δεν εξετάζονται αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά του παραρτήματος 1
της οδηγίας του Συμβουλίου. Ωστόσο, όλα τα χαρακτηριστικά του
παραρτήματος 1 καλύπτονται εμμέσως από τα βασικά στοιχεία. Όλα τα
στοιχεία διαβαθμίζονται σε αρκετές βαθμίδες, λαμβάνοντας από μια
ελάχιστη ως μια μέγιστη τιμή. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να λαμβάνει
ακριβείς μετρήσεις.
o Η αξιολόγηση κινδύνου βασίζεται σε ένα δοσολογικό μοντέλο (dose
model): διάρκεια επί ένταση. Λαμβάνει υπόψη εμβιομηχανικές,
μεταβολικές και προσωπικές παραμέτρους. Η ίδια αρχή εφαρμόζεται
για κάθε είδος σωματικού εργασιακού φόρτου.
o







Οι μέθοδοι βασικών στοιχείων για «Ανύψωση, κράτημα, μεταφορά» και
«Ώθηση και έλξη» αποτελούν μέρος ενός συστήματος της KIM για κάθε είδος
σωματικού εργασιακού φόρτου (σε διαδικασία εκπόνησης βρίσκονται
περαιτέρω ενότητες οι οποίες καλύπτουν την επαναλαμβανόμενη
χειρωνακτική επεξεργασία, τις ισχυρές δυνάμεις που πρέπει να ασκηθούν για
την πραγματοποίηση της εκάστοτε ενέργειας, τις αναγκαστικές στάσεις του
σώματος και τις κινήσεις του κορμού χωρίς χειρωνακτική διακίνηση φορτίων).
Οι μέθοδοι βασικών στοιχείων μπορούν να ενσωματώνονται στην τεχνολογία
και την εταιρική διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία και να
χρησιμοποιούνται επίσης για επιδημιολογικές μελέτες σε επίπεδο
επιχειρήσεων.
Όλοι οι χρήστες τάσσονται υπέρ της περαιτέρω ανάπτυξης της μεθόδου.

Χρήστες-στόχοι






Εργοδότες και αντιπρόσωποί τους: τεχνολόγοι, εργονόμοι, μηχανικοί
σχεδιασμού, προγραμματιστές σε θέματα προσωπικού, εργοδηγοί
Εργαζόμενοι και εκπρόσωποί τους
Υπεύθυνοι ασφάλειας, εκπρόσωποι των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας,
εταιρικοί ιατροί
Επιθεωρητές Εργασίας

Ποιότητα της μεθοδολογίας
Εξακριβωμένη αξιοπιστία, εγκυρότητα και συνέπεια. Τα πιθανά σφάλματα
αξιολόγησης κατά τη χρήση της KIM εντοπίζονται και οι οδηγίες είναι σχεδιασμένες
με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων παρερμηνείας.

Παράρτημα Ι

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝ ΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Έκδοση 2001

Όταν υπάρχουν περισσότερες από µία δραστηριότητες µε σηµαντική σωµατική καταπόνηση, πρέπει να αξιολογούνται ξεχωριστά.

Χώρος εργασίας/δραστηριότητα:

1ο βήµα: Προσδιορισµός βαθµών διαβάθµισης του χρόνου (Επιλέξτε µόνο µία στήλη!)
Ενέργειες ανύψωσης ή
µετατόπισης (< 5 δευτ.)

Κράτηµα
(> 5 δευτ.)

Μεταφορά
(> 5 µέτρα)

Αριθµός σε µία
εργάσιµη ηµέρα

Βαθµοί
διαβάθµισης
του χρόνου

Συνολική διάρκεια σε µία
εργάσιµη ηµέρα

Βαθµοί
διαβάθµισης
του χρόνου

Συνολική απόσταση
σε µία εργάσιµη ηµέρα

Βαθµοί
διαβάθµισης
του χρόνου

< 10

1

< 5 λεπτά

1

< 300 µέτρα

1

10 έως < 40

2

5 έως 15 λεπτά

2

300 µέτρα έως < 1χλµ.

2

40 έως < 200

4

15 λεπτά έως < 1 ώρα

4

1 έως < 4 χλµ.

4

200 έως < 500

6

1 ώρα έως < 2 ώρες

6

4 έως < 8 χλµ.

6

500 έως < 1000

8

2 έως < 4 ώρες

8

8 έως < 16 χλµ.

8

≥ 1000

10

≥ 4 ώρες

10

≥ 16 χλµ.

10

Παραδείγµατα: • χτίσιµο τούβλων, •
τοποθέτηση αντικειµένων προς
κατεργασία σε µηχάνηµα • εξαγωγή
κουτιών από κιβώτιο και τοποθέτηση σε
ιµάντα µεταφοράς

Παραδείγµατα: • κράτηµα και χειρισµός
τεµαχίου χυτοσιδήρου κατά την εργασία σε
τροχό • χρήση χειροκίνητου τροχού • χρήση
χορτοκοπτικού µηχανήµατος

Παραδείγµατα: • µεταφορά επίπλων •
παράδοση µερών σκαλωσιάς σε
εργοτάξιο

2ο βήµα: Προσδιορισµός βαθµών διαβάθµισης του φορτίου, της στάσης του σώµατος και των
συνθηκών εργασίας
1)

1)

Πραγµατικό φορτίο για άνδρες

Βαθµοί
διαβάθµισης του
φορτίου

Πραγµατικό φορτίο για
γυναίκες

Βαθµοί διαβάθµισης
του φορτίου

< 10 κιλά

1

< 5 κιλά

1

10 έως < 20 κιλά

2

5 έως < 10 κιλά

2

20 έως < 30 κιλά

4

10 έως <15 κιλά

4

30 έως < 40 κιλά

7

15 έως < 25 κιλά

7

≥ 40 κιλά

25

≥ 25 κιλά

25

1) Στο πλαίσιο αυτό ως «πραγµατικό φορτίο» νοείται η πραγµατική δύναµη που πρέπει να ασκηθεί για την µετακίνηση του φορτίου. Η δύναµη
αυτή δεν αντιστοιχεί πάντοτε στη µάζα του φορτίου. Όταν σε ένα χαρτοκιβώτιο προσδίδεται κλίση, µόνο το 50 % της µάζας του έχει επίδραση
στον εργαζόµενο και όταν χρησιµοποιείται καροτσάκι, µόνο το 10 %

Συνήθης στάση σώµατος,
2)
θέση φορτίου

Στάση σώµατος, θέση φορτίου

Βαθµοί
διαβάθµισης
της στάσης του
σώµατος

•
•

Άνω µέρος του σώµατος ευθυτενές και όχι στριµµένο
Κατά την ανύψωση, το κράτηµα, τη µεταφορά και την
καταβίβαση το φορτίο βρίσκεται πολύ κοντά στο σώµα

1

•
•

Ελαφρύ σκύψιµο προς τα εµπρός ή στροφή του κορµού
Κατά την ανύψωση, το κράτηµα, τη µεταφορά και την
καταβίβαση το φορτίο βρίσκεται κοντά ή σχετικά κοντά στο
σώµα

2

•
•
•

Βαθύ σκύψιµο ή κάµψη προς τα εµπρός
Ελαφρύ σκύψιµο µε ταυτόχρονη στροφή του κορµού
Το φορτίο βρίσκεται µακριά από το σώµα ή πάνω από το
ύψος των ώµων

4

•
•
•

Κάµψη προς τα εµπρός µε ταυτόχρονη στροφή του κορµού
Το φορτίο βρίσκεται µακριά από το σώµα
Περιορισµένη σταθερότητα της στάσης του σώµατος όταν
βρίσκεται σε όρθια θέση
Κάθισµα ανακούρκουδα ή γονάτισµα

8

•

2) Για τον προσδιορισµό των βαθµών διαβάθµισης της στάσης του σώµατος πρέπει να χρησιµοποιείται η συνήθης στάση κατά τη χειρωνακτική
διακίνηση φορτίων. Για παράδειγµα, όταν κατά τη διακίνηση ενός φορτίου λαµβάνονται διαφορετικές στάσεις πρέπει να χρησιµοποιείται η µέση
τιµή και όχι περιστασιακές ακραίες τιµές

Βαθµοί διαβάθµισης
των συνθηκών
εργασίας

Συνθήκες εργασίας
Καλές εργονοµικές συνθήκες, π.χ. επαρκής χώρος, απουσία φυσικών εµποδίων στο χώρο εργασίας,
οµαλό και συµπαγές δάπεδο, επαρκής φωτισµός, επαρκείς λαβές
Περιορισµένος χώρος κίνησης και δυσµενείς εργονοµικές συνθήκες
(π.χ. 1: ο χώρος κίνησης είναι περιορισµένος λόγω χαµηλού ύψους ή επειδή ο χώρος εργασίας είναι
µικρότερος από 1,5 τετραγωνικό µέτρο, ή 2: η σταθερότητα της στάσης του σώµατος δυσχεραίνεται
από το γεγονός ότι το δάπεδο παρουσιάζει ανωµαλίες ή δεν είναι σταθερό)
Πολύ περιορισµένος χώρος κίνησης ή/και αστάθεια του κέντρου βάρους του φορτίου (π.χ. µεταφορά
ασθενών)

0
1

2

3ο βήµα: Αξιολόγηση
Οι βαθµοί διαβάθµισης της δραστηριότητας αυτής εισάγονται και υπολογίζονται στο διάγραµµα
Βαθµοί διαβάθµισης του
φορτίου

+
Βαθµούς διαβάθµισης της
στάσης του σώµατος

+

Βαθµούς διαβάθµισης των
συνθηκών εργασίας

x

=
Σύνολο

Βαθµούς
διαβάθµισης του
χρόνου

=
Βαθµολογία
επικινδυνότητας

Βάσει της υπολογισθείσας διαβάθµισης και του παρακάτω πίνακα µπορεί να γίνει µια χονδρική αξιολόγηση.
Ανεξαρτήτως αυτού, ισχύουν οι νοµοθετικές διατάξεις περί της άδειας µητρότητας.
Φάσµα
επικινδυνότητας

3)

4)
5)

Βαθµολογία
επικινδυνότητας

3)

Περιγραφή
Κατάσταση περιορισµένης φόρτισης, µικρή πιθανότητα εµφάνισης σωµατικής
υπερφόρτισης.

1

< 10

2

10 έως < 25

Κατάσταση αυξηµένης φόρτισης, είναι δυνατή η εµφάνιση σωµατικής
υπερφόρτισης σε λιγότερο ευπροσάρµοστα άτοµα4). Για αυτή την οµάδα
εργαζοµένων θα ήταν χρήσιµος ο επανασχεδιασµός του χώρου εργασίας

3

25 έως < 50

Κατάσταση ιδιαίτερα αυξηµένης φόρτισης, είναι δυνατή η εµφάνιση σωµατικής
υπερφόρτισης ακόµα και σε άτοµα φυσιολογικής προσαρµοστικότητας. Συνιστάται
ο επανασχεδιασµός του χώρου εργασίας.

4

≥ 50

Κατάσταση υψηλή φόρτισης, µεγάλη πιθανότητα εµφάνισης σωµατικής
υπερφόρτισης. Είναι απαραίτητος ο επανασχεδιασµός του χώρου εργασίας5).

Σε γενικές γραµµές, όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των βαθµών διαβάθµισης, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος υπερφόρτισης του
µυοσκελετικού συστήµατος. Τα όρια µεταξύ των φασµάτων κινδύνου είναι ρευστά, ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες εργασίας και τις
συνθήκες απόδοσης. Ως εκ τούτου η διαβάθµιση αυτή πρέπει να αντιµετωπίζεται ως καθοδηγητικό βοήθηµα. Για ακριβέστερες
αναλύσεις απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα εργονοµίας.
Στο πλαίσιο αυτό, ως λιγότερο ευπροσάρµοστα άτοµα νοούνται τα άτοµα ηλικίας άνω των 40 ή κάτω των 21 ετών, νεοπροσληφθέντες
ή άτοµα που πάσχουν από κάποια ασθένεια.
Οι απαιτήσεις ως προς τον επανασχεδιασµό µπορούν να προσδιοριστούν βάσει του αριθµού του βαθµών που εµφανίζονται στον
πίνακα. Μειώνοντας το βάρος, βελτιώνοντας τις συνθήκες εκτέλεσης ή µειώνοντας τη διάρκεια της καταπόνησης µπορεί να
αποφευχθεί η αύξηση της πίεσης.

Απαιτείται έλεγχος του χώρου εργασίας για άλλους λόγους:



Λόγοι:______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Ηµεροµηνία αξιολόγησης:__________________

Αξιολογήθηκεαπό: _______________________________

Επιµέλεια:·Οµοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία – Επιτροπή των Οµόσπονδων Κρατιδίων της Γερµανίας για
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (·Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAuA und ·Länderausschuss für Arbeitsschutz
und Sicherheitstechnik - LASI) 2001

Παράρτημα ΙΙ

Αξιολόγηση εργασιών έλξης και ώθησης βάσει βασικών δεικτών Έκδοση Σεπ.. 2002
Η συνολική δραστηριότητα πρέπει να αναλύεται σε επιµέρους δραστηριότητες. Κάθε επιµέρους δραστηριότητα που ενέχει σηµαντική σωµατική
καταπόνηση πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά.

Χώρος εργασίας/δραστηριότητα:

1ο βήµα: Προσδιορισµός βαθµών διαβάθµισης του χρόνου (Επιλέξτε µόνο µία στήλη )
Έλξη και ώθηση φορτίων για µικρές αποστάσεις
ή µε συχνές στάσεις (η διανυόµενη κάθε φορά
απόσταση δεν υπερβαίνει 5 µέτρα)

Έλξη και ώθηση φορτίων για µεγαλύτερες
αποστάσεις (η διανυόµενη κάθε φορά
απόσταση υπερβαίνει τα 5 µέτρα)

Αριθµός σε µία εργάσιµη ηµέρα

Βαθµοί διαβάθµισης
του χρόνου

Συνολική απόσταση σε µία εργάσιµη
ηµέρα

Βαθµοί διαβάθµισης
του χρόνου

< 10

1

< 300 µέτρα

1

10 έως < 40

2

300 µέτρα έως < 1χλµ.

2

40 έως < 200

4

1 έως < 4 χλµ.

4

200 έως < 500

6

4 έως < 8 χλµ.

6

500 έως < 1000

8

8 έως < 16 χλµ.

8

≥ 1000

10

≥ 16 χλµ.

10

Παραδείγµατα: χειρισµός ροµποτικού βραχίονα, συναρµολόγηση
µηχανηµάτων, διανοµή γευµάτων σε νοσοκοµεία

Παραδείγµατα: αποκοµιδή σκουπιδιών, µεταφορά επίπλων σε
κτίρια µε καροτσάκι, εκφόρτωση και µεταφόρτωση κιβωτίων

2ο βήµα: Προσδιορισµός βαθµών διαβάθµισης της µάζας, της ακρίβειας τοποθέτησης, της
ταχύτητας, της στάσης του σώµατος και των συνθηκών εργασίας

Βιοµηχανικό όχηµα, βοήθηµα
Μάζα προς
µετακίνηση

Άνευ, το
φορτίο
κυλίεται

Καροτσάκι

(βάρος
φορτίου)

Βαγονέτα, τροχήλατα
χωρίς σταθερούς
τροχούς (µόνο µε
τροχούς που
διευθύνονται)

Πέδιλα, καροτσάκια
Ροµποτικοί
µεταφοράς, κινητά
βραχίονες
τραπεζάκια, τροχήλατα
µε σταθερούς τροχούς

κύλιση
< 50 κιλά
50 έως < 100 κιλά
100 έως < 200 κιλά
200 έως < 300 κιλά
300 έως < 400 κιλά
400 έως < 600 κιλά
600 έως <1000 κιλά
≥ 1000 κιλά

0,5
1
1,5
2
3
4
5

0,5
1
2
4

ολίσθηση
< 10 κιλά
10 έως < 25 κιλά
25 έως < 50 κιλά
> 50 κιλά

1
2
4

0,5
1
2
3
4
5

0,5
1
1,5
2
3
4
5

0,5
1
2
4

Σκιασµένα πεδία:
Καθοριστικής σηµασίας γιατί ο έλεγχος της κίνησης των
βιοµηχανικών οχηµάτων/φορτίων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
από την επιδεξιότητα και τη σωµατική δύναµη.
Μη σκιασµένα πεδία χωρίς αριθµό:
Κατά κανόνα πρέπει να αποφεύγονται γιατί οι δυνάµεις που
απαιτούνται για την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας µπορεί
εύκολα να ξεπεράσουν τις µέγιστες σωµατικές δυνάµεις.

Ταχύτητα κίνησης

Ακρίβεια τοποθέτησης
Μικρή
- η προς διάνυση απόσταση δεν είναι συγκεκριµένη
- το φορτίο µπορεί να κυλιθεί µέχρι να σταµατήσει ή να σταµατήσει σε
κάποιο τερµατικό σηµείο
Μεγάλη
- το φορτίο πρέπει να τοποθετηθεί και να σταµατήσει µε ακρίβεια
- η προς διάνυση απόσταση πρέπει να τηρηθεί µε ακρίβεια
- συχνές αλλαγές κατεύθυνσης
Σηµείωση: η µέση ταχύτητα βαδίσµατος είναι περίπου 1 µέτρο/δευτ.

αργή
(< 0,8 µέτρα/δευτ.)

γρήγορη
(0,8 έως 1,3
µέτρα/δευτ.)

1

2

2

4

Γενικά, ολόκληρο το µυοσκελετικό σύστηµα υφίσταται καταπόνηση κατά την πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων έλξης και ώθησης, κυρίως όµως η περιοχή του πήχη, του βραχίονα και της ωµικής ζώνης. Ωστόσο, ανάλογα
µε την εκάστοτε ασκούµενη δύναµη και στάση του σώµατος είναι δυνατόν να υποστούν επίσης βαριά καταπόνηση η οσφυϊκή χώρα και οι αρθρώσεις των γοφών και των γονάτων. Επειδή οι φυσικές δυνάµεις που
ασκούνται είναι σηµαντικά µικρότερες και πιο ποικίλες συγκριτικά µε τις δυνάµεις που ασκούνται κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων ανύψωσης και µεταφοράς, είναι δύσκολο να διαπιστωτθούν οι χρόνιες βλάβες λόγω
της υπερφόρτιςης. Οι κίνδυνοι που εγκυµονούν συνήθως για το µυοσκελετικό σύστηµα οι δραστηριότητες έλξης και ώθησης οφείλονται σε ξαφνικές υπερφορτίσεις λόγω κρούσεων, γλυστρηµάτων ή απροσδόκητων και
ισχυρών δυνάµεων κατά την αλλαγή κατεύθυνσης ή το σταµάτηµα.

Στάση του σώµατος 1)
Ευθυτενής και όχι στριµµένος κορµός

1

Κορµός που γέρνει ελαφρά προς τα εµπρός ή είναι ελαφρά
στριµµένος (έλξη από τη µία πλευρά)

2

Σώµα κεκλιµµένο χαµηλά προς την κατεύθυνση της κίνησης
Κάθισµα ανακούρκουδα, γονάτισµα, σκύψιµο

4

Συνδυασµός σκυψίµατος και στροφής του κορµού

8

1) Πρέπει να χρησιµοποιείται η συνήθης στάση του σώµατος. Η µεγαλύτερη κλίση του σώµατος που είναι δυνατόν να υφίσταται
κατά το ξεκίνηµα, το σταµάτηµα ή την αλλαγή κατεύθυνσης µπορεί να αγνοείται εάν συµβαίνει µόνο περιστασιακά.

Συνθήκες εργασίας
Καλές:  δάπεδο (ή άλλη επιφάνεια) σταθερό, οµαλό, στεγνό  µηδενική κλίση  ανυπαρξία
εµποδίων στον χώρο εργασίας  τροχίσκοι ή τροχοί που περιστρέφονται εύκολα, δεν υπάρχουν ενδείξεις
φθοράς στα ρουλεµάν των τροχών
Περιορισµένες:  ρυπαρό δάπεδο, µε ορισµένες ανωµαλίες, σαθρό  µικρή κλίση έως 2°  εµπόδια
στο χώρο εργασίας που πρέπει να παρακαµφθούν  ρυπαροί τροχίσκοι ή τροχοί, που δεν
περιστρέφονται πλέον εύκολα, φθαρµένα ρουλεµάν
Δύσκολες:  µε επιστρωµένες επιφάνειες ή επιφάνειες µε ανώµαλη επίστρωση, λακούβες, πολύ
ακάθαρτες  κλίσεις από 2 έως 5°  βιοµηχανικά οχήµατα που χρειάζεται να έρθουν στην αναπτυγµένη
τους µορφή κατά το ξεκίνηµα της δραστηριότητας  ρυπαροί τροχίσκοι ή τροχοί, ρουλεµάν που
περιστρέφονται αργά
Σύνθετες:  κινητές σκάλες, κλιµακοστάσια  κλίσεις >5°  συνδυασµοί δεικτών συνθηκών από
«περιορισµένες» έως «δύσκολες»

0
2
4
8

Δείκτες συνθηκών που δεν περιλαµβάνονται στον πίνακα πρέπει να προστίθενται κατά περίπτωση.

3ο βήµα: Αξιολόγηση
Οι βαθµοί διαβάθµισης της δραστηριότητας αυτής εισάγονται και υπολογίζονται στο διάγραµµα
Μάζα/βιοµηχανικό όχηµα

+
+

Ακρίβεια τοποθέτησης/
ταχύτητα κίνησης
Βαθµοί διαβάθµισης της
στάσης του σώµατος

+

Βαθµοί διαβάθµισης των
συνθηκών εργασίας

=

Σύνολο

για γυναίκες εργαζόµενες:

x

Βαθµοί
διαβάθµισης
του χρόνου

x

1.3

=

Βαθµολογία
επικινδυνότ
ητας

Βάσει της υπολογισθείσας διαβάθµισης και του παρακάτω πίνακα µπορεί να γίνει µια χονδρική αξιολόγηση.

Φάσµα
2)
επικινδυνότητας

Βαθµολογία
επικινδυνότητας

Περιγραφή
Κατάσταση περιορισµένης φόρτισης, µικρή πιθανότητα εµφάνισης
σωµατικής υπερφόρτισης.

1

< 10

2

10 έως < 25

Κατάσταση αυξηµένης φόρτισης, είναι δυνατή η εµφάνιση σωµατικής
4)
υπερφόρτισης σε λιγότερο ευπροσάρµοστα άτοµα . Για αυτή την οµάδα
εργαζοµένων θα ήταν χρήσιµος ο επανασχεδιασµός του χώρου εργασίας

3

25 έως < 50

Κατάσταση ιδιαίτερα αυξηµένης φόρτισης, είναι δυνατή η εµφάνιση
σωµατικής υπερφόρτισης ακόµα και σε άτοµα φυσιολογικής
προσαρµοστικότητας. Συνιστάται ο επανασχεδιασµός του χώρου εργασίας.

4

≥ 50

Κατάσταση υψηλή φόρτισης, µεγάλη πιθανότητα εµφάνισης σωµατικής
υπερφόρτισης. Είναι απαραίτητος ο επανασχεδιασµός του χώρου εργασίας.

2) Τα όρια µεταξύ των φασµάτων επικινδυνότητας είναι ρευστά, ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες εργασίας και τις συνθήκες
απόδοσης. Ως εκ τούτου η διαβάθµιση αυτή πρέπει να αντιµετωπίζεται ως καθοδηγητικό βοήθηµα. Σε γενικές γραµµές, όσο
µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των βαθµών διαβάθµισης, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος υπερφόρτισης του µυοσκελετικού συστήµατος.
3) Στο πλαίσιο αυτό, ως λιγότερο ευπροσάρµοστα άτοµα νοούνται τα άτοµα ηλικίας άνω των 40 ή κάτω των 21 ετών,
νεοπροσληφθέντες ή άτοµα που πάσχουν από κάποια ασθένεια.Δηµοσιεύτηκε από: Οµοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια
και την Υγεία στην Εργασία – Επιτροπή των Οµόσπονδων Κρατιδίων της Γερµανίας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
(Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Postfach 17 02 02, D - 44061 Dortmund and Länderausschuss für
Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI), Franz-Josef-Roeder-Str. 23, D - 66119 Saarbrücken)

