Slovak

Ochrana pred bolesťami chrbta
Rady pre vodičov a operátorov mobilných mechanizmov
(Drive away bad backs - Advice for mobile machine operators and drivers)
Vodiči a operátori mobilných mechanizmov sa často sťažujú na bolesti chrbta. Tieto bolesti môžu mať
rôzne príčiny, pričom nie všetky musia súvisieť s prácou. Ale dlhšie šoférovanie v nesprávne nastavenom
sedadle, natriasanie, chvenie a vibrácia celého tela na nerovných cestách a ručná manipulácia môžu
bolesti chrbta len zhoršiť.

Bolestiam chrbta môžete zabrániť, ak budete dodržiavať tieto zásady:
• Skontrolujte, či mechanizmus, ktorý vám bol pridelený, je dostatočne veľký a výkonný na danú prácu
a takisto podmienky, v ktorých bude musieť pracovať. Ak nemáte o niečom istotu, oznámte to svojmu
nadriadenému.
• Skontrolujte, či bol mechanizmus správne udržiavaný, prípadné poruchy opravené alebo odstránené
(napríklad pokazené tlmiace perovacie sedadlo alebo chybné brzdy, súčasti riadenia a tlmičov) a či je
v pneumatikách správny tlak.
• Nahláste akékoľvek chyby alebo poruchy vozidla alebo iné problémy týkajúce sa práce.
• Sedadlo nastavte tak, aby sa v ňom pohodlne sedelo a aby vám podporovalo dolný chrbát. Musíte dobre
a jasne vidieť bez toho, aby ste sa museli naťahovať, otáčať alebo predkláňať.
• Musíte sedieť tak, aby ste za ovládacími prvkami nenaťahovali, neotáčali alebo nepredkláňali.
• Ak sedadlo možno nastaviť na hmotnosť vodiča, nastavte ho na svoju hmotnosť.
• Vyhýbajte sa trasám s nerovným povrchom. Ak to nie je možné, šoférujte pomalšie, aby ste sa vyhli
nárazom a natriasaniu.
• Plochu staveniska alebo iného pracovného priestoru, po ktorej sa mechanizmus pohybuje, udržujte
v dobrom stave. Odstráňte z nej veľké kamene alebo iné prekážky a vyplňte akékoľvek výtlky a diery.
• Riadenie, brzdy, plynový pedál a rýchlostné páky používajte opatrne a s citom, čo platí aj pre ovládanie
akýchkoľvek nadstavcov, ako je napríklad rýpadlo.
• Vyhýbajte sa nesprávnym sediacim polohám, napríklad spustenému sedu, predklonenému sedu,
nakláňaniu sa do strán alebo šoférovaniu s pootočeným chrbtom.
• Ak je to možné, robte si pravidelné prestávky, aby ste nesedeli príliš dlho v jednej pozícii.
• Nezoskakujte z vozidla alebo nerobte iné obtiažne pohyby, ktoré by mohli otriasť vašim chrbtom.
• Nedvíhajte a neprenášajte ťažké náklady alebo predmety, ktoré sa nedajú dobre uchytiť.
• Informujte svojho zamestnávateľa, ak vás začal bolieť chrbát.
• Spolupracujte so svojím zamestnávateľom – pracujte v súlade so zaškolením a dodržujte predpisy
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Čo robiť, ak sa objavia bolesti chrbta
Vyhýbajte sa aktivitám, ktoré zhoršujú bolesti chrbta. Ale najlepšie je zostať aktívny, keďže väčšinou nejde
o vážny stav. Skúste nejaké jednoduché spôsoby zmiernenia bolesti. Ale ak máte obavy, bolesť neustupuje
alebo sa zrazu vystupňovala, navštívte lekára.

Viac informácií
Komunikujte so svojím zamestnávateľom, ktorého povinnosťou je posudzovať a znižovať riziká
a poskytovať informácie a školenia. K dobrým nápadom možno prísť aj spolu s ostatnými
spolupracovníkmi, bezpečnostnými technikmi odborových zväzov a zástupcami zamestnancov. Pozrite si
leták Inšpektorátu BOZP Control back-pain risks from whole-body vibration (Znižovanie rizika bolesti chrbta
spôsobenej vibráciou celého tela) (INDG242 – 1. prepracované vydanie) alebo navštívte webové stránky
www.hse.gov.uk/msd a www.hse.gov.uk/vibration.
Tento návod obsahuje poznámky týkajúce sa správnych postupov. Tieto poznámky nie sú povinné, ale môžu vám pomôcť pri
zvažovaní toho, čo musíte urobiť. Tento návod možno zakúpiť v balíkoch po 25 kusoch z predajne kníh Inšpektorátu BOZP,
ISBN 0 7176 6120 2. Samostatné kópie môžete získať z tejto predajne bezplatne – telefón: 01787 881165.
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