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Ametinimetus % tööajast
Punk-

tid
Riski-
tase

Soovitus Asend Järeldus Randme-
tugi

Jalatugi
Klavia-

tuuritugi
Tegevused/
Tegevuskavasse

UV trüki  juht 50-85% 6 3 Lähiajal  on vaja teha 
uuringuid ja muutusi

Õlad pole üles tõstetud; kalle negatiivne, selg toetatud, kael painutatud pisut pal ju ette, laud ei  ole küünarnukkidest madalam; tool ei  
sooni põlveõndlasse; jalad toetuvad põrandale. Arvutiga töötamise aeg võib ol la l i iga pikk.

Regulaarsed puhkepausid. Korrigeerida pea-kaela 
asendit. Tõsta monitori?

x

trüki  
ettevalmistaja

80-90% 5 3 Lähiajal  on vaja teha 
uuringuid ja muutusi

Õlad pole üles tõstetud; selg on sirge, pea kergelt ette kaldu, käsivarred on toetatud, tool ei  sooni põlveõndlasse, jalad toetuvad 
põrandale. Arvutiga töötamise aeg võib olla li iga pikk.

Teha puhkepause iga tunni  aja tagant 5-10 min laua 
tagant tõusmisega; regulaarne silmade kontrol l  

x x x Jalatugi

trüki  
ettevalmistaja

80-90% 6 3 Lähiajal  on vaja teha 
uuringuid ja muutusi

Õlad pole üles tõstetud; kalle negatiivne, selg toetatud, kael painutatud ette, laud ei  ole küünarnukkidest madalam; tool  ei  sooni  
põlveõndlasse; jalad toetuvad põrandale. Klaviatuur ebakindlas asendis monitori  jalal . Arvutiga töötamise aeg võib ol la l iiga pikk.

Korrigeerida klaviatuuri asendit. Korrigeerida pea-
kaela asendit. Tõsta monitori?

Üle vaadata

trüki  
ettevalmistaja

50% 2 1
Asend rahuldav kui  
seda ei  hoita pikka 
aga või ei  
korrigeerita

Õlad pole üles tõstetud; selg on sirge, kael  pole painutatud ette,  käsivarred on toetatud, laud pole küünarnukkidest madalam; tool ei  
sooni põlveõndlasse; jalad toetuvad põrandale. Ergonoomil ised hi irepadi ja klaviatuuri tugi.

Valguse räiguse reguleerimine. Tööasend on hea, 
istumine vaheldub pidevalt seismise ja l i ikumisega.

x x x
Jalatugi, valgustust 
reguleeritud

labori  juht 50-80% 5 3 Lähiajal  on vaja teha 
uuringuid ja muutusi

Õlad pole üles tõstetud, selg on sirge, pea kergelt ette kaldu, käsivarred on toetatud, tool ei  sooni põlveõndlasse, jalad toetuvad 
põrandale. Arvutiga töötamise aeg võib olla li iga pikk.

Regulaarsed puhkepausid. Lapsepuhkusel

keemik-laborant 50% 4 2
On vaja teha 
täiendavaid 
uuringuid ja muutusi

Õlad pole üles tõstetud, selg on sirge, kael  pole painutatud ette, käsivarred on toetatud, laud pole küünarnukkidest madalam, tool  ei  
sooni põlveõndlasse, jalad toetuvad põrandale. Regulaarsed puhkepausid. x x Monitori tõstmine

Tegevused/
Tegevuskavasse
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Rapid Upper Limb Assessment

RULA: Rapid Upper Limb Assessment
(Mc. Atamney & Corlett, 1993) 
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USA armee personali 1988. aasta antropomeetrilise uuringu tulemuste põhjal 
https://www.upliftdesk.com/ergonomic-calculator/

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) - The Ergonomics ...
• https://www.ergocenter.ncsu.edu › sites › 2016/06
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MACManagement of Health and Safety at Work Regulations 1999.

REBA: Rapid Entire Body Assessment (Hignett & Mc. Atamney, 2000)
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