
MUNKAVÉDELEM

MUNKAVÉDELEM A rÉPBnNYÓS MUNKAIIELYEK
nnconóu,{rÁnól

Összeállította az MtI Anyagi-Technikai Főcsoportfón§kség
Munkavédelmi Osztá|ya

Az elmúlt 5-1O évben ugrásszerűen megnövekedett a képernyős
munkahelyek szőma a számíógépek, teqinálok, szöveqszerkesztő gé-

pek, stb. alkalmaása révén. É]vek óta igen sokféle vélemény, hír, kritika
terjedt el a köztudatban, még a televíziós reklámok kapcsán is, amelyek
zavarjők, torzítják az objektív szakmai megítélést. E sokéves probléma-
kör tisztázásához szeretnénk hozzájárulni a külföldi, a hazai íapasz,
talatok összegnijtésével és néhány hatósági szakvélemény idézésével.

I. Nemzetközi és hazai ánekintés

1. Európai áttekintés

A képern}ős munkahely kifejezésen a különbözó területeken (adar
áMtel, sxivegfeldolgozás, folyamatvezérlés és ellenőrzés, stb.) alkalma-
zott képernyót i§ tartalmaó rendszereket értik.

Képernyós munkahelyek szélesebb körű elterjedésével e5rütt is-
merték fel a munkaegészségügli és munkavédelmi szakemberek, ergo-
nómusok, hog a gépekkel dolgozók körében eg;ne gyakrabban fellépő
panaszok fejfájás, látászavarok, neurotikus jelenségek - bizonyíthatóan
összefüggnek a képernyós munkahelyek kialakításával, a munkakörnye-
zettel, az a|kalmazott szoftverrel és hardverrel.

Az egészséget kedvezótlenül befolyásoló hatások felderítésére, a
megelőzési mego|dások kialakítására hosszú ideje intenzív kutatások
folynak a fejlett államokban. Ezek eredményeként sikerrel határozták
meg azokat a követelményeket, amelyek figyelembevétele és megtartása
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mellett a kezelőket nem érhetik az egészségüket károsan befolyásoló
hatások.

A képernyók előtt ülő kezelóket érő szerteágazí ártalmak mege|ó-
zése érdekében a nyugati országok e munkahelyek létesítése és üzemel-
tetáe során betartahdó kirvetelrnénleket jogszabályokban és szabványokban
rögzítették már jó néhány éwel ezelótt. Erdemes megemlíteni, hory az
NSZK-ban 3 jogszabály és 9 szabvá ny hatátozza meg a munkáltatók *-
irányú kötelességeit és feladatait.

Az Euópai Közösség tagállamai is felismerték e tevékenységi terü-
leten az egészségkárosodás megelőzésének fontos§ágát, ezért a munka-
vállalók biztonságát és egeszségvédelmét meghatároó követelményeik
között,kiemelten íöEzítelték azelyárásokat. Ezek az ún. "ötödik speciális
irányelv"- ben fogalmazódtak meg _laz 1990. május 29-i 9Ol27O F'GK
"Tanácsi Irányelv a képernyós kijelzésű berendezéseken végzett mun-
kákra vonatkozó minimális biztonsági és egészségvédelmi követelmé-
nyekról"/, Az irányelvben foglaltak a tagállamok területén kötelezóen
alkalmazandók.

Maryarországon a képernyós munkahelyek kialakítására az ott dol-
gozók egésxégének é§ testi épségének védelmére konkrét üzsgálato-
kon, vagy más országok kutatási eredményein alapuló - elóírások ma még
nem léteznek. Néhány részkérdés az általános egészségügyi és munka-
védelmi követelményekből levezethető, azonban ezeket nem lehet ki-
elégítőnek tekinteni. A magyar egészségügy jelenleg is rendelkezik a
szükséges szakmai ismeretekkel és a szabályozás kialakításának jogi fel-
hatalmazásával, továbbá a szülséges háttérrel, azonban a képernyős
munkahelyekre vonatkozó egészségügyi, biztonsági követelmények
meghatározása, rend§zerbe foglalása eg5ne jobban elhúzódik.

A külföldön végzett vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a helytelenül
kialaKtott képernyős munkahelyen dolgoók panaszai, egésaégromlásuk
hosszabb idó alatt alakulnak ki.

Érthetetlen, hogy a társadalombiztosítás jelenleg fennálló finanszí-
rozási gondjait megoldani kívánó intézkedések mellett nem jut eró a
munkavállalók egészségét, a távlatokban is védő lépések megtételére. E
jelenleg fennálló kedvezótlen helyzet az oly sokat hirdetett megelőzés
fontosságát kérdójelezi meg. E rövid távú gondolkodás és előrelátás hi_
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ánya azt eredményezi, hogy - más területek mellett - a ma még egész-
ségesen, de nem megfelelően kialakított képernyős munkahelyeken dol-
gozók késóbbi megbetegedései miatt felmerülő társadalombiztosítási
kiadások eleve megkérdójelezik a finanszírozási problémák megoldha-
tóságát.

A cikkben bemutatjuk az Európában lefollatott kutatások eredmé-
nyei alapján a képernyós munkahelyek kialakításának elfogadott optimá-
lis megoldásait & e munkátvégzőket éó hatrásokal Megfelelő körültekintéssel,
a körülmények elemzését követő s zewezÉsi intézkedésekkel javíthatóak
a munkavégzés feltételei.

Az áttekinté§ben közöltek elsősorban az irodákban, intézmények-
ben használt képernyős munkahelyeke vonatkoznak, így a haditechnikai
eszközök miás, vagy speciális körűlményeit nem vizsgáljuk.

2, H^zai szakvélemények

Védőeszközök alkalmazásának az első feltétele a veszély feltárása,
pontos bemérése és definiálása. Második lépés a feltárt veszély kiküszö-
bölése, elhárítása, csökkenése. Ha ez nem lehetséges, akkor kóvetkezik
a harmadik lépés a védőeszköz meghatározása, minósítése és a haszná-
latának hatósági elrendelése. A bemutatott terűleten e normákat meg-
haladó, jelentős károsító hatás nincs, eárt ltdóeszközről sem beszélhetünk,
azonban terhe|ést c,sökkentő eszközök, módszerek vannak. A korábbi
években bekért szakvéleményekből idézünk néhányat.

Orságos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelűryelőség;

'A minősítéshez becsatolt szakvélemények, valamint az azóta elte7t
idószakban /nem eryszer egymásnak ellentétes/ megismert szakorvosi vé_
leményekre alapozva nem tartom indokoltnak a kérdéses MON-X disp-
|aynéző szemüveg egyéni védőeszközként történő alkalmazását.
Ugyanakkor vannak kedvező tulajdonságai, melyeket a használók érté-
kelnek, Ez azonban nem teszi indokoltá védőeszkózként való minősíté-
sét."
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Az Orságos §ugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetl

. "Intézetünk az Országos Munka- es Üzemegészségüryi Intézet és az
Allami Közegészségü5d-Járványüryi Főfelüryelőség megkeresése után
a COMPUDRUG Kissóvetkezettől sugárvédelmi bemérések céljára
három különbözó színű, eryenletesen szinezett lencsét kapott: sárga,
barna, zöld. A lencsék beméresével párhuzamosan öt monitor típust üzs-
gáltunk /Grundig Color PM O15 és PM 115 RGB, EIZO 7O3O H, va-
lamint SZKI ryártmányú színes és monokóm zöld monitorold.

Az UV tartományban - magyar szabvány hiányában - az IR-
PMNIRC ajánlást vettük firy_elembe, mely 8 órás folyamatos munka-
végzés idejére IOOO uWcmz -t enged meg a 315-4OO nm mögötti
sugárzásból. /Guidelines on limits of exposure to ultraüolet radiation of
wavelengths between 18O nm and 4OO nm Health Physics Vol. 49, No.
2. pp.331-34O, 1985./

Az általunk mért öt monitornál, azoktől2 cm-re azajánlott maximá-
|is érték /1OOO uW lcmz 1-2 Va-át mértűk analóg célú inag íényerqűl
monitoroknál, illetve 0,1-0,2 Eo-át számítógép monitoroknál. /lvíegje-
gezzűk, hogy nyáron, délben, árnyékban 2O0-4OO uWcm " az UY a
sugárzás./A mért értékekből adódik, hogy monitorok esetén számottevő
UV sugárzással nem kell számolni.

Az általunk vixgált három, eryszínű védőszemüveg közül a barna
színű lencse UV szűrése jelentós, azonban ez a lencse a látható tarto-
mányból is keveset enged át. Fentiek alapján megkérdőjelezhető, hory
az lJV szűrés megéri-e a látható fény jelentős csókkenését.

A képernyóről visszaverődő /reflektált/ fények ellen a képernyőnél
célszerű védekezni, mivel a szemüveg csak a monitor fényével együtt ké-
pes a tükröződő fényeket csökkenteni.

A szemüveg kötelezővé tételét méréseink alapján nem javasoljuk."

Kontakta Vezérigazgatósága:

"Az ORION+óI szerzett információ szerint a PHILIPS cég röntgen-
sugárásról közöl adatot, amely a megengedettnek csak töredéke és nem
több mint a fekete-fehér televizió készülékeké. Ajánlja, hogt tartósan
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nagy fényeróvel ne használjuk a képcsövet, mert ekkor a §ugárzás erő-
sebb. Az ORION- nak nincs információja arról, előfordulre már ilyen
okból egésxégkárosodás. Ilyen információval mi sem rendelkezünk, pe-
dig 3 éve rendszeresen és tartó§an dolgozunk ilyen képcsóvel.

A képcső-pontok felvillanása tartós használat esetén a szem és az
idegrendszer kifáradását fokozza. Ezt csökkentik az újabban kapható,
ilyen célra készült védőszemüvegek.

Az általunk használt OFOTÉRT üzletben MON-X 345 tipusú üveg-
gel készűlt szemüvegekről kedvező tapasztalataink vannak, ezert ajánl-
juk a dolgozók reszére biztosítani.

Eryébként - ismereteink szerint - jelenleg a látás romlása egész_
ségkárosodásként nincs nyilvántartva és konkrét mértékéról sem tu-
dunk."

II. A képernyős munkahelyek hatása az emberi szervezetíe

Az elmúlt 10 évben a különböá országokban lefolytatott kutatá-
sok széles körben tártak fel a képernyős munkahelyeken dolgozókat érő
hatásokat. Alapvetóen arra a következtetésre jutottak _ és ezt az utóbbi
években sikerült bizonyítani is -, hogy a helytelenül kialakított munka-
hely a legfőbb oka a panaszoknak. A képernyős munkahelyeken a keze-
lóket érő hatások a panaszok gyakoriságának sorrendjében az
alábbiak:

1. A szem terhelése

A képernyős munkahely szakszerűtlen kialakítása, a kezelő nem
megfelelően korrigált vízusa, a fényvisszaveródések a szem idő előtti el-
fáradását eredmónyezik, A könnyezós, a kivörösödött szem egy'VészjeI-
zés", amely nemcsak a látószerv. hanem a központi idegrendszer
funkciózavarát isjelzi. A látószerv panaszai nem tekinthetőka képernyős
munka természetes kísérőjelenségének. A képernyős rnunka a §zemet
igen erősen igénybe veheti, különósen akkor, ha a képernyőn megjelenó
jelek mérete ncrn meglelelő, vagi a munkahelyi megvilágítás nem kielé-
gító. A nem megfelekien korrigáit látószcnn,el munkát végző személynél
az elfáradás sokkal hamarabb kóvetkezik be. Uglanez vonatkozik a 40.
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évűket betöltött személyekre is, akiknek a látása a normálishoz képest
megváltozott /rövid-, messzelátás/. Az EK már hivatkozott irányelve
rendszeres szemüagáIatot követel meg a képernyős munkahelyre törté-
nő felvétel elótt, és a foglalkoztatás ideje alatt, továbbá minden olyan
esetben, amikor bármilyen jellegű szempanasz jelentkezik.

2. Idegrendszeri megterhelés

A képernyős munkák során a szem ryakori irányváltása, a feldolgo-
zástvégző személlyel szemben támasztott, az egyéni képességeit és a gép
feldolgozó kapacitiását meghaladó elvárások gyakori fejfájáshoz, a köz-
ponti idegrendszer túlzott megterheléséhez vezetnek.

3. Az izomrendszer megterhelése

Azelégtelenmozgástór, az eryoldalú izomterhelés, a nem megfelelő
testhelyzet mozgásszervi panaszokat okoznak. Az egyoldalú terhelés, a
helytelen testhelyzet későbbi megbetegedések kiinduló állomása lehet,
mely nehezen ryó5lítható elváltozásokat okozhat. Az adatbeviteli mun-
káknál az ujjak és a könyök megterhelése igen ryakori. Tapasztalat sze-
rint az óránként 10-15 perces, de a kétóránkénti legalább 15 perces
beiktatott, megváltoztatott testhelyzetet igénylő pihenő elengedhetet-
Ien.

4. A követelmények íigyelmen kívül hagásával készült szoftver
/szoftver-ergonómia hiánya/

A szofwert készítő hazai cégek saját tapasztalataikból kiindulva, túl-
nyornóan a humanizálási követelmények firyelmen kívül ha§lásávaI ál-
lítják eló termékeiket. Az "ember szabású" szoftver követelményeinek
összefoglalására ajelen terjedelem nem elegendő, A követelmények más
országokban a szabványaikban rögzítettek.

5. Zajterhelé§

A számítógépes munkahelyeken igen gyakori az olyan mértékű zaj-
terhelés, amely meghaladja a fokozott figyelmet kívánó munkákra előírt
értékeket. Ennek oka rendszerint a munkatérben, illetve környékén tar-
tózkodók indokolatlan hangoskodásán túl, a hűtőventilátorok, a printe-
rek okozta zajterhelés.
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6. Sugárzások

A sámítógépek elterjedésének első szakaszában a monitor elótt ülő
személyeket ért sugárzásokat üzsgálták. A képernyők tudatos fejleszté-
sének eredményeként a 8O-as években e sugárzások mértékét sikerült
jelentősen csökkenteni. Napjainkban az alábbi sugárzások bizonyíthatóak:

a. IonizáIó sugánás

Csak különösen érzékeny mérési módszerekkel mutatható ki. Az
utóbbi idóben forgalomba kerütt készülékek9í Vo-ánál nem volt kimu-
tatható a környezet általános sugárzását meghaladó érték

b. Nem ionizdló sugátzús

Elsősorban a készülék felűletén keletkezik. A képernyótől 30 cm{
meghaladó távolságban az emissziós érték közel azonos, vagy kedvezőbb
a munkahelyekre megengedett expozíciós határértékeknél.

A legfontosabbak a következőlc

- űtraíbolya sugázás

A mért hosszúhullámú ultraibolya sugárzás intenzitása általában ki-
sebb, mint a munkahelyeken megengedett érték.

- Látható sugánás

E sugárzás egészségkárosodás szempontjából kiárható.

- Elelaromos és mágneses mezők '

A készülékek energiaellátó rendszerei keltenek radio- és alacsony-
frekvenciás sugárzást. A sámítógépek környezetében mért értékek nem -:

haladják meg a háztartási készülékek által keltett expozíciós értéket. Az
alacsonyfrekvenciák emberi s7Élve7r;tre megengedett értékeinek meg-
határozásárajelenleg szeles kórü üxgálatok folynak. Az már bebizonyo-
sodott, hory a számítógépek környezetében fellépő értékek az emberi
szervezetre veszéllyel nem járnak
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- Elektrosztatiklsmezők

Számos - főleg északi - országban figyeltek arra, hogy a képernyős
munkahelyen dolgozó személy arca, nyaka 2-3 órás munka után kipiro-
sodik. Oka - valószínúleg - a relatíve alacsony légnedvesség-tartalmú
munkahelyen a számítőgép környezetében keletkező elektrosztatikus
mező, Ha a munkahely légterében a relatív páratartalom40 Vo íelettvan,
a munkát végző személy és a képernyó között a szükéges 50 cm-es tá-
volság biztosított, a bőrpír elkerülhetó.

- Ultrahang

A képernyő sorkimenó transzformátor keltette ultrahang &téke
nem éri el a megengedett értéket. A számítógépek keltette su gárzások
értékei modern - két-három évnél nem régebben gyártott - eszközökre
vonatkoznak. Az országban használt berendezések viszonylag nagy szá-
ma még akkor készült, amikor a ryártók a megfelelő védelem kifejlesz-
té§ét nem tekintették fontos célnak, ezéti ahazaihasználatú készülékek
sugárzási értékeit a vázoltaknál kedvezőtlenebbnek célszerű tekinteni.

Egyes országokban felmerült, hogy a képernyős munkahelyeka mag-
zat károsodásához, koraszüléshez vezethetnek-e? Az eddigi . gyakran
ellentmondó - következtetések egyértelműen nem zárják ki ennek lehe-
tóségét, de nem is bizonyítják.

Osszefoglalva: A képernyős munkahelyeken fellépó igénybevételek
és egészségi veszélyeztetések számtalan tényezóre vezethetők vissza.

Ezek közül a legfontosabbak:

- munkaszervezésihiányosságok
/eryoldalú, illewe korlátozott munkatevéken}§ég, túl alacsony, illetve túl
magas követelményszint/,

- kedvezőtlenül kialakított munkaeszköz és munkahely /nem
megfeleló látási körülmények, korlátomtt mozgástér l,
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- kedvezőtlenülkialakítottmunkakörnyezet/alacsonypáratarta-
lom, fényvisszaveródés a képernyón, információfeld olgozást zavaró zö-
rejek/,

- a szoftver dialógus-rendszerének hibái /jel- á képszerkesztés,
a dialógus nem megfeleló kialaKtása, rendszerismereti hiányok/.

Az elózóekből látható, hogy a képernyót, aszámítógépet, a szoftvert,
a munkahelyet, illetve munkakörnyezetet es§éges rendszernek kell fel-
fogni, és bármely elemének nem megfelelő kialakítása az egész rendszer
múködé§ét kedveótlenül befolyásolja.

Itr. A képernyós munkahelyekkel szemben íámasztott köveíel-
mények

1. A munk8tér méretei és a munkakörnyezet

Az eg5rmástól függetlenül végzett vizsgálatok erybehangá megálla-
pításai szerint a szoftver és a hardverelemek kialakítása mellett legalább
olyanjelentóségű a munkahely és a környezetének ergonómiai szempon-
tok szerinti megjelenítése is.

a. Az ülőhe$ kialakítása

Képerny6s munkahelyeknél alapvető követelmény az állítható ma-
gasságú kezelószék biztosítása. Az ülés magasságát - a használó személy
íizikai adottságátóI függóen - 420-5OO mm közcitt - kell megválasztani.
A háttámla az ülőfelűlet felett 180-25O mm között leryen. A szék moz-
gatható elemeijól rögzíthetóek, akaratlan elcsúszás, illetve zuhanás ellen
biztosítottak leryenek. AzülófelüIet láb felőlioldala lekerekített, a teljes
felület pedig megfelelő anyaggal bevont legyen.

b. A munklasaal

Irhetőség szerint állítható magasságú munkaasztalt használjunk. A
számítógép klaüatúrájának középmagassága 75O milliméterre legyen a
talajtól. A lábak mozgásának biztosítására 7OO mm-es mélység, 8OO
mm-es szélesség és 650 mm-es magasság szükéges. A kéz alátámasztása
érdekében azosz^lvéleó abillentyrtetleg}iilsőbb pontja koött 5G1 oo mm{
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kell biztosítani. A munkaasztalon az qszközök mellett elegendő hely áll-
jon rendelkezésre a jegrzeteléshez; valamennyi, munkához szükséges
eryéb eszköz könnyen elérhető leryen. Az asztal reflexiója ne haladja
meg az 50 Vo-ot.

c. Lábtámasz

Lábtámasz alkalmazása elengedhetetlen ott, ahol az asztal magassá-
ga nem állítható, de élszerú valamennf munkahelyen a használata. Mé_
rete 35Ox45O mm felületű, mely csú§zásbizto§ ás hőszigeteló borítrással
van kialakítva. A lábtámasz magass ágát úgy élszerű megválasztani, ho§/
a munkát vegó §zemély talpa - a sék maga§§ágának állítása után - ké-
nyelmesen feküdjön a támaszfelületen. A lábtámasz magassága 40_11()
mm köótt, a dőlésszöge 5 o -15 o között legyen állítható. A képernyós
munkahely legfiontosabb méreteit az l.sz. ábra mutatja.

d. Irattartó

A számítógépes munkahelyek kialakításának eryik kulcskérdése,
hogy irattartót hasznáUanak. Az irattartó elhelyezé§e függ a tevéken}§ég
jellegétől. Cé\a az olyan elhelyezés, mely minimálisra c§ökkenti a fej
mozgását.

A 2.sz. ábra alapján a "c" jelű megoldás esetében egyenlő arányban
szükséges az iratokba, illetve képernyóre történó tekintés. Az "a' meg-
oldás esetében a képernyő olvasása van túlsúlyban. A "b" megoldás ese-
tén a kézirat olvasása az elsődleges, míg a "d" megoldás esetében a
számítógép használatára ritkábban kerül sor.

A képernyó és az irattartó elhelyezésénél döntő kérdés, hogy a mun-
kavégzó személy,től mindkettó hozz.ávetőlegesen 5OO mm-es távolságra
legyen.

e, Megvilágűás

A szükéges megvilágítás erőssége kb. 5OO lux Firyelni kell, hory
ne keletkezzenek fényvisszaveródósek, a fénycsövek háromfázisú kap-
csolásúak leryenek. Függöny va5l e§léb megoldással kell kikiisztibölni
a nemkívánatos fényhatásokat. Számítógépes munkahelyek kialakításá-
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nál a bútorokat úgl élszerű megválasztani, hory azok matt felületűek
legyenek.

f. Kímatényezők

A helyiség hőmérséklete 27-23" C között legyen, a célszerű relatív
nedvességtartalom 40-70 Vo. Fígyelemmel kell kísérni, hogy a munka-
eszköz hősugárzása a munkát végző személyt közvetlenül ne érje. Huzat
keletkezését ki kell küszibölni!

g. Zajhatósok

Számítógépes munkahelyeken a zajhatásokat kerülni kell. A nyom-
tatót ú§l él§zerű megválasztani, hos/ az általa keltett zajszint minimális
leryen. Szü}ség esetén célszerű a sokat használt nyomtatót a munkatér-
tól elkülöníteni. A zajterhelái érték ne haladja megaz55 dB lN-t.

2. Emberbarát szoítver alkalmazása

Az ergonómiai követelményeket kielégító szofwer elengedhetetlen
feltétele az egészséges munkavégzésnek. E követelmények ismertetése
meghaladja e kereteket.

a. tel-polaitás

A feldolgozandó adatok rendszerint világos papíron, feketejelekkel
vannak rögzítve. Emiatt szüksége§ a képernyón a jelek sötét árnyalatú
megielenítése ülágos háttér előtt /p ozitív polarításl. Az installált képer-
nyők túlnyomó többsége munkapszichológiai okok miatt ennek megfe-
lelően került kialakításra. Ezáltal a jelek élesebben jelennek meg a
képernyőn.

b. Fényisszaverődések kikiszöbölése

A képernyón különféle - a helyiségen belül, illetve azon kívül kelet-
kezett - fényvisszaverődések tapasztalhatók, amelyek a képernyő előtt
ülő személy látószeweit komoly mértékben veszik igénybe.
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c. Közvetlen fulprázás

A számítógépes munkahelyen a környezetben Iévó fényforrásokból
közvetlenül a szembe érkezó fényhatás a látóképességet csökkenti. A
képemyót úry kell elhelyezni, hog5l az ablakfronttól minél távolabb és a
síkja arra merólegesen álljon. Függöny, roló, illewe kis felületi fényessé-
gú fényfonrás alkalmazása szükséges. A képernyőt még átmenetileg sem
szabad úryfelállítani, hory kezelője a képernyőró| közvetlenülaz ablakra
tudjon tekinteni.

d. Könetea klprózás

A fényforrások képernyőn megjelenó visszatükröződést ki kell kü-
szöbölni. E nnek é rde Mben

- matt felületeket élszenú kialakítani, ftiggőleges lamella-függönyt
helyezünk az ablak elé /hazánkban e fűggönyfajta még nem
terjedt ell

- optikai szűíőt kell felhelyezni a képernyóre,

- esetleg a képernyó dólésszögét meg kell változtatni.

IV. Egészségügyi követelmények

Munkaüszony létesítése elótt, illetve a munka alatt rendszeres szem-
orvosi vizsgálattal kell ellenórizni a látás élességét. Bi-, illeWe multifoká-
lis szemüveg használata nem ajánlott. A munkát végzó részére indokolt
olyan szemüveget biztosítani, amellyel a képernfrt megfeleló élességgel
láthatja /monofokális/.

Óránként legalább 1O p€rc szünetet kell biztosítani. Célszerű a napi
munkaidót ú9beosztani, hogl2óránként húsz perc szünet, majd 4órán_
ként 35-40 perc szúnet álljon a munkavégző rendelkezesére.

Mint a szakvélemények is tartalmazzák, é|szsrű aMON-X szemü-
veg használata, amelyet orvosi és munkapszichológusi üzsgálatok ered-
ményeinek felhasználásával fejlesztettek ki. Változatai: N, N-z, S, EV,
NPR, NPR-z, SPR, N-SZ, S-Sztipusok. Ajánlott azN - általános /normál,
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sárgásbarna/: egész napos használatra, szürkületi autóvezetéshez, tv-né-
zéshez és monitor elótt dolgozóknak, dioptriás változatban is, vagy az
N-z- monitor nézó /normál, zőldl:- egész napos használatra, tv-nézéshez
és monitor előtt dolgozóknak, dioptriás változatban is.

Átalánosabb felhasználásúnak, kényelmesebb hatásúnak tekinthe-
tőek a különféle tipusú monitor szűrók /Computer Filter/ ha§ználata. )

Irggyakoribb típusa az optikai üvegszűrő, vagy a polaroid üvegszűrő,
amelyek a számítástechnikai szaküzletekben kaphatóak.
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1.sz.ábra A képernyős munkahely méretei cm-ben
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Z.sz.ábra A számítógép, a képernyő és az irattartó elhelyezesének opti-
mális módja
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