
Saugiose darbo vietose mažesnis 
krūvis
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA), 
siekdama informuoti apie su darbu susijusius raumenų ir 
kaulų sistemos sutrikimus (RKS) ir jų prevencijos svarbą, 
nuo 2020 iki 2022 m. vykdo kampaniją visoje Europoje. 
Kampanijos tikslas yra skatinti darbdavius, darbuotojus ir 
kitas suinteresuotąsias šalis susitelkti bendram tikslui siekiant 
užkirsti kelią raumenų ir kaulų sistemos sutrikimams ir 
stiprinti ES darbuotojų raumenų ir kaulų sistemą.

Svarbiausi principai
• Kadangi darbe judama vis mažiau, atsiranda vis daugiau 

įrodymų, kurie rodo, kad sveikatos sutrikimai yra susiję su 
nejudria gyvensena.

• Mūsų kūnams reikia judėti, todėl siekiant tvarumo darbe, 
reikia vengti statinės kūno padėties.

• Tiesiog stovėti užuot sėdėjus yra netinkamas sprendimas, 
nes ilgas stovėjimas taip pat kelia pavojų sveikatai.

• Svarbu kuo dažniau keisti kūno padėtį – darbuotojai turi 
turėti galimybę dirbti būdami įvairiose padėtyse ir būtų 
gerai, kad galėtų dirbdami jas keisti: sėdėti, stovėti ir 
judėti.

• Geriausias sėdėjimo būdas yra „dinaminis sėdėjimas“, kai 
sėdėjimo padėtis yra nuolat keičiama.

• Bendradarbiaudami darbdaviai ir darbuotojai gali rasti 
praktinių būdų, kaip skatinti didesnį aktyvumą darbe1.

• Geriausia mūsų kūno padėtis yra tuomet, kai ją keičiame!

Visus informacinius pranešimus ir kitą kampanijos medžiagą 
galima atsisiųsti apsilankius EU-OSHA saugių darbo vietų 
kampanijos svetainėje (https://healthy-workplaces.eu).

1) Šiame informaciniame pranešime pateikti gerosios patirties 
pavyzdžiai yra nebūtinai privalomi ar tinkami visoms darbo 
vietoms.

Judėkite 
darbe
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Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui.
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Kodėl reikia mažiau sėdėti ir daugiau judėti
Nejudrumas tampa vis dažnesnis tiek darbe, tiek po darbo 
ir atsiranda vis daugiau įrodymų, kurie rodo, kad sveikatos 
sutrikimai yra susiję su nejudria gyvensena. Dėl kylančio pavojaus 
sveikatai galima susirgti diabetu, širdies ir kraujagyslių ligomis, 
taip pat gali atsirasti raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų. 
Nejudri gyvensena taip pat siejama su depresija ir kai kuriomis 
vėžio rūšimis. Kad būtų varinėjamas kraujas ir cirkuliuotų 
deguonis, mūsų kūnai turi judėti – antraip atsiras neigiamas 
poveikis sveikatai. Ilgiau būnant vienoje padėtyje, raumenims ir 
sausgyslėms tenka didesnis krūvis nei tuomet, kai kūno padėtis 
yra keičiama. Visi, kas turi lėtinių raumenų ir kaulų sistemos 
sutrikimų, neturėtų pernelyg ilgai sėdėti, o siekiant tvarumo 
darbe, reikėtų vengti statinės padėties.

Sėdint vertikali padėtis sukelia mažiau įtampos stuburo diskams, tačiau 
tokioje padėtyje būti ilgesnį laiką nėra gerai. „Dinaminis sėdėjimas“,  
kai sėdimos padėtys yra nuolat keičiamos, yra geresnė alternatyva.

Aktyvumas darbo metu gali pagerinti darbo rezultatus ir padidinti 
pasitenkinimą darbu. Todėl pati geriausia kūno padėtis yra 
tuomet, kai ji keičiama.

Be dirbančiųjų biure, ilgas sėdėjimas yra būdingas kasininko darbui 
ir darbuotojams informaciniuose punktuose, skambučių centruose, 
prie konvejerių, laboratorijose ir valdymo punktuose arba vairuojant.

Reguliavimas ir rekomendacijos
Nors ilgas sėdėjimas nėra konkrečiai reguliuojamas Europos 
saugos ir sveikatos reglamentais, darbdaviai turi bendrąsias 
pareigas įvertinti rizikos veiksnius ir individualiai pritaikyti darbo 
vietą. Taisyklėse dėl darbo prie displėjaus ekrano reikalaujama 
daryti reguliarias pertraukas ar keisti veiklą, siekiant sutrumpinti 
prie displėjaus ekrano praleidžiamą laiką.

Rekomendacijų dėl sėdimo darbo apibendrinimas1:

• Nesėdėkite kasdien darbe ilgiau nei po 5 valandas.

• Darykite trumpas pertraukas bent kas 20–30 minučių.

• Po 2 valandų sėdėjimo visada atsistokite bent 10 minučių.

• Dirbkite aktyviai ir darbo metu sėdėkite, stovėkite ir vaikščiokite.

Judėjimas darbo vietoje
Sėdėjimas turi būti dinaminis, darant dažnas pertraukas 
prasimankštinti ir pajudėti. Geriausia, kai sėdėjimas užima mažesnę, 
o judėjimas – didesnę darbo rutinos dalį. Paprasčiausiai stovėti 
užuot sėdėjus yra netinkamas sprendimas, nes ilgas stovėjimas 
taip pat kelia pavojų sveikatai. Dinaminę darbo vietą galima sukurti 
paprastomis priemonėmis, priklausomai nuo darbo vietos ir rizikos 
vertinimo. Siekiant sumažinti riziką, reikia imtis veiksmų užtikrinant 
gerą ergonomiką ir skatinant gerą savijautą.

1) https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting

Kokius veiksmus darbdaviai galėtų 
apsvarstyti?
• Sudarykite darbuotojams galimybes keisti padėtį: sėdėti, stovėti, 

judėti; motyvuokite darbuotojus daryti pertraukas, pajudėti, 
prasimankštinti.

• Nustatykite maksimalų sėdėjimo laiką, taip pat laiką tempimo 
pratimams ir pajudėjimui.

• Įtraukite mankštą į susirinkimus ir skatinkite darbuotojus 
susirinkimo metu atsistoti ir pajudėti, jeigu reikia pasirąžyti.

• Apsvarstykite, ar posėdžių kambaryje ir valgykloje nereikėtų 
numatyti stovimų vietų.

• Įsigykite stalų, prie kurių galima ir sėdėti, ir stovėti.

• Sėdimose vietose turi būti numatytos galimybės keisti padėtis.

• Poilsio kambaryje padėkite kelias paprastas sporto priemones – 
„Pilates“ kamuolį, kilimėlį ir kt.

• Aprūpinkite darbuotojus belaidžiais telefonais, kad būtų galima 
kalbėti vaikštant.

• Išneškite spausdintuvus iš atskirų kabinetų, o šiukšlių dėžes 
pastatykite centrinėje biuro vietoje.

• Įdiekite kompiuterines programas, kurios primintų, kada daryti 
pertraukas ir tempimo pratimus.

Kaip darbuotojai galėtų būti aktyvesni?
• Užuot rašę e. laišką ar skambinę, prieikite prie kolegos stalo; 

atsistokite ar pavaikščiokite per trumpus susitikimus.

• Padėkite savo mobilųjį telefoną toliau, kad dėl pokalbių telefonu 
reikėtų atsistoti.

• Naudokitės laiptais – išlipkite iš lifto vienu aukštu žemiau.

• Darbo metu numatykite trumpas pertraukas, per kurias 
galėtumėte pasimankštinti ir atsistoti.

• Automobilį statykite toliau nuo įėjimo į biurą.

• Priminimams naudokite ekrano užtamsinimo arba laikmačio 
programas mobiliuosiuose įrenginiuose.

• Jeigu stalas skirtas ir sėdėti, ir stovėti, dažnai keiskite padėtį.

• Gerkite vandens – taip gerinama kraujotaka ir dažniau 
vaikščiosite į tualetą.

• Pietų metu trumpai pasivaikščiokite.
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Dinaminis sėdėjimas
Sėdėjimo padėtį galite keisti taip:

• pasilenkite į priekį, atgal ir į šonus;

• pakelkite dubenį į priekį, prilaikydami iš nugaros, ir atgal, 
neprilaikydami iš nugaros;

• perkelkite svorį nuo vieno ant kito sėdmens;

• naudokite dinaminę kėdės atramą, jei tokia yra;

• kai sėdite pasilenkę į priekį, atsiremkite į stalą;

• intensyviai dirbdami kompiuteriu, dažnai darykite trumpas 
pertraukas ištempdami rankas, riešus, pirštus;

• pasukite pečius ir kaklą;

• kas 30 minučių atsistokite, pasirąžykite ir 20–30 sekundžių 
pajudėkite, ypač jeigu jaučiate įtampą kakle, riešuose, pečiuose ar 
nugaroje;

• kas 2 valandas darykite nesudėtingus pratimus;

• darydami pertrauką, kelis kartus giliai įkvėpkite ir iškvėpkite – tai 
atpalaiduoja ir naudinga stuburui.

Paprasta mankšta darbo vietoje
• Pakelkite rankas virš galvos ir pasukite ratu.

• Pakelkite pečius ir kelis kartus pasukite juos atgal ir pirmyn.

• Švelniai ištempkite kaklą palenkdami galvą į kairę ir į dešinę ir šiek 
tiek taip palaikykite.

• Pasukite čiurnas, ištempkite kojų pirštus, surieskite pėdas.

• Ištempkite klubų raumenis, sulenkę vieną kelį ir stumdami klubus 
į priekį.

• Atsiloškite kėdėje ir tieskite rankas atgal ant kėdės, ištempdami 
krūtinę ir pečius.

• Sunerkite rankas už kėdės ir ištempkite pečius atgal.

Patarimai vairuotojams
Kadangi vairuotojams atsistoti darbo dieną gali būti sudėtingiau, 
rekomenduojama:

• patogiai susireguliuoti sėdimąją vietą;

• stebėti, kaip sėdite vairuodami, ir neužgulti vairo; judėti ir keisti 
padėtį sėdint;

• nuolat daryti pertraukas pajudėti ir išsitempti atgal;

• visada išlipti iš transporto priemonės, kai kalbate telefonu,  
rašote žinutes, darote pertrauką, valgote ir pan.

Pokyčiai
Greičiausiai pokyčių dėl nejudrumo padaryti nepavyks, jeigu nebus 
dėl jų susitarta pasitarimų metu ir darbuotojai juose nedalyvaus. 
Kiekviena darbo vieta vis kitokia ir tikslių procedūrų nustatymas tik 
sukeltų pasipriešinimą. Darbuotojams reikia palikti pasirinkimą 
patiems spręsti, kaip dirbti. Kai kurie gali nerimauti, kad padarę 
pertrauką mankštai, pasieks prastesnių darbo rezultatų.  
Tai galima aptarti susitikimuose arba per apklausas, kurių metu 
darbuotojai taip pat galėtų teikti pasiūlymus. Vadovai turi 
įsipareigoti patys ir būti pavyzdys kitiems..

Diskusijų klausimų pavyzdžiai
• Kaip galima pakeisti užduočių planavimo ir atlikimo būdą jūsų 

darbo vietoje, kad būtų galima geriau suderinti stovėjimą ir 
sėdėjimą? Kaip į darbo dieną būtų galima įtraukti trumpus 
pratimus?

• Kaip jūsų darbo vieta galėtų paskatinti jus būti aktyvesnius? 
Kokių veiksmų galėtų imtis vadovybė, kad paskatintų didesnį 
judrumą ir „dinaminį sėdėjimą“ biure?

• Kokių veiksmų galėtų imtis darbuotojai? Nurodykite du dalykus, 
kuriuos jau darote, ir du naujus dalykus, kuriuos darysite.
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Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį.
Norint atgaminti ar naudoti nuotraukas, būtina gauti tiesioginį autorių teisių turėtojų leidimą.

Patarimų ir papildomos informacijos šaltiniai
• „BeUpstanding“:  

https://beupstanding.com.au/

• „Aukštyn žemyn – aukštyn žemyn“ (anglų k. ir vokiečių k.):  
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A65.html?__blob=publicationFile&v=9

• Fizinis aktyvumas darbo vietoje:  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9fc2b8a0-e537-11e7-9749-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-56006094

Darbo vietos pavyzdys Nr. 1
Programinę įrangą gaminanti bendrovė vykdė programą,  
kuria buvo siekiama informuoti apie profesinio neaktyvumo riziką ir 
paskatinti kurti saugią darbo vietą pasitelkiant stiprią lyderystę.  
Buvo imtasi tokių priemonių, kaip informavimas, darbuotojų 
skatinimas dažnai judėti darbo metu, ergonominiai pagerinimai, 
pavyzdžiui, keičiamo aukščio stalai ir aukšti stalai, skirti stovėti per 
susirinkimus ar praktinius seminarus. Darbuotojams buvo duoti 
biologinio grįžtamojo ryšio įrenginiai, o plakatai skatino imtis 
veiksmų, pavyzdžiui, nesinaudoti liftu, o lipti laiptais. Jiems buvo 
pasiūlytos asmeninės sveikatos priežiūros konsultacijos, o patarimai, 
kaip išvengti sėdimo darbo, buvo įtraukti į grįžimo į darbą programą. 
Buvo organizuotos „iššūkio sveikatai“ veiklos su nedideliais 
paskatinimais.

Šaltinis:  https://osha.europa.eu/en/publications/healthy-
workplaces-good-practice-awards-2016-2017-0/view

Darbo vietos pavyzdys Nr. 2
Orchidėjas auginanti gamykla organizavo mankštas grupėse 
per darbo pertraukas. 5 minučių pratimų programa atliekama 
darbo vietose prieš pat numatytas rytines ir dienos pertraukas. 
Darbuotojus, kurie vedė užsiėmimus, apmokė kineziterapeutas.

„Napo“ filmų klipai ir šaltiniai diskusijoms darbo vietoje 
• Judėkite:  

https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/keep-moving-work

• Darykite pertrauka:  
https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/take-break

EU-OSHA medžiaga
• „OSHwiki“ straipsnis „Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai ir ilgalaikis sėdėjimas statinėje padėtyje“:  

https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting

• „OSHwiki“ straipsnis „Judėjimo ir mankštos darbe skatinimas, siekiant išvengti ilgalaikio stovėjimo ir sėdėjimo“:  
https://oshwiki.eu/wiki/Promoting_moving_and_exercise_at_work_to_avoid_prolonged_standing_and_sitting

• EU-OSHA teminė rubrika apie raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevenciją ir valdymą:  
https://osha.europa.eu/en/themes/musculoskeletal-disorders

• Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų tyrimas:  
https://osha.europa.eu/en/research-work-related-msds (čia pateikiamos ataskaitos, kaip išvengti statinio darbo).

http://www.healthy-workplaces.eu
https://beupstanding.com.au/
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A65.html?__blob=publicationFile&v=9
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9fc2b8a0-e537-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-56006094
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9fc2b8a0-e537-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-56006094
https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/keep-moving-work
https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/take-break
https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting
https://oshwiki.eu/wiki/Promoting_moving_and_exercise_at_work_to_avoid_prolonged_standing_and_sitting
https://osha.europa.eu/en/themes/musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/en/research-work-related-msds

