
Здравословните работни места 
облекчават товара
От 2020 до 2022 г. Европейската агенция за безопасност и 
здраве при работа (EU-OSHA) провежда общоевропейска 
кампания за повишаване на осведомеността относно 
свързаните с работата мускулно-скелетни увреждания 
(МСУ) и значението на предотвратяването им. Целта 
е да се насърчат работодателите, работниците и 
други заинтересовани страни да работят заедно за 
предотвратяване на МСУ и да насърчават доброто 
мускулно-скелетно здраве сред работниците в ЕС.

Ключови моменти
• Картографирането на тялото е техника, която 

работодателите и представителите на работниците 
могат да използват, за да събират данни от групи 
работници за ефектите от работата върху техните тела, 
например мускулно-скелетни увреждания и болки.

• Работниците използват цветни химикалки или стикери, за 
да отбележат върху схематично изображение на тялото 
къде страдат от увреждания и болки. Колективните 
резултати от този вид картографиране могат:

 – да идентифицират групи от проблеми, които може да 
се нуждаят от допълнително проучване;

 – да се използват за насърчаване на работниците да 
обсъждат решения на проблемите, за които докладват.

• Картографирането на опасности е подобен метод за 
колективно събиране на информация. Работниците 
използват цветни химикалки или стикери, за да маркират 
къде на картата на работното място са опасностите.

• Резултатите от картографирането могат да бъдат 
използвани като част от оценките и прегледите на риска, 
но не са заместител на официалните оценки на риска.

Всички информационни бюлетини и други материали 
от кампанията могат да се изтеглят от уебсайта на 
кампанията на EU-OSHA „Здравословни работни места“ 
(https://healthy-workplaces.eu/bg).

Картографиране на 
тялото и опасностите 

с цел предотвратяване 
на мускулно-скелетни 

увреждания
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Здравословни
работни места
ОБЛЕКЧЕТЕ ТОВАРА

Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки. Добре е за теб. Добре е за бизнеса.

https://healthy-workplaces.eu/bg
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Значение на участието на работниците
Консултациите с работниците и тяхното активно участие са 
от съществено значение, за да се гарантира, че оценките на 
риска за МСУ са адекватни и че мерките, избрани за справяне 
с тях, са ефективни. Ето защо работодателите са задължени 
по закон да предоставят на служителите си съвети по 
въпроси, свързани с безопасността и здравето. Работниците 
знаят какви увреждания и болки изпитват и какви аспекти 
от работата им могат да ги предизвикат, а тъй като познават 
работата си и имат подробни познания за нея, може да имат 
идеи за практически решения на възникналите проблеми. 
Важно е също работниците да се чувстват част от решението 
и да участват в начина, по който то се прилага, ако се налага 
начините на работа да се променят. Когато работниците не са 
подходящо ангажирани, шансовете да се намери правилното 
решение и то да се приложи успешно се намаляват значително. 
Примери за добри практики, събрани от EU-OSHA, дават ясни 
доказателства за значението на участието на работниците 
(Практики за участие на работниците: преглед на казуси от 
EU-OSHA, достъпни на: 
https://osha.europa.eu/bg/publications/worker-participation-
practices-review-eu-osha-case-studies/view).

Принципи на участие на работниците 
Участието на работниците е прост двупосочен процес между 
работодателите и техните работници/представители на 
работниците. Независимо от размера на организацията, 
принципите са едни и същи, въпреки че форматът се различава 
и зависи от националното законодателство. Тези принципи са:

• да разговаряме помежду си – изслушване на казаното, 
извличане на поуки от него и действие въз основа на него;

• да търсим и да споделяме гледни точки и информация;

• да обсъждаме въпросите навреме;

• да вземаме предвид това, което всеки има да каже;

• да вземаме решения заедно;

• да се доверяваме и уважаваме взаимно.

Картографиране
Един от начините за активно включване на групи работници 
в откриването на опасности и в оценката на риска, а и в 
заключенията за взимане на решения, е чрез интерактивните 
методи за картографиране на тялото и картографиране на 
опасностите. Този вид картографиране се използва за събиране 
на информация за здравословни проблеми на работниците чрез 
използване на визуални изображения, за да се очертаят често 
срещани проблеми с цел по-нататъшно изследване или действие, 
например като алтернатива на използването на проучвания/
въпросници. Картографирането на тялото и картографирането 
на опасностите са особено полезни методи за предоставяне 
на информация за симптоми на МСУ, свързани с рискове на 
работното място, която да стане основа за групова дискусия.

Тези интерактивни техники обикновено се провеждат на среща 
или работни семинари с група работници и им позволяват да 
обсъдят работното си място, как това се отразява на тяхното 
здраве и какви подобрения могат да бъдат направени. 
Картографирането също така позволява на работниците да 
видят дали проблемът им действително е свързан с работата. 
Отделен човек може да страда от определена болка, но ако 
прилагането на техниката с картографирането на тялото 
покаже, че тази болка е често срещана при всички, това 
предполага, че вероятно е свързана с работата.

След това резултатите могат да бъдат включени в оценки на 
риска и в последващи процеси на преоценка.

Картографиране на тялото
Рисковете за безопасността на работното място се забелязват 
лесно по време на проверка на работното място, но е много по-
трудно да се установи как работата може да навреди на организма 
на работниците. Картографирането на тялото помага за това чрез 
идентифициране на често срещаните модели на здравословни 
проблеми сред работниците на определено работно място или 
сред тези, които извършват една и съща работа.

Картографиране на тялото — инструмент, който 
помага на работниците да обсъждат групово  как тяхната 
работа се отразява на здравето им. Използва се широко 
за идентифициране на мускулно-скелетните проблеми 
и ергономични опасности, но е еднакво ефективен и за 
документиране на други здравословни проблеми като стрес.

Картографиране на опасностите — техника, която 
помага за определяне и подреждане по приоритет 
на опасностите на работното място като стрес или 
химически, физически, свързани с организацията на 
работата или биологични опасности.
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Карта на тялото представлява схема, на която е показан изглед 
отпред и отзад на тялото. В колективно занимание работниците 
използват цветни химикалки или стикери, за да поставят на 
флипчарта точки върху диаграмите на предната и задната 
част на картата на тялото, с които да посочат къде изпитват 
оплаквания и болки по време на работа. Резултатът е карта, 
показваща тенденциите при симптомите на работниците.

След това могат да се определят често срещаните симптоми, 
като се разгледат очертаващите се модели. Когато повече 
маркирания попадат на едно и също място на картата на 
тялото, това означава, че повече работници съобщават за едни 
и същи симптоми, и толкова по-вероятно е това да показва 
проблем, свързан с работата, а не изолиран, индивидуален 
проблем. Техниката работи най-добре с групи работници, които 
извършват една и съща или подобна работа.

Провеждане на сесия за 
картографиране на тялото
Необходими материали

• Схематични изображения на тялото отпред и отзад (с размер 
на постер или по-малък). (Забележка: Може да се направи 
голяма карта на тялото, като се очертае около човек, който 
лежи на пода.)

• схематични изображения на мъж и на жена за изтегляне 
от уебсайта на EU-OSHA – вж. приложението към тази 
информационна брошура

• Цветни химикалки или стикери, като се използват различни 
цветове за идентифициране на различни симптоми. 
Например:

 – червен – за оплаквания и болки;

 – син – за порязвания и натъртвания; 

 – зелен за болести;

 – черен за симптоми на стрес;

 – жълт за всичко останало.

• Флипчарти, хартия и химикалки за групова работа и сесии 
за обратна връзка, по време на които участниците обсъждат 
попълнената карта на тялото.

Описание на дейността

1. Картографиране на симптоми

Помолете работниците да поставят стикери или цветни точки 
върху картата на тялото, за да покажат къде имат болка.

Докато поставят стикерите, ги помолете да обяснят накратко 
защо са ги поставили точно там и запишете отговорите им.

Помолете ги да помислят за мускулни увреждания и болки, 
както и за други опасности като симптоми на стрес (напр. 
главоболие) или усещане за прекалено горещо или студено, 
тъй като те също могат да оказват въздействие върху 
рисковете от МСУ.

След като започнат да се очертават определени групи, картата 
на тялото може да помогне да се посочи дали даден симптом е 
проблем само за един работник или за всички.

2. Обсъждане на симптомите

След като всички приключат с поставянето на стикерите или 
цветните точки на картата на тялото, помолете групата да я 
разгледат заедно и да обсъдят какво могат да видят.  
Възможни въпроси:

• Можете ли да видите някакви групи или общи модели от точки?

• Виждате ли някакви разлики?

• Можете ли да откриете и да обясните какви може да са групите 
във връзка с влошено здраве на мускулно-скелетния апарат като 
увреждания и болки или хронични заболявания? (Към картата 
могат да се добавят етикети, за да се посочи към какво може да се 
отнася групирането.)

3. Идентифициране на опасностите —  
какви според вас биха могли да са причините?

След като симптомите бъдат идентифицирани, обсъдете 
възможните причини с групата. Възможни въпроси.

• Можете ли да идентифицирате различните видове опасности?

• Можете ли да видите някакви модели или особености в 
идентифицираните опасности?

Запишете отговорите им на флипчарт. Това може да се направи 
и чрез разделяне на по-малки групи и след това всяка група да 
докладва обратно на голямата група.

Може не всички причини да са свързани с работата, но колкото 
повече работници съобщават за едни и същи симптоми, толкова 
по-вероятно е работата или работната среда да е фактор.

Лице Гръб

Увреждания и болки Симптоми на стрес
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4. Идентифициране на решения и приоритети за действие — 
можете ли да предложите някакви решения?

Завършете сесията, като помолите групата да обсъди какви 
решения могат да бъдат предложени и какви приоритети могат 
да бъдат определени. Това отново може да се направи в по-малки 
групи и след това всяка група може да докладва на голямата група.

Картографиране на опасностите
Картографирането на опасности е подобен тип групова дейност, 
използвана за събиране на информация за опасностите на 
работното място. Работниците използват цветни химикалки 
или стикери, за да маркират опасностите, които присъстват 
върху схемата на работното им място. Картографирането на 
опасностите помага на работниците да визуализират работното 
си място и съществуващите опасности.

Провеждане на сесия за 
картографиране на опасности 
Необходими материали

• Флипчарти и хартия.

• Цветни химикалки или стикери, които могат да се използват 
по някой от следните начини: 

 – Единият вариант е да се използват цветове за идентифициране 
на различни опасности:

червен – за опасности свързани с дизайна на работата 
(напр. ергономичност);

син – за физически опасности (напр. шум, топлина);

черен – за психосоциални опасности  
(напр. стрес, работа на смени);

зелен – за химически опасности; и

кафяв – за биологични опасности.

 –

 – Друга възможност е да се съсредоточите повече върху МСУ:

оранжев – за опасности при ръчно боравене;

жълт – за повтаряща се работа/работни движения;

розов – за пози (напр. неудобни пози, статични пози);

лилав – за силови движения;

червен – за опасности, свързани с изпълнението на 
задачите и с проектирането на оборудването  
(напр. лоша ергономичност); и

черен – за организация на работата и стрес (напр. темпо/
интензивност, почивки, натоварване/изисквания, контрол 
върху начина, по който се извършва работата).

Описание на дейността

Помолете група работници, които работят на едни и същи 
работни места, да нарисуват работната си зона, включително 
оборудването в нея, себе си и колегите си. (Забележка: Ако 
разполагате със скица на работната зона , тя може да се 
използва.) Помолете ги да маркират опасностите с помощта на 
цветни стикери или химикалки.

1. Картографиране на работната зона 

Инструктирайте участниците да работят като група, за да могат:

• да изобразят физическото разположение на работните им 
зони;

• да включат колегите си (те могат да бъдат нарисувани като 
стилизирани човечета);

• да нарисуват всички съществуващи опасности;

• да обозначат/надпишат опасностите, напр. горещи 
повърхности;

• да оцветят със съответния цветови код категориите  
опасности.
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2. Обсъждане на опасностите

След като картата е нарисувана, попитайте работниците какви 
коментари могат да направят по нея. Възможни въпроси: 

• Има ли някакви модели или често срещани опасности?

• Има ли нещо изненадващо в това, което виждате?

• Защо се появяват тези различни опасности?

• Кои опасности са най-важни или сериозни?

Запишете отговорите им на флипчарт.

Това може да се направи и чрез обсъждане в по-малки групи като 
след това всяка група  докладва обратно на голямата група.

3. Идентифициране на решения и приоритети за действие —  
можете ли да предложите някакви решения?

Завършете сесията, като попитате групата: 

• Какви решения могат да бъдат предложени? Това може да се 
направи с помощта на таблица с четири раздела: „Опасност“, 
„Причина“, „Последица“ и „Какво може да се направи?“.

• Какви приоритети могат да бъдат определени (например 
в зависимост от това кои са най-сериозните опасности , 
какви стъпки могат да бъдат предприети в краткосрочен и 
дългосрочен план)?

Принос за процесите на оценка и 
мониторинг на риска
Резултатите от картографирането могат да се обсъждат както 
сред работниците, така и от комитетите по безопасност и 
др. Ако резултатите от картографирането се използват като 
принос за оценката на риска, картографирането може да се 
повтори и след въвеждането на мерки за превенция, за да се 
определи тяхната ефективност. Все пак, макар че техниките 
за картографиране могат да се използват като принос към 
оценките на риска, те не са заместител на официалната оценка 
на риска. Много е важно резултатите от дейностите да доведат 
до последващи действия и на работниците да се предостави 
обратна връзка, така че да знаят, че техните мнения и участие са 
оценени и са взети предвид.

Освен това, чрез сравняване на симптомите на работниците, 
работещи в една и съща зона или изпълняващи едни и същи задачи, 
могат да бъдат определени общи теми. След това те могат да бъдат 
сравнени с тези на различни групи от едно и също работно място, 
за да се види как проблемите се различават между отделните 
работни места. За да се отчете каква роля има пола на работниците, 
техниките могат да се използват с групи съставени само от жени или 
само от мъже и резултатите да се сравнят помежду им.

Картографирането трябва да включва заключителна задача, 
при която работниците участват в записването на най-
сериозните опасения и в обсъждането на препоръки — 
включването на работниците в определянето на приоритети и 
планирането на действията помага да се разработят планове, 
които ще работят на практика.

Синдикати и картографиране
Синдикатите използват широко техниките за картографиране при 
обсъждане на здравето и безопасността със своите членове с цел 
да съберат резултати от изследвания, които могат да използват 
за преговори с работодателите. В някои случаи синдикатите 
са извършвали картографиране със задна дата (използвайки 
колективната памет на работниците, за да начертаят карта какво 
е било работното място в миналото), така че да получат представа 
за възможните връзки между работата и хронични заболявания с 
дълъг период на латентност, например рак.
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Примери за картографиране, извършено 
от синдикати с групи от работници

Хигиенисти от вечерна смяна 
Набелязват се групи, показващи увреждания и болки в 
китките и кръста. След дискусия относно често срещаните 
симптоми се разбира, че в миналото електрическите 
машини за почистване на пода или са били държани на 
всеки етаж и във всяка постройка, или са били премествани 
нагоре или надолу от двама хигиенисти или от хигиенист и 
портиер. Промяната в практиките се е изразявала в това, че 
е имало по-малко машини, което водело до необходимост от 
по-честото им физическо преместване, включително нагоре 
и надолу по стълбите, понякога само от един хигиенист.

Група учители 
Картографирането разкрива, че се очертават групи, 
показващи болка в китката, напрежение в очите и болка 
в кръста. Предполага се, че това се дължи на увеличеното 
използване на компютри и на необходимостта да се 
споделят компютърни работни станции, което е довело 
до ергономични проблеми. Въведените впоследствие 
промени включват осигуряване на инструкции, подложки 
за китки и регулируеми столове.

Портиери и кетъринг персонал   
Картографирането разкрива, че кетъринг персоналът 
страда от сходни симптоми на умора и болки в долната 
част на краката, а портиерите – от умора, общи болки 
и главоболие. Впоследствие задачите в  столовата  са 
преразпределени, така че всички работници да могат 
да си почиват от такива, които включват постоянно 
стоене прав. За портиерите е въведен график за 
проследяване на работните задачи с цел разпределяне 
на натоварването в рамките на една седмица.
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Използване на техники за картографиране 
в образованието и обучението
Тъй като картографирането на тялото е добра техника за 
повишаване на осведомеността, то може да работи добре в 
класната стая или при млади работници, които не са запознати с 
начина, по който работата може да причинява увреждания и болки.

Техниките са универсални и могат да се използват по най-различни 
начини. Идеите за използване на картографиране на тялото и 
картографиране на риска в образователна среда включват:

• да се поиска от учениците да отбележат на карта на класната стая 
какво може да причини увреждания и болки, напр. столове, чанти;

• да се поиска от учениците да отбележат на карта на тялото 
къде имат увреждания и болки след учебен ден.

Друг метод е да се организира работа с ученици, които са 
били на професионално обучение. Учениците работят заедно, 
за да създадат „карти на риска“ на опасностите, с които са се 
сблъскали в работата, по чертежи, които правят на работните 
места. От картите на риска те създават списъци с опасности. След 
това учениците определят приоритети от списъка, например 
като решават кои са трите най-важни опасности и обосновават 
избора си. После обменят идеи, за да определят възможните 
начини за премахване на идентифицираните опасности. След 
това от учениците се иска да представят своята карта на риска 
пред останалата част от класа. Тази техника насърчава младите 
хора да говорят помежду си за безопасността и да генерират 
колективни решения на проблемите, които откриват.

Техниката може да се използва също и с млади работници в 
домовете за полагане на грижи. Работниците си поставят стикери 
„ох“ един на друг, за да обозначат увреждания и болки, свързани 
с различни дейности. След като по този начин се очертаят и 
разпознаят често срещани проблеми, например в областта на гърба 
или рамото, дискусиите могат да се съсредоточат върху въпроси 
като „какво причинява болките?“ и „как можем да ги предотвратим?“
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Уебсайтът на Напо (Napo) включва прост план за урок, 
базиран на картографиране на тялото. „Бъди разумен 
с тялото си с Напо – гръб“, който може се използва с 
деца от началното училище и е на разположение на: 
https://www.napofilm.net/bg/learning-with-napo/napo-
for-teachers/be-body-wise-napo-back

Топлина ТоплинаНеудобна 
поза

Неудобна 
поза

Студ

С К Л А Д Х Л А Д И Л Н О
П О М Е Щ Е Н И Е

ПовдиганеПовдигане

П О Е М А Н Е  Н А  Х РА Н АТА  О Т  С Е Р В И Т Ь О Р И Т Е

Рязане Рязане

Рязане Рязане

Стрес Високи обороти
на работа

Пример за карта на опасностите

https://www.napofilm.net/bg/learning-with-napo/napo-for-teachers/be-body-wise-napo-back
https://www.napofilm.net/bg/learning-with-napo/napo-for-teachers/be-body-wise-napo-back
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Ползи и слабости на техниките за картографиране
Има различни ползи от включването на картографиране с 
работниците в процесите на оценка и мониторинг на риска.

Например, картографирането на тялото:

• предоставя данни;

• използва знанията и опита на работниците;

• включва активно работниците по интерактивен начин;

• включва работниците в оценка и мониторинг на риска;

• повишава осведомеността, като помага на работниците да 
мислят за своето работно място;

• помага да се разграничат проблемите, свързани с работата, от 
проблемите, които не са свързани с работата;

• може да се използва в образованието и обучението в 
училищата и с ученици от професионалните училища, както и 
на работни места;

• е полезно, когато има проблеми с неизвестен произход;

• е особено полезно, ако уменията за четене или езикът са 
проблем; това е универсален метод, който може да бъде 
адаптиран към нуждите на конкретната група работници.

Някои слабости, които трябва да знаете:

• Необходимо е достатъчно време за цялостно и ефективно 
провеждане на процеса.

• Картографирането на тялото може да се разглежда като 
вмешателство или твърде лично и може да причини 
смущение у някои работници. Друг метод е да се поставят 
постери за период от няколко дни преди заниманието, 
например в обща зона за почивка, и да помолите 
работниците поотделно да оставят своите маркировки на 
картата. По този начин те могат да намерят момент, в който 
да го направят насаме.

• Работниците трябва да имат доверие в процеса и гаранции, 
че резултатите ще се използват само като колективен 
начин за оценка на риска, а не за наблюдение или оценка 
на индивидуалното им здраве.

Източници за съвети и допълнителна информация
• Изпълнителна агенция по здраве и безопасност, „Инструмент за картографиране на тялото“ 

(http://www.hse.gov.uk/msd/pdfs/body-mapping-questionnaire.pdf).

• Victorian Trades Hall Council, Звено за обучение по здравословни и безопасни условия на труд, инструкции за 
картографиране на тялото 
(http://www.ohsrep.org.au/tool-kit/ohs-reps-@-work-mapping-/part-1-body-mapping).

• Hazards Magazine, Направи си сам изследователски ресурси интерактивни опасности инструмент за детектиране  
(http://www.hazards.org/diyresearch/).

• Изпълнителна агенция по здраве и безопасност, „Инструмент за картографиране на подхлъзване и препъване“ 
(https://www.hse.gov.uk/slips/mappingtool.pdf ).

• Орган за здраве и безопасност, „Картографиране на опасностите за контрол при подхлъзване, препъване и падане“ 
(https://www.hsa.ie/eng/Topics/Slips_Trips_Falls/High-risk_Areas/Mapping_Hazards/).

• Ирландски конгрес на профсъюзите, Използване на инструменти за картографиране на работното място и на тялото 
(https://www.ictu.ie/download/pdf/health_safety_risk_map.pdf).

• Конгрес на профсъюзите, Здраве и безопасност и организиране – Ръководство за представители 
(https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/TUC%2025951%20Health%20and%20Safety%20Organising%20Report%20v4%20Lo-res.pdf). 
Това включва насоки за профсъюзите относно картографирането.

• International Labour Organisation, Barefoot Research – A worker’s manual for organising on work security 
(https://www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/2barefoot.htm).

• Уебсайт на Wigmoris, раздели за картографиране на тялото и на работното място  (https://www.wigmorising.ca/).

http://www.hse.gov.uk/msd/pdfs/body-mapping-questionnaire.pdf
http://www.ohsrep.org.au/tool-kit/ohs-reps-@-work-mapping-/part-1-body-mapping
http://www.hazards.org/diyresearch/
https://www.hse.gov.uk/slips/mappingtool.pdf
https://www.hsa.ie/eng/Topics/Slips_Trips_Falls/High-risk_Areas/Mapping_Hazards/
https://www.ictu.ie/download/pdf/health_safety_risk_map.pdf
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/TUC%2025951%20Health%20and%20Safety%20Organising%20Report%20v4%20Lo-res.pdf
https://www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/2barefoot.htm
https://www.wigmorising.ca/
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Източници на EU-OSHA
• Участие на работниците и служителите в безопасността 

и здравето при работа — практическо ръководство  
(https://osha.europa.eu/bg/publications/worker-participation-
occupational-safety-and-health-practical-guide/view). Това 
ръководство предоставя общи съвети относно участието на 
работниците.

• Инструмент за започване на дискусии 7: Използване на 
картографиране на тялото за събиране на ранни симптоми 
на МСУ“, в Инструмент за започване на дискусии за мускулно-
скелетните увреждания (МСУ) на работното място 
(https://osha.europa.eu/bg/tools-and-publications/publications/
conversation-starters-workplace-discussions-about/view). 
Това е упражнение за обсъждане на използването на 
картографиране на тялото.

• Ресурс за обучение на Napo: „Познаване на ранните признаци 
на МСУ“ (https://www.napofilm.net/bg/learning-with-napo/
napo-in-the-workplace/know-early-signs-msds-0). Част 
от инструментариума на Napo „Разбиране на мускулно-
скелетните заболявания“. Това дава насоки за провеждане 
на групова дейност по картографиране във връзка с 
използването на къс филм Napo. 

• OSHwiki „Картографиране на тялото за МСУ – използване на 
индивидуални карти на тялото“ (https://oshwiki.eu/wiki/Body_
mapping_for_MSDs_-_using_individual_body_maps).

• OSHwiki, „Картографиране на опасности и МСУ“ 
(https://oshwiki.eu/wiki/Hazard_mapping_and_MSDs).

Източници за схематични изображения на карта на тялото
• схематични изображения на мъж и на жена за изтегляне от уебсайта на EU-OSHA - 

вж. приложението към тази информационна брошура 

• Шаблони схематични изображения на тялото: https://osha.europa.eu/en/tools-and-
publications/publications/healthy-workers-thriving-companies-practical-guide-wellbeing/view 
(приложение 2).

• Безплатни схематични изображения на тялото от Clipart Library: http://clipart-library.com/
person-outline.html

• Unite the Union, Ръководство за преговарящи – Здраве, безопасност и благосъстояние на 
жените на работното място (https://unitetheunion.org/media/1480/womens-health-safety-well-
being-at-work-unite-guide.pdf). Включва карти на тялото за служители на каса и за шофьори.
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