
Tervislikud töökohad vähendavad 
koormust
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) 
korraldab aastatel 2020–2022 üleeuroopalise kampaania, 
et suurendada teadlikkust tööga seotud luu- ja lihaskonna 
vaevustest ning nende ennetamise olulisusest. Eesmärk on 
innustada tööandjaid, töötajaid ja muid sidusrühmi tegema 
koostööd luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamiseks ning 
edendada ELi töötajatel luu- ja lihaskonna head tervist.

Põhipunktid
• Keha kaardistamine on meetod, mida tööandjad ja 

töötajate esindajad saavad kasutada info kogumiseks 
töö mõju kohta töötajate kehale nagu näiteks  
luu-lihaskonna valud.

• Töötajad tähistavad keha kontuurkaardil värviliste 
markerite või kleepsudega kohad, mis neile valu teevad. 
Sellise kaardistamise koondtulemuste alusel on võimalik

 – tuvastada probleemkohad, mis võivad vajada  
edasist uurimist;

 – julgustada töötajaid avaldama arvamust nende endi 
poolt märgitud probleemide võimalike lahenduste kohta.

• Ohtude kaardistamine on üks võimalikke meetodeid, et 
koguda kollektiivset infot. Töötajad märgivad värviliste 
markerite või kleepsudega töökoha kaardil kohad,  
kus esineb ohte.

• Kaardistamise tulemusi saab kasutada riskide hindamise 
osana, kuid need ei asenda riskianalüüsi.

Kõiki teabelehti ja muid kampaaniamaterjale saab alla 
laadida EU-OSHA tervislike töökohtade kampaania 
veebilehelt (https://healthy-workplaces.eu/et).

Keha 
ja ohtude 

kaardistamine, 
et vältida luu- ja 

lihaskonna 
vaevusi
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Tööohutus ja töötervishoid läheb korda kõigile. Hea sinule. Hea äritegevusele.
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Töötajate osalemise olulisus
Töötajatega konsulteerimine ja nende aktiivne osalemine on 
oluline, et tagada piisav riskihindamine ja tõhusad meetmed luu- 
ja lihaskonna vaevuste ennetamiseks. Seetõttu on tööandjatel 
kohustus konsulteerida töötajatega tööohutuse ja töötervishoiu 
küsimustes. Töötajad teavad, mis valud neil esinevad ning 
millised töö aspektid võivad neid vallandada. Oma eriala ja tööd 
üksikasjalikult tundes võib töötajatel olla häid ideid probleemide 
praktiliseks lahendamiseks. Kui tuleb muuta töötamise viise, on 
samuti oluline, et töötajad tunneksid end olevat osa lahendusest 
ja oleksid kaasatud muudatuste rakendamisse. Kui töötajaid 
ei kaasata piisavalt, on õige lahenduse leidmise ja selle eduka 
rakendamise väljavaated palju väiksemad. EU-OSHA kogutud heade 
tavade näited tõendavad selgelt, kui oluline on töötajate osalus 
(„Worker participation practices: a review of EU-OSHA case studies“ 
(„Töötajate osalemise tavad: EU-OSHA juhtumiuuringute näited“), 
avaldatud aadressil https://osha.europa.eu/et/publications/worker-
participation-practices-review-eu-osha-case-studies/view).

Töötajate osalemise põhimõtted 
Töötajate osalemine on lihtne kahesuunaline protsess tööandjate 
ning nende töötajate või töötajate esindajate vahel. Olenemata 
organisatsiooni suurusest on põhimõtted samad, kuigi vorm erineb 
sõltuvalt riiklikest õigusaktidest. Need põhimõtted on järgmised:

• üksteisega rääkimine – öeldu kuulamine ja mõistmine, sellest 
õppimine ja sellele vastavalt toimimine;

• seisukohtade ja info otsimine ja jagamine;

• probleemide õigeaegne arutamine;

• kõigi arvamustega arvestamine;

• koos otsustamine;

• üksteise usaldamine ja austamine.

Kaardistamine
Üks viis töötajate rühmi aktiivselt kaasata ohtude märkamisse ja 
riskihindamisse ning lahenduste üle otsustamisse on kasutada 
interaktiivset keha ja ohtude kaardistamise meetodit. Sellist 
kaardistamist kasutatakse töötajate terviseprobleemide kohta 
käiva info koondamiseks. Visuaalsete piltide abil tuuakse 
välja üldised probleemid, mis vajavad täpsemat uurimist 
või lisameetmeid. Seda meetodit saab kasutada näiteks 
küsitluste asemel. Rühmaarutelude alusena on keha ja ohtude 
kaardistamine eriti kasulikud meetodid, et saada infot töökohaga 
seotud luu- ja lihaskonna vaevuste sümptomite kohta.

Neid interaktiivseid meetodeid kasutatakse tavaliselt mõne töötajate 
rühma koosolekul või seminaril, kus töötajad saavad arutada, milline 
on nende töökoht, kuidas see mõjutab nende tervist ja mida võiks 
selle juures parandada. Kaardistamine aitab töötajatel näha ka seda, 
kas nende probleem on tegelikult tööga seotud. Üksikisikul võib 
olla konkreetne valu, kuid kui keha kaardistamine näitab, et see valu 
esineb kõigil, on see tõenäoliselt seotud tööga.

Saadud tulemusi saab kasutada sisendina riskide hindamisel ja 
järgnevas läbivaatamise protsessis.

Keha kaardistamine – kollektiivne meetod, et arutada 
kuidas nende töö mõjutab tervist. Keha kaardistamist 
on kasutatud tuvastamaks luu- ja lihaskonna probleeme 
ning ergonoomilisi ohte, kuid see on samuti tõhus muude 
terviseprobleemide, näiteks stressi dokumenteerimisel.

Ohtude kaardistamine – meetod, mis aitab tuvastada 
ja prioritiseerida töökohal esinevaid ohte, näiteks stress 
või keemilised, füüsikalised, bioloogilised ohutegurid või 
töökorraldusega seotud ohud.
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Keha kaardistamine 
Ohtlikke olukordi on töökoha kontrollimisel kerge märgata, kuid 
palju raskem on teada saada, kuidas töö võib kahjustada töötajate 
keha. Keha kaardistamine on üks võimalus, mis aitab tuvastada 
töötajate terviseprobleemide üldmustreid konkreetses töökohas 
või sama töö tegemisel.

Kehakaart kujutab keha eest- ja tagantvaates. Rühmaülesande ajal 
märgivad töötajad pabertahvlil kehakaardi eest- ja tagantvaatel 
värviliste markerite või kleepsudega kohad, mis neil töötamise ajal 
valu teevad. Tulemuseks on kaart, mis näitab töötajate sümptomite 
suundumusi.

Tekkivate mustrite abil on võimalik tuvastada ühiseid sümptomeid. 
Mida rohkem on kehakaardil märke samas kohas, seda rohkem on 
töötajaid, kes teatavad samadest sümptomitest selles piirkonnas, 
ning seda tõenäolisemalt viitab see pigem millelegi tööga seotule 
kui individuaalsele probleemile. Meetod toimib kõige paremini 
töötajate rühmas, mille liikmed teevad sama või sarnast tööd.

Keha kaardistamise korraldamine
Vahendid

• Keha kontuur eest- ja tagantvaates (plakatisuurune või väiksem). 
(NB! Suure kehakaardi saab teha, tõmmates maas lamava inimese 
keha ümber kontuurjoone.)

• EU-OSHA allalaaditavad mehe- ja naisekeha kontuurid – vt 
käesoleva teabelehe lisa

• Värvilised markerid või kleepsud, mis on erinevate sümptomite 
tähistamiseks eri värvi. Näiteks:

 – punane – valud;

 – sinine – lõikehaavad ja verevalumid;

 – roheline – haigused;

 – must – stressisümptomid;

 – kollane – muu.

• Pabertahvlid, paberilehed ja markerid rühmatööks ning tagasiside 
seminarideks, kus osalejad arutavad valminud kehakaarti.

Tegevus

1. Sümptomite kaardistamine

Paluge töötajatel märkida kehakaardil kleepsude või 
värvitäppidega kohad, mis neil valu teevad.

Paluge töötajatel kleepsude paigaldamise ajal lühidalt selgitada, 
miks nad kleepsud neisse kohtadesse panid ja dokumenteerige 
nende vastused.

Paluge neil mõelda nii lihasvaludele kui teistele ohtudele, 
näiteks stressisümptomid (nt peavalud) või liigne palavuse- või 
külmatunne, sest ka need võivad mõjutada luu- ja lihaskonna 
vaevuste riske.

Kehakaart võib aidata selgitada, kas konkreetne sümptom on 
ainult ühe töötaja või üldisem probleem, kui kaardil hakkavad 
moodustuma täpikogumid.

2. Sümptomite arutamine

Kui kõigil on kleepsud või värvitäpid kehakaardile paigutatud, 
paluge rühmal kaarti koos vaadata ja arutleda selle üle, mida nad 
näevad. Esitatavad küsimused on näiteks järgmised.

• Kas täpid moodustavad kogumeid või mustreid?

• Kas märkate erinevusi?

• Kas oskate tuvastada ja/või selgitada, kuidas on need kogumid 
seotud luu- ja lihaskonna halva tervisega, st valude või krooniliste 
haigustega? (Kaardile võib lisada silte, et selgitada, millega 
täppide kogumid võivad olla seotud.)

3. Ohtude tuvastamine – 
mis on teie arvates ohtude põhjused?

Kui sümptomid on tuvastatud, arutage rühmaga võimalikke 
põhjusi. Esitatavad küsimused on näiteks järgmised.

• Kas tuvastate eri liiki ohte?

• Kas näete tuvastatud ohtude mustreid või iseärasusi?

Kirjutage vastused pabertahvlile. Selleks võib arutelu korraldada 
väiksemates gruppides, misjärel iga grupp teatab oma tulemused 
kogu rühmale.

Kõik põhjused ei pruugi olla seotud tööga, kuid mida rohkem 
töötajaid teatab samadest sümptomitest, seda tõenäolisemalt on 
taustateguriks töö või töökeskkond.

Eestvaade Tagantvaade

 Valud Stressisümptomid
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4. Lahenduste ja tegevusprioriteetide määramine –  
kas võite pakkuda lahendusi?

Koosoleku lõpuks paluge osalejatel arutada, mis lahendusi saaks 
pakkuda ja milliseid prioriteete seada. Selleks võib arutelu uuesti 
korraldada väiksemates gruppides, misjärel iga grupp teatab oma 
tulemused kogu rühmale.

Ohtude kaardistamine
Ohtude kaardistamine on üks võimalikke ohtude tuvastamise 
võimalusi kollektiivselt, millega kogutakse infot ohutude kohta 
töökohal. Töötajad märgivad ohud värviliste markerite või 
kleepsudega oma töökoha kaardil. Ohtude kaardistamine aitab 
töötajatel visualiseerida oma töökohta ja olemasolevaid ohte.

Ohtude kaardistamise korraldamine 
Vahendid

• Pabertahvel ja paberilehed.

• Värvilisi markereid või kleepse võib kasutada järgmiselt.

 – Üks võimalus on tähistada eri ohud eri värviga:

punane – töökoha kujundamisega seotud ohud  
(nt ergonoomika);

sinine – füüsikalised ohud (nt müra, kuumus);

must – psühhosotsiaalsed ohud (nt stress, vahetustega töö);

roheline – keemilised ohud ning

pruun – bioloogilised ohud.

 – Teine võimalus on keskenduda rohkem luu- ja lihaskonna 
vaevustele:

oranž – käsitsi teisaldamise ohud;

kollane – korduvliigutused tööl;

roosa – kehaasend (nt ebamugav või staatiline asend);

lilla – jõulised liigutused;

punane – tööülesannete ja seadmete kavandamisega seotud ohud  
(nt halb ergonoomika);

must – töökorraldus ja stress  
(nt töö tempo/intensiivsus, puhkepausid, töökoormus/nõuded, 
iseseisev otsustamine töö tegemisel).

Tegevus

Paluge samas kohas töötavate töötajate rühmal joonistada oma 
tööala, sealhulgas seal asuvad seadmed ja töötajad. (NB! Võite 
kasutada olemasolevat tööala plaani) Paluge töötajatel märkida 
ohud värviliste kleepsude või markeritega.

1. Kaardistage tööala 

Andke osalejatele järgmine rühmaülesanne:

• joonistada oma tööala füüsiline kujutis;

• lisada töökaaslased (need võib joonistada kriipsujukudena);

• joonistada võimalikud olemasolevad ohud;

• tähistada ohud, nt tulised pinnad;

• lisada ohukategooriale värvikoodid.

2. Arutage ohte

Kui kaart on joonistatud, küsige töötajatelt, mis tähelepanekuid nad 
saavad kaardi kohta teha. Esitatavad küsimused on näiteks järgmised. 

• Kas võib täheldada mustreid või ühiseid ohte?

• Kas skeemil on midagi üllatavat?

• Miks need erinevad ohud tekivad?

• Millised ohud on kõige olulisemad või tõsisemad?

Kirjutage vastused pabertahvlile.

Selleks võib arutelu korraldada väiksemates gruppides, misjärel iga 
grupp teatab oma tulemused kogu rühmale.
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3. Lahenduste leidmine ja tegevusprioriteetide seadmine – 
kas võite pakkuda lahendusi?

Seminari lõpuks küsige rühmalt järgmist: 

• Mis lahendusi saaks pakkuda? Selleks võib kasutada tabelit, kus 
on neli pealkirja: „Oht“, „Põhjus“, „Mõju“ ja „Mida saaks teha?“

• Mis prioriteete saaks seada (sõltuvalt sellest, mis ohud on kõige 
raskemad, milliseid meetmeid saaks kasutusele võtta lühikeses ja 
pikas perspektiivis)?

Sisendteave riskihindamise ja 
järelevalveprotsessi jaoks 
Kaardistamise tulemusi võib arutada nii töötajatega kui 
ka töökeskkonnanõukogudes. Kui tulemusi kasutatakse 
riskihindamise sisendina, võib kaardistamist korrata pärast 
ennetusmeetmete võtmist, et aidata määrata nende tõhusust. 
Kuigi kaardistamismeetodit saab kasutada riskihindamise 
sisendina, ei asenda see siiski ametlikku riskianalüüsi. On väga 
oluline, et tegevuste tulemuste põhjal võetaks kasutusele 
meetmeid ja töötajatele antaks tagasisidet, et nad teaksid, et 
nende seisukohti ja osalust hinnatakse ning võetakse arvesse.

Peale selle saab samal tööalal töötavate või samu  
ülesandeid täitvate töötajate sümptomeid võrreldes 
tuvastada ühiseid probleeme. Neid saab võrrelda 
sümptomitega, mis esinevad sama töökoha eri rühmades, 
et näha, kuidas probleemid olenevalt tehtavast tööst 
erinevad. Soolise perspektiivi saamiseks on võimalik 
meetodeid kasutada üksnes naistest või meestest 
koosnevate rühmadega ning seejärel tulemusi võrrelda.

Kaardistamine peaks sisaldama lõppülesannet, milles 
töötajad kaasatakse kõige raskemate probleemide 
dokumenteerimisse ja soovituste arutamisse – töötajate 
kaasamine prioritiseerimisse ja meetmete kavandamisse 
aitab koostada praktikas toimivad tegevuskavad.

Ametiühingud ja kaardistamine
Ametiühingud on kasutanud kaardistamismeetodeid laialdaselt, 
selleks et arutada tervise ja ohutuse teemasid oma liikmetega 
ning saada uuringutulemusi, mida kasutada läbirääkimistel 
tööandjatega. Mõnel juhul on ametiühingud kasutanud ka 
retrospektiivset kaardistamist (toetudes töötajate kollektiivsele 
mälule, et koostada minevikku kajastav töökoha kaart), 
mõistmaks töö ja pika peiteajaga krooniliste haiguste (nt vähi) 
võimalikke seoseid.
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tehtud kaardistamisülesannete näited

Õhtuses vahetuses töötavad koristajad 
Kaardile tekkisid kogumid, mis viitasid randme- 
ja alaseljavaludele. Pärast arutelu ühiste 
sümptomite üle märgiti, et varem hoiti elektrilisi 
põrandapoleerimismasinaid kas igal korrusel ja igas hoones 
või neid viisid üles või alla kaks koristajat või koristaja ja 
majahoidja. Muutus töökorralduses tähendas, et masinaid 
oli vähem ja seetõttu tuli neid füüsiliselt rohkem teisaldada, 
sealhulgas trepist üles ja alla viia, vahel pidi koristaja seda 
tegema ka üksi.

Õpetajate rühm 
Kaardistamisülesande käigus ilmnes, et kaardile tekkisid 
kogumid, mis viitasid valule randmepiirkonnas, silmade 
väsimusele ja alaseljavalule. Arvati, et see on seotud 
arvutite kasutamise suurenemisega ja arvutitöökohtade 
jagamisega, mis põhjustas ergonoomilisi probleeme. 
Rakendatud muudatused olid näiteks juhendamise, 
randmetugede ja reguleeritavate toolide pakkumine.

Majahoidjad ja toitlustustöötajad  
Kaardistamisel ilmnes, et toitlustustöötajatel esineb 
ühesuguseid sümptomeid, nt säärte väsimine ja 
valutamine, ning majahoidjatel esineb väsimust, üldist valu 
ja peavalu. Toitlustusasutuses jaotati ülesanded ümber 
nii, et kõigil töötajatel oleks võimalik pidada puhkepause 
selliste ülesannete täitmisel, mis hõlmasid pidevat seismist. 
Majahoidjate puhul võeti ülesannete jagamiseks kasutusele 
graafik, et nädala koormus jaotuks ühtlaselt.
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Kaardistamismeetodite kasutamine 
hariduses ja koolituses
Et keha kaardistamine on tõhus meetod teadlikkuse 
suurendamiseks, võib see toimida hästi klassis või noorte 
töötajatega, kes ei tea veel, kuidas töö võib valu tekitada.

Meetodid on mitmekesised ja neid võib kasutada väga erinevalt. Keha 
ja ohtude kaardistamise võimalused haridusasutustes on järgmised:

• õpilastel võib paluda klassiruumi kaardile märkida, mis võib 
tekitada valusid, näiteks toolid, koolikotid;

• õpilastel võib paluda kehakaardile märkida, kus neil pärast 
koolipäeva valutab.

Üks meetod on teha kaardistamine kutseõppes osalenud õpilastega. 
Õpilased töötavad koos, et koostada koolis kogetud ohtude kaardid 
joonistel, mis nad õppeasutusest teevad. Ohukaartide põhjal 
koostatakse ohtude loetelud. Järgmisena prioritiseerivad õpilased 
ohud, näiteks otsustades, mis on kolm kõige olulisemat ohtu, ning 
põhjendavad oma valikuid. Seejärel leiavad nad ajurünnaku abil 
võimalikud viisid tuvastatud ohtude kõrvaldamiseks. Pärast seda 
palutakse neil tutvustada oma ohukaarti ülejäänud õpilastele. 
See meetod ärgitab noori rääkima üksteisega ohutusest ja leidma 
tuvastatud probleemidele kollektiivseid lahendusi.

Meetodit võib kasutada ka noorte hooldekodutöötajatega. Töötajad 
panevad näiteks üksteise külge nn valukleepse, et näitlikustada eri 
tegevustega seostatavaid valusid. Pärast ühiste, näiteks selja- või 
õlavöötme probleemide esile toomist ja nende teadvustamist saab 
aruteludes keskenduda järgmistele küsimustele: „Mis põhjustab 
valusid?“ ja „Kuidas me saame neid ennetada?“
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Napo veebisaidil on lihtne tunnikava, mis põhineb keha 
kaardistamisel. Kava „Kaitse oma keha koos Napoga: selg“, 
mida saab kasutada algkoolilastega, on avaldatud aadressil 
https://www.napofilm.net/et/learning-with-napo/napo-
for-teachers/be-body-wise-napo-back

Kuumus KuumusEbamugav
asend

Ebamugav
asend

Külm

L A D U KÜLMRUUM

TõstmineTõstmine

T O I D U L E T T,  K U S T  E T T E K A N D J A D  T O I D U  V Õ TAVA D

Tükeldamine Tükeldamine

Tükeldamine Tükeldamine

Stress Kiire töötempo

Ohukaardi näide

https://www.napofilm.net/et/learning-with-napo/napo-for-teachers/be-body-wise-napo-back
https://www.napofilm.net/et/learning-with-napo/napo-for-teachers/be-body-wise-napo-back
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Kaardistamismeetodite eelised ja puudused
Töötajate kaardistamisülesannete lisamisel riskihindamisse ja 
järelevalveprotsessi on palju eeliseid.

Näiteks on keha kaardistamise eelised järgmised:

• annab infot;

• tugineb töötajate teadmistele ja kogemustele;

• kaasab töötajaid aktiivselt interaktiivsel viisil;

• kaasab töötajaid riskihindamisse ja järelevalvesse;

• suurendab teadlikkust, aidates töötajatel arutleda oma töökoha üle;

• aitab eristada tööga seotud probleeme tööga mitte seotud 
probleemidest;

• võib kasutada haridus- ja õppetegevuseks koolides ning 
kutseõppuritega, samuti töökohtadel;

• on kasulik teadmata päritoluga probleemide korral;

• on eriti kasulik, kui on probleeme lugemis- või keeleoskusega; 
see on mitmekülgne meetod, mida saab kohandada konkreetse 
töötajate rühma vajadustele.

Mõni puudus, mida tasub teada.

• Ülesande põhjalikuks ja tõhusaks täitmiseks on vaja piisavalt aega.

• Keha kaardistamist võidakse käsitleda häiriva või liiga isiklikuna 
ning see võib mõnele töötajale põhjustada piinlikkust. Üks võimalus 
on panna tegevuse eel kehakaardi plakatid mõneks päevaks üles 
näiteks ühisesse puhkeruumi, et töötajad saaksid individuaalselt 
oma vastused kaardile märkida. Nii saavad nad leida sobiva hetke, et 
seda privaatselt teha.

• Töötajad peavad protsessi usaldama ning tuleb tagada, et tulemusi 
kasutatakse üksnes riskihindamise kollektiivse meetodina, mitte 
konkreetsete töötajate tervise jälgimiseks või hindamiseks.

Nõuanded ja lisateave
• Health and Safety Executive, ‘Body mapping tool’ 

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

• Victorian Trades Hall Council, Occupational Health and Safety Training Unit, body mapping guidance 
(http://www.ohsrep.org.au/tool-kit/ohs-reps-@-work-mapping-/part-1-body-mapping).

• Hazards Magazine, DIY research resources interactive hazards detective tool (http://www.hazards.org/diyresearch/).

• Health and Safety Executive, ‘Slips and trips mapping tool’ (https://www.hse.gov.uk/slips/mappingtool.pdf ).

• Health and Safety Authority, ‘Mapping hazards to control slips, trips and falls’ 
(https://www.hsa.ie/eng/Topics/Slips_Trips_Falls/High-risk_Areas/Mapping_Hazards/).

• Irish Congress of Trade Unions, Using Workplace and Body Mapping Tools 
(https://www.ictu.ie/download/pdf/health_safety_risk_map.pdf).

• Trades Union Congress, Health and Safety and Organising – A guide for reps 
(https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/TUC%2025951%20Health%20and%20Safety%20Organising%20Report%20v4%20Lo-res.pdf). 
See juhend sisaldab kaardistamise suuniseid ametiühingutele.

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

• Veebisaidi Wigmorising tööd ja töökoha kaardistamist käsitlevad jaotised (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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EU-OSHA materjalid
• „Töötajate osalemine tööohutuse ja töötervishoiu edendamisel. 

Praktiline juhend“ (https://osha.europa.eu/et/publications/
worker-participation-occupational-safety-and-health-practical-
guide/view). Materjalis antakse üldnõuandeid töötajate 
osalemise kohta.

• Arutlusmaterjal nr 7: keha kaardistamise kasutamine luu- ja 
lihaskonna vaevuste varajaste sümptomite tuvastamiseks – „Luu- 
ja lihaskonna vaevuste töökohas käsitlemise arutlusmaterjalid“ 
(https://osha.europa.eu/et/tools-and-publications/publications/
conversation-starters-workplace-discussions-about/view). 
Materjal aitab arutada keha kaardistamise kasutamist.

• Napo koolitusmaterjalid: „Know the early signs of MSDs“  
(„Tea luu- ja lihaskonna vaevuste esimesi märke“)  
(https://www.napofilm.net/et/learning-with-napo/napo-in-the-
workplace/know-early-signs-msds-0).  
Osa Napo vahendist „Understanding muculosceletal disorders“ 
(„Luu- ja lihaskonna vaevuste mõistmine“). Vahend annab 
kaardistamise rühmategevuse korraldamise suuniseid, kasutades 
Napo lühifilmi.

• OSHwiki „Body mapping for MSDs – using individual body maps“  
(„Keha kaardistamine luu- ja lihaskonna vaevuste korral – 
individuaalsete kehakaartide kasutamine“)  
https://oshwiki.eu/wiki/Body_mapping_for_MSDs_-_using_
individual_body_maps).

• OSHwiki, „Hazard mapping and MSDs“ („Ohtude kaardistamine 
ning luu- ja lihaskonna vaevused“) 
(https://oshwiki.eu/wiki/Hazard_mapping_and_MSDs).

Keha kontuurkaartide allikad
• EU-OSHA allalaaditavad mehe- ja naisekeha kontuurid – vt käesoleva teabelehe lisa.

• Kehakontuuride näidised: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/
healthy-workers-thriving-companies-practical-guide-wellbeing/view (2. lisa).

• Clipart Library tasuta kehakontuurid: http://clipart-library.com/person-outline.html.

• Unite the Union, „Negotiators’ Guide – Women’s health, safety and well-being at work“ 
(https://unitetheunion.org/media/1480/womens-health-safety-well-being-at-work-unite-guide.pdf). 
Sisaldab kehakaarte kassapidajate ja autojuhtide jaoks.
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