
Naredimo breme lažje za zdrava 
delovna mesta
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu v letih 
2020–2022 po vsej Evropi izvaja kampanjo, s katero želi 
povečati ozaveščenost o kostno-mišičnih obolenjih, povezanih 
z delom, in o pomenu njihovega preprečevanja. Cilj kampanje 
je delodajalce, delavce in druge deležnike spodbujati, da 
sodelujejo pri preprečevanju kostno-mišičnih obolenj in 
promociji dobrega kostno-mišičnega zdravja med delavci v EU.

Pomembno
• Kartografiranje telesa je tehnika, ki jo lahko delodajalci in 

predstavniki delavcev (izrazi, zapisani v slovnični obliki za 
moški spol, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške) 
uporabijo, da po posameznih skupinah delavcev zberejo 
dokaze, kako lahko delo škodi njihovemu telesnemu 
počutju, npr. jim povzroča kostno-mišične bolečine.

• Delavci na shematski sliki telesa z barvnimi flomastri ali 
nalepkami označijo dele telesa, kjer čutijo bolečine. Na podlagi 
skupnih rezultatov tovrstnih kartografiranj je mogoče:

 – odkriti skupke težav, ki jih je treba natančneje preučiti,

 – delavce spodbuditi k iskanju rešitev za njihove težave.

• Kartografiranje nevarnosti za varnost in zdravje pri delu je 
podobna metoda skupinskega zbiranja informacij. Delavci na 
tlorisu delovnega mesta z barvnimi flomastri ali nalepkami 
označijo nevarnosti.

• Rezultati kartografiranja se lahko uporabijo kot del ocene 
tveganja in njenih dopolnitev, vendar ne nadomeščajo 
uradnih ocen tveganja.

Vsi informativni bilteni in drugo gradivo so na voljo na 
spletnem mestu kampanje Zdravo delovno okolje  
(https://healthy-workplaces.eu/sl), ki jo vodi Evropska 
agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA).
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kostno-mišičnih 

obolenj

Varnost in zdravje pri delu - skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel.

NAREDIMO
BREME LAŽJE
za zdrava delovna mesta
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Pomembnost sodelovanja delavcev
Posvetovanje z delavci in njihovo dejavno sodelovanje sta ključna 
za zagotovitev, da so ocene tveganja za kostno-mišična obolenja 
ustrezne in da so ukrepi, s katerimi poskušamo odpraviti tveganja, 
učinkoviti. Delodajalci imajo zato zakonsko dolžnost, da se z 
zaposlenimi posvetujejo o vprašanjih, povezanih z varnostjo in 
zdravjem pri delu. Delavci vedo, kakšne bolečine imajo in kateri 
vidiki njihovega dela jih lahko povzročijo. Ker zelo dobro poznajo 
svoje delo in naloge, lahko prispevajo k iskanju praktičnih rešitev 
za težave. Pomembno je tudi, da se delavci počutijo del rešitve 
in sodelujejo pri oblikovanju morebitnih novih načinov dela. Če 
delavci niso ustrezno vključeni, se možnosti za oblikovanje pravih 
rešitev in njihovo uspešno izvajanje močno zmanjšajo. Primeri 
dobre prakse, ki jih je zbrala EU-OSHA, ponujajo jasne dokaze o 
pomembnosti sodelovanja delavcev (Worker participation practices: 
a review of EU-OSHA case studies, Prakse sodelovanja delavcev: 
EU-OSHA pregled študij primera), na voljo na:  
https://osha.europa.eu/sl/publications/worker-participation-
practices-review-eu-osha-case-studies/view).

Načela sodelovanja delavcev 
Sodelovanje delavcev je preprost dvosmeren proces med delodajalci 
in njihovimi delavci/predstavniki delavcev. Načela so enaka ne glede 
na velikost organizacije, čeprav je oblika sodelovanja različna in 
odvisna od nacionalne zakonodaje. Ta načela so:

• pogovor – treba je poslušati, se iz slišanega učiti in nato  
ustrezno ukrepati,

• iskanje in izmenjava mnenj in informacij,

• pravočasen pogovor o težavah,

• upoštevanje mnenj vseh,

• skupno sprejemanje odločitev,

• medsebojno zaupanje in spoštovanje.

Kartografiranje
Eden od načinov za dejavno vključevanje skupin delavcev 
pri prepoznavanju nevarnosti in oceni tveganja za varnost in 
zdravje pri delu ter odločanju o rešitvah je interaktivna metoda 
kartografiranja telesa in nevarnosti. Kartografiranje se uporablja za 
zbiranje informacij o zdravstvenih težavah delavcev, in sicer se na 
shematskih prikazih telesa in prostorov označijo pogoste težave, 
ki jih je treba podrobneje preučiti ali v zvezi s katerimi je treba 
ustrezno ukrepati. Ta metoda se na primer lahko uporabi namesto 
anketiranja. Kartografiranje telesa in nevarnosti sta še posebej 
uporabni metodi za zbiranje informacij o simptomih kostno-
mišičnih obolenj, povezanih s tveganji na delovnem mestu, in 
zagotavljata dobro podlago za skupinsko razpravo.

Ti interaktivni tehniki se običajno izvajata na sestanku ali delavnici s 
skupino delavcev. Omogočata jim, da razpravljajo o delovnem mestu, 
vplivih na njihovo zdravje in potrebnih izboljšavah. Kartografiranje 
delavcem omogoča, da ugotovijo, ali je njihova težava dejansko 
povezana z delom. Vsak posameznik ima lahko določene bolečine, če 
pa kartografiranje pokaže, da je ta bolečina prisotna pri večjem številu 
delavcev, je po vsej verjetnosti povezana z delom.

Rezultati se nato lahko upoštevajo v oceni tveganja  
in njenih dopolnitvah.

Kartografiranje telesa – orodje, ki delavce spodbuja, 
da skupaj razpravljajo o vplivu dela na njihovo zdravje. 
Večinoma se uporablja za prepoznavanje kostno-mišičnih 
težav in ergonomskih nevarnosti, obenem pa je enako 
učinkovito pri dokumentiranju drugih zdravstvenih težav, 
kot je stres, povezan z delom.

Kartografiranje nevarnosti za varnost in zdravje pri delu – 
tehnika, ki olajša prepoznavanje in ovrednotenje nevarnosti 
na delovnem mestu, kot so stres ter kemične, fizikalne, 
organizacijske ali biološke nevarnosti.
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Kartografiranje telesa 
Varnostna tveganja na delovnem mestu se med inšpekcijskim 
pregledom delovnega mesta hitro odkrijejo, veliko težje pa je 
ugotoviti, kako lahko delo škoduje telesnemu počutju delavca. 
Kartografiranje telesa je način za obravnavo teh težav in odkrivanje 
skupnih vzorcev zdravstvenih težav med delavci na določenem 
delovnem mestu ali delavci, ki opravljajo enako delo.

Zemljevid telesa je shema sprednje in zadnje strani telesa. Na 
delavnici delavci z barvnimi flomastri ali nalepkami na shemah 
sprednje in zadnje strani telesa označijo točke, kjer med delom 
občutijo bolečine. Tako nastane zemljevid, ki prikazuje, kateri deli 
telesa, kjer delavci čutijo simptome, so najbolj izpostavljeni.

Z opazovanjem nastalih vzorcev na zemljevidu lahko opredelimo 
pogoste simptome. Več kot je točk na določenem delu telesa, več 
je delavcev z istim simptomom, kar kaže, da je razlog za težavo 
najverjetneje delo, ne pa osebno stanje posameznika. Tehnika se 
najbolje obnese pri skupinah delavcev, ki opravljajo enako  
ali podobno delo.

Izvedba delavnice kartografiranja telesa
Pripomočki

• Shema sprednjega in zadnjega dela telesa (v velikosti plakata ali 
manjša). Velik zemljevid telesa lahko izdelate tako, da se oseba 
uleže na tla in okoli njenega telesa zarišete obris.

• Shemo moškega in ženskega telesa lahko prenesete s spletnega 
mesta EU-OSHA (glej prilogo k temu informativnemu listu).

• Barvni flomastri ali nalepke – za vsak simptom uporabite drugo 
barvo. Na primer:

 – rdeča za bolečine,

 – modra za ureznine in modrice,

 – zelena za bolezni,

 – črna za znake stresa,

 – rumena za druge znake.

• Tabla, papir in svinčniki za skupinsko delo in zaključni del,  
v katerem udeleženci razpravljajo o izdelanem zemljevidu telesa.

Aktivnost

1. Zemljevid simptomov

Delavci naj na zemljevidu telesa z nalepkami ali barvnimi pikami 
označijo, kje čutijo bolečine.

Pri tem naj na kratko pojasnijo, zakaj so označili določeno mesto, vi 
pa zabeležite njihove razlage.

Prosite jih, naj razmislijo o bolečinah v mišicah in drugih nevarnos-
tih, na primer znakih stresa (kot je glavobol) ali občutkih vročine ali 
hladu, saj ti prav tako lahko vplivajo na tveganja za kostno-mišična 
obolenja.

Zemljevid telesa lahko pomaga pri ugotavljanju, ali je neki simptom 
zgolj težava enega delavca ali pa se težave pojavljajo pri vseh.

2. Pogovor o simptomih

Ko na zemljevidu telesa vsi udeleženci označijo točke, naj ga skupina 
skupaj pregleda in si izmenja mnenja o videnem. Možna vprašanja 
so lahko:

• Ali opazite skupke točk ali morebitne skupne vzorce?

• Ali opazite kakšne razlike?

• Ali lahko opredelite in pojasnite, kaj bi lahko pomenili skupki 
točk, kar zadeva kostno-mišične težave, kot so bolečine ali 
kronične bolezni? Na zemljevid lahko dodate oznake z možnimi 
razlogi za skupke točk.

3. Prepoznavanje nevarnosti –  
kaj so po vašem mnenju lahko vzroki?

Po opredelitvi simptomov naj skupina razpravlja o možnih vzrokih. 
Možna vprašanja so lahko:

• Ali lahko opredelite različne vrste nevarnosti?

• Ali pri opredeljenih nevarnostih prepoznate kakršne koli vzorce 
ali posebnosti?

Njihove odgovore zapišite na tablo. Eden možnih načinov dela 
je, da se skupina razdeli na manjše skupine, nato pa vsaka od njih 
poroča pred vsemi.

Ni nujno, da so vsi vzroki povezani z delom, a večje kot je število 
delavcev z istimi simptomi, večja je verjetnost, da je delo ali delov-
no okolje eden od dejavnikov.

Sprednji del telesa Zadnji del telesa

Bolečine Znaki stresa
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4. Iskanje rešitev in prednostnih nalog za ukrepanje –  
ali lahko predlagate rešitve?

Na koncu delavnice naj skupina razpravlja o možnih rešitvah in 
opredeli možne prednostne naloge. Tudi ta razprava se lahko izvede 
v manjših skupinah, nato pa vsaka od njih poroča pred vsemi.

Kartografiranje nevarnosti
Kartografiranje nevarnosti je podobna vrsta skupinske dejavnosti, 
pri kateri se zbirajo informacije o nevarnostih za varnost in zdravje 
na delovnem mestu. Delavci na tlorisu delovnega mesta z barvnimi 
flomastri ali nalepkami označijo nevarnosti. Kartografiranje 
nevarnosti delavcem pomaga pri vizualizaciji delovnega mesta in 
obstoječih nevarnosti.

Izvedba delavnice kartografiranja 
nevarnosti 
Pripomočki

• Tabla in papir.

• Barvni flomastri ali nalepke se lahko uporabijo na naslednje načine:

 – Ena od možnosti je uporaba barv za opredelitev različnih nevarnosti:

rdeča za nevarnosti, povezane z organizacijo dela (npr. 
ergonomija),

modra za fizikalne nevarnosti (npr. hrup, vročina),

črna za psihosocialne nevarnosti (npr. stres, izmensko delo),

zelena za kemične nevarnosti in

rjava za biološke nevarnosti.

 – Druga možnost je osredinjenje na kostno-mišična obolenja:

oranžna za nevarnosti, povezane z dviganjem bremen,

rumena za ponavljajoče se delo,

roza za držo (npr. delo v prisilni drži telesa),

vijolična za silovite gibe,

rdeča za nevarnosti, povezane z zasnovo nalog in opreme (npr. 
slaba ergonomija), in

črna za organizacijo dela in stres (npr. hiter ritem dela, pogostost 
odmorov, obseg dela, nadzor nad načinom opravljanja dela).

Aktivnost

Skupina delavcev, ki dela v istem prostoru, naj nariše delovni 
prostor, vključno z opremo in delavci. Uporabite lahko tloris 
delovnega mesta, če je na voljo. Delavci naj na tlorisu z barvnimi 
nalepkami ali flomastri označijo nevarnosti.

1. Zemljevid delovnega prostora 

Udeleženci naj skupaj:

• narišejo načrt svojega delovnega prostora,

• vanj simbolično umestijo delavce,

• vrišejo obstoječe nevarnosti,

• opišejo nevarnosti, npr. vroča površina,

• z barvo označijo vrsto nevarnosti.
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2. Pogovor o nevarnostih

Ko je zemljevid dokončan, naj delavci o njem izmenjajo mnenja. 
Možna vprašanja so lahko:

• Ali obstajajo vzorci ali splošne nevarnosti?

• Ali vas na zemljevidu kaj posebej preseneča?

• Zakaj prihaja do teh nevarnosti?

• Katere nevarnosti so resne?

Njihove odgovore zapišite na tablo.

Razpravo je mogoče izvesti tudi po skupinah, nato pa vsaka od njih 
poroča pred vsemi.

3. Iskanje rešitev in prednostnih nalog za ukrepanje –  
ali lahko predlagate rešitve?

Na koncu delavnice skupini zastavite naslednji vprašanji:

• Katere rešitve predlagate? Pri tej nalogi lahko uporabite tabelo s štirimi 
kategorijami: „Nevarnost", „Vzrok“, „Posledica“ in „Kaj lahko storimo?“.

• Katere prednostne naloge bi lahko določili (na primer glede na 
to, katere nevarnosti so najhujše; kateri ukrepi se lahko sprejmejo 
kratkoročno in kateri dolgoročno)?

Prispevek k postopkoma ocenjevanja 
in spremljanja tveganja za varnost in 
zdravje pri delu
O rezultatih kartografiranja se lahko pogovorijo delavci, odbori za 
varnost pri delu in drugi. Če rezultate kartografiranja uporabite 
pri ocenjevanju tveganja, lahko kartografiranje po uvedbi 
preventivnih ukrepov ponovite, da ocenite njihovo učinkovitost. 
Čeprav se tehnike kartografiranja lahko uporabijo kot prispevek k 
oceni tveganja, pa ne nadomeščajo uradne ocene tveganja. Zelo 
pomembno je, da na podlagi rezultatov kartografiranja ukrepate in 
da delavci dobijo povratne informacije. Na ta način delavci dobijo 
potrditev, da cenite njihovo mnenje in sodelovanje.

Poleg tega je mogoče s primerjavo simptomov delavcev, ki delajo v 
istem prostoru ali opravljajo enake naloge, prepoznati skupne težave. 
Te nato lahko primerjate z rezultati drugih skupin z istega delovnega 
mesta, kar nam pokaže različnost težav med delavci, ki opravljajo 
različno delo. Za razumevanje vidika spola lahko postopek izvedete s 
skupino samih žensk ali samih moških, nato pa primerjate rezultate.

Izvedba kartografiranja mora vključevati zaključni del, v katerem 
delavci izrazijo najresnejše pomisleke in razpravljajo o priporočilih; 
sodelovanje delavcev pri opredelitvi prednostnih ukrepov in načrtov 
ukrepanja bo pripomoglo k pripravi načrtov, ki bodo delovali v praksi.

Sindikati in kartografiranje
Sindikati veliko uporabljajo tehniko kartografiranja, saj jim 
omogoča, da s svojimi člani lažje razpravljajo o varnosti in zdravju 
pri delu ter da ugotovitve uporabijo v pogajanjih z delodajalci. 
Sindikati v nekaterih primerih opravijo postopek kartografiranja 
za nazaj (na podlagi kolektivnega spomina delavcev se nariše 
zemljevid delovnega mesta v preteklosti), da bi dobili vpogled v 
morebitne povezave med delom in kroničnimi boleznimi z dolgo 
latentno dobo, kot je rak.
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Primeri kartografiranja, ki so jih s skupinami 
delavcev izvedli sindikati

Čistilci v večerni izmeni 
Ugotovljena je bila velika pojavnost bolečin v zapestjih in 
križu. V razpravi o skupnih simptomih je bilo ugotovljeno, da 
so bili v preteklosti električni stroji za čiščenje tal bodisi na 
voljo v vsakem nadstropju in vsaki delovni enoti bodisi sta 
jih prenašala dva čistilca ali čistilec in hišnik. S spremenjenim 
načinom dela je bilo strojev vse manj, zato jih je bilo treba 
pogosteje fizično prenašati, tudi po stopnicah navzgor in 
navzdol, kar je moral včasih početi en sam delavec.

Skupina učiteljev 
Kartografiranje je pokazalo veliko pojavnost bolečin v 
zapestjih in križu ter občutka utrujenih oči. Ugotovljeno je 
bilo, da sta vzroka za težave pogostejša uporaba računalnika 
in uporaba skupnih računalnikov, s čimer so povezane 
ergonomske težave. Uvedene spremembe so vključevale 
pripravo smernic, uporabo ergonomsko oblikovanih 
podstavkov za zapestja in nastavljivih stolov.

Hišniki in strežno osebje 
Kartografiranje je pokazalo, da strežno osebje poroča 
o podobnih simptomih, tj. o utrujenosti in bolečinah 
v spodnjem delu nog, hišniki pa trpijo za utrujenostjo, 
splošnimi bolečinami in glavoboli. V menzi so naloge 
prerazporedili, tako, da delavcem ni bilo treba stalno 
opravljati nalog v stoječem položaju. Za hišnike so pripravili 
časovni razpored opravil, s čimer se je fizično naporno delo 
razporedilo čez cel teden.
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Uporaba tehnik kartografiranja v 
izobraževanju in usposabljanju
Ker je kartografiranje telesa dobra tehnika za ozaveščanje, je lahko 
uspešna v razredu ali pri mladih delavcih, ki se ne zavedajo, da delo 
lahko povzroča bolečine.

Tehnika je vsestranska in jo lahko uporabimo na različne načine. 
Zamisli za kartografiranje telesa in nevarnosti v izobraževanju:

• učenci naj na tlorisu učilnice označijo, kaj lahko povzroči 
bolečine, npr. stoli ali torbe;

• učenci naj na zemljevidu telesa označijo, kje po pouku 
občutijo bolečine.

Druga metoda je izvedba aktivnosti z dijaki v poklicnem 
usposabljanju. Dijaki pripravijo tlorise delovnih mest in na 
„zemljevidu tveganj“ označijo nevarnosti, ki jih srečujejo na 
delovnih mestih. Na podlagi zemljevida tveganj za varnost in 
zdravje pri delu izdelajo zemljevid nevarnosti. Nato nevarnosti 
prednostno razvrstijo. Določijo na primer tri največje nevarnosti in 
utemeljijo svojo izbiro. Nato skupaj razmislijo o možnih načinih za 
njihovo odpravo. Za zaključek dijaki pred razredom predstavijo svoj 
zemljevid tveganj. Ta tehnika spodbuja mlade, da se pogovarjajo o 
varnosti pri delu in iščejo skupne rešitve za prepoznane težave.

Tehnika se lahko uporabi z mladimi delavci v domovih starejših 
občanov. Delavci drug na drugega lepijo nalepke, s katerimi 
označijo bolečine, povezane z različnimi dejavnostmi. Po 
opredelitvi pogostih težav, na primer bolečin v predelu hrbta 
ali rame, lahko sledi razprava, v kateri poskušajo odgovoriti na 
vprašanji, kaj povzroča bolečine in kako jih lahko preprečimo.
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Na Napovem spletnem mestu je gradivo za učno uro o 
kartografiranju telesa. „Pazi na svoje telo z Napom – hrbet“ 
je primerno gradivo za uporabo v osnovni šoli: 
https://www.napofilm.net/sl/learning-with-napo/napo-
for-teachers/be-body-wise-napo-back

Vročina VročinaPrisilna
drža

Prisilna
drža

Mraz

S K L A D I Š Č E HLADILNICA

DvigovanjeDvigovanje

Sekljanje Sekljanje

Sekljanje Sekljanje

Stres Hiter delovni ritem

PREVZEM KROŽNIKOV S HRANO ZA POSTREŽBO

Primer zemljevida nevarnosti 

https://www.napofilm.net/sl/learning-with-napo/napo-for-teachers/be-body-wise-napo-back
https://www.napofilm.net/sl/learning-with-napo/napo-for-teachers/be-body-wise-napo-back
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Prednosti in pomanjkljivosti tehnik kartografiranja
Upoštevanje rezultatov kartografiranja v postopkih ocenjevanja in 
spremljanja tveganja ima številne prednosti.

Kartografiranje telesa na primer:

• zagotavlja podatke,

• črpa iz znanja in izkušenj delavcev,

• na interaktiven način dejavno vključuje delavce,

• vključuje delavce v ocenjevanje in spremljanje tveganja,

• ozavešča s tem, da se delavce spodbuja k razmisleku o njihovem 
delovnem mestu,

• pomaga razlikovati med težavami, povezanimi z delom, in 
težavami, ki niso povezane z delom,

• se lahko uporabi pri izobraževanju in usposabljanju v šolah, pri 
dijakih v poklicnem usposabljanju in na delovnih mestih,

• je koristno v primeru težav neznanega izvora,

• je zlasti koristno pri delavcih, ki imajo težave z branjem ali slabo 
znajo jezik; je vsestranska metoda, ki se lahko prilagodi potrebam 
določene skupine delavcev.

Upoštevati je treba naslednje pomanjkljivosti:

• Za temeljito in učinkovito izvedbo mora biti na voljo dovolj časa.

• Kartografiranje telesa se lahko zdi vsiljivo ali preveč osebno 
in nekatere delavce lahko spravi v zadrego. Druga metoda je 
namestitev plakatov, na primer v skupni prostor za odmor, 
že nekaj dni pred izvedbo kartografiranja. Delavci imajo tako 
možnost, da v zasebnosti označijo točke na zemljevidu. 

• Delavci morajo zaupati postopku in imeti zagotovila, da bodo 
rezultati kartografiranja sestavni del skupinskega ocenjevanja 
tveganja ter ne bodo namenjeni spremljanju ali ocenjevanju 
zdravja posamičnih delavcev.

Viri z nasveti in dodatnimi informacijami
• Health and Safety Executive, «Body mapping tool» (Orodje za kartografiranje telesa  

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

• Victorian Trades Hall Council, oddelek za usposabljanje o varnosti in zdravju pri delu, navodila za kartografiranje telesa  
(http://www.ohsrep.org.au/tool-kit/ohs-reps-@-work-mapping-/part-1-body-mapping).

• Hazards Magazine, raziskovalni pripomočki, interaktivno orodje za prepoznavanje nevarnosti  
(http://www.hazards.org/diyresearch/).

• Health and Safety Executive, Slips and trips mapping tool (Orodje za kartografiranje zdrsov in spotikov) 
(https://www.hse.gov.uk/slips/mappingtool.pdf ).

• Health and Safety Authority, Mapping hazards to control slips, trips and falls (Kartografiranje nevarnosti za nadzor zdrsov, spotikov in padcev)  
(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 (Uporaba orodij za kartografiranje delovnega mesta in telesa) 
(https://www.ictu.ie/download/pdf/health_safety_risk_map.pdf).

• Trades Union Congress, Health and Safety and Organising – A guide for reps (Varnost in zdravje pri delu in organiziranje – smernice 
za sindikalne zaupnike) (https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/TUC%2025951%20Health%20and%20Safety%20Organising%20
Report%20v4%20Lo-res.pdf ). To vključuje smernice kartografiranja za sindikate.

• Mednarodna organizacija dela, Barefoot Research – A worker’s manual for organising on work security (Raziskava Barefoot – 
Priročnik za delavce za organizacijo varnosti pri delu) (https://www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/2barefoot.htm).

• Deli spletnega mesta Wigmorising, ki se nanašajo na kartografiranje telesa in delovnega mesta (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.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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Viri Evropske agencije za varnost in 
zdravje pri delu
• Sodelovanje delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu –  

Praktični vodnik https://osha.europa.eu/pt/publications/worker-
participation-occupational-safety-and-health-practical-guide/view 
Ta vodnik vsebuje splošne nasvete glede sodelovanja delavcev.

• Iztočnica za razpravo 7: Uporaba analize telesa za zbiranje 
podatkov o zgodnjih simptomih kostno-mišičnih obolenj, v 
dokumentu Iztočnice za razpravo o kostno-mišičnih obolenjih na 
delovnem mestu  
https://osha.europa.eu/pt/tools-and-publications/publications/
conversation-starters-workplace-discussions-about/view 
To je pripomoček za razpravo o uporabi kartografiranja telesa.

• Pripomoček za usposabljanje z Napom: „Prepoznajte zgodnje 
znake kostno-mišičnih obolenj“  
(https://www.napofilm.net/lt/learning-with-napo/napo-in-the-
workplace/know-early-signs-msds-0  
Del gradiva Napo z naslovom „Razumevanje kostno-mišičnih 
obolenj“. Vključuje smernice o izvedbi skupinske vaje 
kartografiranja v povezavi z ogledom kratkega Napovega filma.

• OSHwiki, Body mapping for MSDs – using individual body maps 
(Kartografiranje telesa za kostno-mišična obolenja – uporaba 
individualnih zemljevidov telesa)  
https://oshwiki.eu/wiki/Body_mapping_for_MSDs_-_using_
individual_body_maps

• OSHwiki, Hazard mapping and MSDs  
(Kartografiranje nevarnosti in kostno-mišična obolenja)  
https://oshwiki.eu/wiki/Hazard_mapping_and_MSDs

Pripomočki za shematski prikaz zemljevida telesa
• Shemo moškega in ženskega telesa lahko prenesete s spletnega mesta EU-OSHA – glej prilogo 

k temu informativnemu listu.

• Predloga shematskega prikaza telesa:  
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workers-thriving-
companies-practical-guide-wellbeing/view (Priloga 2).

• Brezplačni shematski prikazi telesa na spletnem mestu Clipart Library:  
http://clipart-library.com/person-outline.html

• Unite the Union, Negotiators’ Guide – Women’s health, safety and well-being at work (Vodnik za 
pogajalce – Zdravje, varnost in dobro počutje žensk na delovnem mestu) 
https://unitetheunion.org/media/1480/womens-health-safety-well-being-at-work-unite-guide.pdf 
Vključuje zemljevide telesa za blagajničarke in voznice vozil za prevoz potnikov

http://www.healthy-workplaces.eu
https://osha.europa.eu/pt/publications/worker-participation-occupational-safety-and-health-practical-guide/view
https://osha.europa.eu/pt/publications/worker-participation-occupational-safety-and-health-practical-guide/view
https://osha.europa.eu/pt/tools-and-publications/publications/conversation-starters-workplace-discussions-about/view
https://osha.europa.eu/pt/tools-and-publications/publications/conversation-starters-workplace-discussions-about/view
https://www.napofilm.net/lt/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/know-early-signs-msds-0
https://www.napofilm.net/lt/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/know-early-signs-msds-0
https://oshwiki.eu/wiki/Body_mapping_for_MSDs_-_using_individual_body_maps
https://oshwiki.eu/wiki/Body_mapping_for_MSDs_-_using_individual_body_maps
https://oshwiki.eu/wiki/Hazard_mapping_and_MSDs
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workers-thriving-companies-practical-guide-wellbeing/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workers-thriving-companies-practical-guide-wellbeing/view
http://clipart-library.com/person-outline.html
https://unitetheunion.org/media/1480/womens-health-safety-well-being-at-work-unite-guide.pdf

