


Higiena pracy przy komputerze - zalecenia 
 

 

* Długotrwałe używanie komputera potrafi być bardzo męczące. 

* Użytkownikom spędzającym dużo czasu przed komputerem mogą 
dokuczać takie dolegliwości jak: problemy z oczami – 
pieczenie/wysychanie, bóle nadgarstków, szyi i pleców.   

* Niewłaściwe korzystanie z komputera może doprowadzić do poważnych 
wad postawy, zwyrodnień stawów, a także do pogorszenia się wzroku. To 
wszystko skutek niezachowania takich środków zapobiegawczych jak 
higiena pracy przy komputerze. 

* Nie bez przyczyny więc specjaliści od BHP opracowali wiele zasad, które 
chronią przed tzw. kontuzjami przy komputerze. 



 

Oto najważniejsze z nich: 
* Monitor – ustawienie monitora 50-70 cm od oczu, tyłem do źródła 

światła 

* Monitor powinien stać idealnie przed nami: niedopuszczalna jest 
sytuacja, by trzeba było wykręcać głowę w bok, żeby spojrzeć na 
ekran.  

* Również odległość ma kolosalne znaczenie. Monitor ustawiony 
zarówno w zbyt dużej odległości, jak i za blisko naszych oczu 
powoduje szybkie męczenie oczu (łzawienie, uczucie pieczenia i 
szczypania...). Dodatkowo pamiętajmy, aby środek ekranu znajdował 
się na wysokości naszej brody, monitory ustawiamy w takich 
miejscach, aby nie odbijało się w nich światło naturalne, ani światło 
sztuczne. 

* Nie ustawiamy monitora na tle okna, naprzeciw okna ani na tle 
innych jaskrawych obiektów. 

* Najlepiej, jeśli są ustawione bokiem do okna w odległości, co 
najmniej 1 m od okna. 

* Odległość użytkownika od ekranu powinna wynosić około 70 cm 
(minimalna odległość wynosi od 40 do 50 cm). 

* Górny brzeg ekranu monitora powinien być nieco niżej od poziomu 
oczu, ale nie powyżej tego poziomu. 
 





Aktywna przerwa minimum 10 minutowa po 
około 1 godziny pracy 

 

* Aktywna tzn. odejście od komputera (najlepiej ruch, spoglądanie 
przez okno- kolor zielony ma właściwości kojące dla naszych 
oczu; wykonanie kilku skłonów, przysiadów, podskoków...). Nie 
próbujmy oszukiwać swojego organizmu odpoczynek jest 
niezbędny. 

* Pamiętajmy, pozostanie przy komputerze i zmiana programu przy 
którym dotąd pracowaliśmy, np.: z edytora tekstowego na grę 
komputerową nie jest odpoczynkiem! 

* Czas przeznaczony na przerwę dla naszego organizmu, 
przeznaczmy również na dokładne wywietrzenie pomieszczenia, 
w którym pracujemy. 

* Spróbuj wprowadzić dodatkowo do swojej pracy przy komputerze 
system tzw. mikroprzerw. Chodzi tu o króciutkie przerwanie 
zajęć (np. na kilkadziesiąt sekund), w trakcie którego wykonuje 
się specjalne ćwiczenia rozluźniające mięśnie i relaksujące oczy. 
np. patrzeniee w dal. W przestrzeganiu założeń pomogą ci np. 
specjalne aplikacje - na przykład Workrave - które będą 
regularnie przypominały o koniecznych przerwach i dyktowały 
niezbędne ćwiczenia. 

 



Ręce powinny być trzymane poziomo na 

klawiaturze 

 

*Blat biurka przy którym pracujemy powinien być tak 

duży, aby obok prawidłowo ustawionego monitora, 

(jednostki centralnej) klawiatury i myszy znalazło się 

na nim jeszcze miejsce dla naszych dłoni i 

nadgarstków. Nie stawiajmy więc klawiatury na 

brzegu biurka. W trakcie pracy ma to duże znaczenie 

dla naszych rąk. Pisanie z rękami bez oparcia jest 

bardzo uciążliwe dla użytkownika. 

 



Pozycja ciała 

 

*Wysokość stołu i krzesła powinna być tak 
dostosowana, by zapewnić co najmniej kąt prosty 
pomiędzy ramieniem a przedramieniem użytkownika. 

*Staraj się utrzymywać wyprostowaną sylwetkę (kąt 
90 stopni), ręce wygodnie opieraj o blat biurka. 

*Głowę powinno się trzymać prosto, nadmierne 
odchylenia do przodu lub do tyłu mogą spowodować 
uciążliwe bóle mięśni. 

*Szczególną uwagę należy zwracać na ułożenie dłoni 
na myszce - wieloletnie błędne użytkowanie może 
doprowadzić do tzw. zespołu cieśni nadgarstka. 
Warto przemyśleć zakup specjalnej podkładki, która 
zawiera wyprofilowaną podpórkę pod dłoń 

 



Praca z laptopem 

Przy pracy z laptopem  zaleca się ustawienia go na 

biurku, a nie na kolanach. Dodatkowo warto podłączyć 

osobne peryferia - myszkę i klawiaturę. 

 

 

 

 

Godziny pracy przy komputerze 

wg badań godziny najbardziej efektywnej nauki to 

między 9.00-15.00 (oczywiście nie non stop, z 

przerwami co godzinę i dłuższą przerwą pomiędzy), 

nie siedzimy do późnej nocy, od samego rana. 

 



Ochrona danych 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci prosimy o 

korzystanie wyłącznie ze stron i materiałów wskazanych 

przez nauczycieli. Na stronach wymagających logowania 

należy pamiętać o tworzeniu trudnych do odgadnięcia 

haseł i w miarę możliwości instalować oprogramowanie 

antywirusowe. 



Higiena zdrowia psychicznego podczas korzystania 

z Internetu w obecnym czasie 

*W dzisiejszych czasach Internet zalewany jest różnymi 

treściami nieprawdziwymi, podającymi zmanipulowane 

informacje, należy uważać na wszystkie strony 

dotyczące stanu epidemiologicznego w Polsce, którym 

zależy na tzw. „kliknięciach” 

Strony bezpieczne i zaufane: 

*https://www.who.int/ 

*https://gis.gov.pl/ 

*https://www.mp.pl/pacjent/choroby-

zakazne/aktualnosci/225676,koronawirus-najnowsze-

informacje?fbclid=IwAR04PHxuQakVFDThGXmECvb1Ew1J

sdyYVAw5hY1NModidUgMnPe_pz52lx0#komentarze 

 

 

https://gis.gov.pl/
https://gis.gov.pl/


*https://pacjent.gov.pl/koronawirus-

informacje?fbclid=IwAR3Azwv3Z4nZk7iWjn9ihSmZPP67

7CD2WX_f_D1FBiEMY6noIDOKaLNbliI 

 

*https://www.gov.pl/web/koronawirus?fbclid=IwAR3b8

gGfJ2M1DMWdwmCZoCwijMDK3bg8A7UlGM0t7c6WbHX

1t9suEN_aEB4 

 

*ttps://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-

weterynaryjna/koronawirus?fbclid=IwAR3KadAZK3z94_

r_6Dy-FqtmL_P0RJCp7YUnhu3GCnlqjDfmnAeQnKcCTZU 

 

Ostatnia dotycząca zwierząt 



Uważaj na oszustów w Internecie!!!: 

*Korzystajmy tylko ze znanych i sprawdzonych 

portali internetowych. 

*Uważaj na fałszywe zbiórki pieniędzy, instrukcje, 

dzięki którym po zalogowaniu w odpowiednim 

miejscu mamy rzekomo otrzymać tysiąc złotych - 

oszuści są aktywni nie zważając na okoliczności. 

*Uważaj na linki i załączniki- nie otwieraj 

niezaufanych. 

*Nie potwierdzaj, jeśli nie masz pewności. 

*Nie dyskutuj z osobami, na różnych portalach, 

które coś obiecują, sprzedają, oferują, „dają 

pracę która w tydzień uczyni Cię bogaczem”, 

wyłudzają od Ciebie różne informacje, proszą o 

adres, dowód, pesel i inne dane osobowe. 

*To nie prawda, że tylko starsi ludzie padają ofiarą 

oszustów, w aktualnej sytuacji jesteśmy narażeni 

wszyscy, a oszuści mają swoje sposoby na 

wszystkie grupy wiekowe. 

 


