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„КОМПАНИЯ“ ЕООД 

Изготвил:...................... 
(…… –……) - 00.00.20.. 
г. 

Проверил:................. 
(……. – …….) 

Утвърдил:.............. 
(……. – …….) 

В сила от: 00.00.20… 
г. 

Инструкция за безопасност и здраве при работа с видеодисплеи / компютърни 
системи   

 
1. Цел на инструкцията:  

 Да запознае с правилата за безопасност и здраве при работа специалистите, 
работещи не по-малко от половината установено за тях работно време с 
видеодисплеи/компютърни системи. 

 

 2. Изисквания към специалистите: 

2.1. Да са запознати с техническите характеристики на видеодисплея; 

2.2. Да знаят и прилагат инструкцията за правилна експлоатация на производителя, която е 
неразделна част от настоящата инструкция; 

2.3. Да притежават валидно удостоверение за квалификационна група по 
електробезопасност - мин. III група, ако няма друго изискване за заеманата длъжност; 

2.4. Да бъдат инструктирани по реда на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и 
реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите 
по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от 
министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., и посл. изм. и 
доп.; 

2.5. Препоръчително е работещите с компютър да нямат заболявания като глаукома, 
дегенерации на ретината, атрофия на зрителния нерв и други или при наличие на такива да 
направят консултация с личния си лекар;  

2.6. Да знаят детайлно изискванията на настоящата инструкция. 

 

3. Изисквания към работното място:  

         Изискванията към работното място са дефинирани в приложение към чл. 4, ал. 1 от 
Наредба №7 за минималните изисквания за осигуряване на ЗБУТ при работа с 
видеодисплеи. Те се отнасят до: 
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3.1. Техническо оборудване: 

3.1.1.Екран:  

 знаците върху него да са добре и ясно оформени, без трептене, с подходящ размер 
(препоръчително е не  по – малко от 4 mm) и разстояние между знаци и редове;             

 изображението да е стабилно, без трептене или други форми на смущение; 

 яркостта и/или контрастът между знаците и фона да могат да се регулират от 
работещия с видеодисплей и да се променят лесно в зависимост от условията на 
средата; 

 екранът да е подвижен, да може лесно и свободно да се накланя, повдига или върти 
в зависимост от предпочитанията на работещия с него специалист; 

 да няма отражения или отразен блясък върху екрана, създаващ дискомфорт у 
работещия; 

 да има възможност за ползване на отделен плот за екрана или регулируема работна 
маса; 

 да се използват видеодисплеи, отговарящи на европейските стандарти ТСО 99 или 
ТСО 03, които гарантират необходимата ергономичност, ниско  ниво на 
електромагнитни и др. емисии, енергоспестяване и екологична чистота.  

 
3.1.2. Клавиатура: 

 трябва да е отделена от монитора и да може да се накланя, за да позволява 
заемането на удобна работна поза и да не предизвиква умора на ръцете и китките; 

 пространството между нея и работещия да е достатъчно, за да дава възможност за 
опора на ръцете и китките на ръцете му; 

 да бъде с матова повърхност за предотвратяване на отразения блясък; 

 начинът на подреждане и характеристиките на клавишите да улесняват нейното 
ползване; 

 знаците върху клавишите да са контрастни и четливи при обичайна работна поза. 
 
 3.1.3. Работна маса и работна повърхност: 

 трябва да бъдат достатъчно широки, с ниска отразителна способност и да                                                                   
позволяват промени в подреждането на екрана, клавиатурата,  документите и 
останалото оборудване; 

 да са осигурени със стабилен държател за документите, да са регулиращи се и 
даващи добра позиция на движение на главата и очите при работа с цел да се 
намали непрекъснатата промяна на акомодацията на очите, която е една от 
основните причини за възникване и развитие на зрителна умора; 

 да осигуряват достатъчно пространство за заемане на най-удобната работна поза. 
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  3.1.4. Работен стол 

 да бъде стабилен и позволяващ свобода на движенията и удобна работна поза; 

 седалката трябва да се регулира на височина с цел да се осигури допустимия 
зрителен сектор и разстояние от около 50 cm от монитора; 

 облегалката да е регулираща се на височина и наклон с цел да се осигури работно 
положение на тялото с ъгли 90° между положението гръб – седнали части от тялото 
и от тях към подбедреницата.   

 
3.2. Работна среда 
 

3.2.1. Работно място 

 да е оразмерено по начин, обезпечаващ достатъчно пространство на работещия за 
промяна на работната поза и работните движения. 

 
 3.2.2. Осветление: 

  да осигурява достатъчна осветеност и подходящ контраст между екрана и 
заобикалящата среда като се отчитат видът работа и състоянието на зрението на 
работещия с видеодисплея; 

 разположението и техническите характеристики на източниците на изкуствено 
осветление трябва да гарантират избягването на смущаващи зрението блясък и 
отражение от екрана. 
              

3.2.3. Отражение и блясък 

 разположението на работното място към всички прозорци и отвори, ярко оцветени 
повърхности или стени, прозрачни или полупрозрачни стени трябва да бъде такова,  
че да не предизвиква директен блясък и отражения от екрана; 

 прозорците да имат щори, намаляващи при нужда дневната светлина, падаща върху 
работното място. Допуска се използването на завеси, които трябва да се поддържат 
в добро хигиенно състояние. 

 
3.2.4  Работното оборудване не трябва да излъчва шум, който да нарушава вниманието 
или речевата комуникация на работещите. Нормативното шумовото ниво при обслужване 
на компютърна техника не трябва да надвишава 55 db (А), което е чувствително намалено 
при съвременните компютърни системи. 
3.2.5. Работното оборудване не трябва да излъчва допълнителна топлина, водеща до 
дискомфорт и умора. 
3.2.6. В работните помещения е задължително да се поддържа подходящо ниво на 
влажност. 
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3.2.7. Всеки работещ компютър и дисплей са източници на електромагнитни лъчения. 
Радиационно облъчване практически не съществува при съвременните компютри. На 
разстояние 30 - 50 cm интензитетът на полето е много под допустимите норми за 
електрическата съставка на полето - от 5 до 50 V/m (в зависимост от честотата) и магнитна 
съставка - от 0,3 до 5 A/m. Всички видове лъчения, с изключение във видимата част на 
електромагнитния спектър трябва да бъдат с пренебрежимо ниски нива от гледна точка 
защита на здравето и безопасността на работещите с видеодисплеи. 
 
3.3. Взаимодействие „оператор – компютър“ 
  
Основните изисквания за осигуряването на добро взаимодействие се отнася до избора и 
осигуряването от страна на работодателя на програмен продукт, подходящ за съответните 
работни задачи, лесен за ползване и за преработка на информация от работещия. 
Подходящият софтуер не само осигурява по-производителна и надеждна работа, но е и 
условие за зрителен комфорт. Последното е от изключително значение, особено като се 
има предвид, че 80 % от информацията се възприема чрез зрителния анализатор при 
работа с видеодисплей. Към софтуера трябва да се отчитат и психофизиологичните 
изисквания. В крайна сметка той решава задачи, поставени от човека, и трябва да е 
съобразен и с неговите възможности, свързани с работоспособност, умора и т. н. 

 

4. Ред и правила за действие при инсталиране, работа и ремонт на видеодисплеи 
 

 Инсталирането на видеодисплеите към компютър се извършва от технически 
компетентно лице в съответствие с инструкцията на производителя при изключено 
захранване на компютъра и видеодисплея; 

 Преди пускане в експлоатация на компютърните системи (компютри, принтери, 
модеми и др.) да се проверяват: 
- дали отворите на вентилаторите не са закрити; 
- правилното и надеждно свързване на интерфейсни и енергозахранващи кабели; 
- целостта на изолацията на електрозахранващите кабели. 

 Захранващите  и интерфейсни кабели да бъдат разположени така, че да не са в 
обсега на оператора и при движения да не предизвикват спъвания, които да са 
предпоставка за злополуки. Препоръчително е да се използва интерфейсния пакет с 
принадлежности на производителя; 

 Да не се допуска разполагане на топлинни източници до компютърната техника като 
отоплителни уреди, пряка слънчева светлина и др.; 

 Да се преместят всички предмети, които могат да попаднат във вентилационните 
отвори на дисплея или да попречат за правилната вентилация на електрониката на 
монитора; 
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 Ако инсталирането е приключило при абсолютно спазване на инструкциите, но след 
включване в захранването и пускане видеодисплея не функционира нормално, е 
задължителна намесата на сервизен техник; 

 Съхраняването и използването на течнокристален монитор да става на места, които 
не са изложени на екстремален студ; 

 Да се избягва местенето на  течнокристални монитори между местоположения с 
голяма разлика в температурите. Разполагането да става в помещения със следните 
температурни и влажностни обхвати. 
- Температура: 5-40°C 41-104°F 
- Влажност: 20-80% относителна влажност; 

 Течнокристалните монитори не трябва да са подложени на вибрации или друг вид 
физически смущения по време на работа или транспортиране от персонала. 

 Течнокристалните монитори не трябва да бъдат съхранявани на места, където има 
високо ниво на влажност или запрашена атмосфера. Не позволявайте разливането 
върху течнокристалния монитор на вода или други течности. 

 При експлоатацията на този вид дисплеи работещият следва да активира програма 
за съхранение на екрана (скрийнсейвър) и/или енергоспестяваща програма с цел 
избягване на явлението  "остатъчен образ" или "паразитен образ" върху лицето на 
екрана, предизвиквано от недостатъците, присъщи на течнокристалната технология.  

 Видеодисплея да не се излага на неподходящи метеорологични условия, 
регламентирани в инструкцията на производителя, за да избегне риска от 
електрически удар или неотстраними повреди; 

 Ако се налага изключване на захранващия кабел на видеодисплея, работещият да 
изчака поне 10 sec до повторното му включване, за да избегне електрически удар; 

 За почистването на видеодисплеите абсолютно задължително да се спазва 
инструкцията на съответния производител; 

 При продължителна неизползваемост, работещият да изключва видеодисплея от 
електрическата мрежа; 

 Капакът на кутията на видеодисплея трябва да се отваря само от квалифициран 
сервизен персонал; 

 Ремонтът на течнокристалните видеодисплеи да се извършва само от 
специализиран сервизен персонал. 

 

5. Забрани: 
 

 Ремонт на видеодисплеите или компютърната система от неоторизиран 
специалист/сервиз; 

 Включването в токовия кръг на компютърната система (и видеодисплея) на външни 
за конфигурацията консуматори, като отоплителни, нагревателни и др. уреди; 
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 Поставянето на чаши с кафе и други напитки в близост до или върху компютъра и 
видеодисплеите; 

 Пренасянето и разместването на компютърните системи при включено захранване;  

 Работата при свалени капаци на компютърните системи; 

 При повреда компютърът и/или видеодисплеят се изключват от електрозахранването 
и се уведомява отговарящият за ремонта персонал;  

 До работа с видеодисплеи във фирмата не се допускат: 
         а) външни лица 
         б) лица с медицински противопоказания за работа с видеодисплеи – няма нормативен 
документ, който да регламентира забрани за работа, но има публикувани препоръки на 
медицински специалисти за ограничение на работа при следните заболявания: неврози, 
епилепсия, хипертонична болест; късогледство над 5 диоптъра;  далекогледство над 2 
диоптъра; астигматизъм над 3 диоптъра; явно и скрито кривогледство над 2 призмени 
диоптъра; хронични възпалителни заболявания на конюнктивата, ириса и лещата; 
дегенерации на ретината; атрофия на зрителния нерв; 

 След приключване на работа компютърът и/или видеодисплеят се изключват; 

 Забранява се тютюнопушенето по време на работа; 
 

 6. Лични предпазни средства – предпазни очила. 

 

 7. Възможни опасности и начините им за предотвратяване  

 Основните опасности са : 

 токов удар, който би могъл да доведе до удар и травми, поради, което следва да се 
прави редовна проверка на ел. инсталацията, в съответствие с нормативните 
изисквания; 

 механични увреждания; 

 при работата с видеодисплеи е характерна фиксираната седяща работна поза с 
принудително положение на главата, врата и горните крайници. Продължителната 
работа в такава поза е предпоставка за ограничена двигателна активност 
(хипокинезия). При работа в седнало положение основно се натоварват мускулите, 
които поддържат гръбначния стълб и главата. По-голямата част от масата на тялото 
се предава на бедрата, което ограничава кръвоснабдяването на долната част на 
тялото. Естествената гръбно - поясна извивка на гръбначния стълб напред при дълго 
седене и навеждане се променя назад, което причинява болки в кръста. 
Положението на ръцете се определя най-вече от разположението на клавиатурата, а 
на главата - от разстоянието до екрана на дисплея и от зрителния ъгъл. 
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 професионалната работа с компютър/видеодисплей е свързана с голямо нервно-
психично и интелектуално натоварване. Това изисква напрежение на вниманието и 
паметта. Изготвянето на рационален режим на труд и почивка при работа с 
видеодисплеи е начин за предпазване от последствия и би трябвало да включва 
следните основни елементи: 

а) обща продължителност на работния ден; 
б) продължителност на непрекъснатия труд пред екрана на дисплея; 
в) брой, продължителност и разпределение на почивките в течение на работната 
смяна. 

 нервно-сензорното напрежение е по-изразено, когато в условия на дефицит от време  
се въвеждат много данни или се обработват такива; 

 при продължителната или интензивната работа, умората и в частност зрителната 
умора, е сериозна, но тя е нормално обратимо физиологично състояние. Работата 
следва  да  се редува с достатъчен и пълноценно използван отдих, за да може всички 
функции и системи в организма се нормализират. Проблемът не е в това да няма 
умора - проблемът е тя да не се натрупва и да не премине в преумора. 

 

 8. Предпазване на други лица – при работа да не се допускат лица, нямащи отношение 
към работата с видеодисплея/компютъра. 

 9. Правила за действие при трудова злополука – съгласно Наредба за установяване, 
разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки (обн. Д бр. 6 от 2000 г., изм 
доп. ДВ бр. 61 от 2000 г., изм. доп. ДВ бр. 19/2002 г.).  

 Използвана нормативна база и научни публикации: 

Наредба №7 за минималните изисквания за осигуряване на ЗБУТ при работа с 
видеодисплеи ( ДВ, бр. 70/26. 08. 2005 г.) ; 

Наредба № 7 от 23.09.1999 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд на работните места при използване на работното оборудване. 

Проф. д-р Б. Стефанов – Микрокомпютърът и здравето – научна публикация 


