
რჩევები სახლიდან უსაფრთხოდ მუშაობისთვის 
 

SAFCO-ს და IOSH-ის ერთობლივი რეკომენდაციები 
  

სახლიდან (დისტანციურად) მუშაობა მთელს მსოფლიოში სულ უფრო პოპულარული ხდება, განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში  

აუცილებელია გავითვალისწინოთ შემდეგი რჩევები, რომ მაქსიმალურად უსაფრთხო გავხადოთ ჩვენი ახალი სამუშაო სივრცე 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ეკრანთან სწორად მუშაობა: 

✓ ეკრანი განათავსეთ თვალების სიმაღლეზე. თუ მუშაობთ 

ლეპტოპზე, საუკეთესო ვარიანტია, რომ გქონდეთ 

დამატებითი კლავიატურა, ხოლო ლეპტოპი გამოიყენოთ 

ეკრანად და წიგნების მეშვეობით აწიოთ თვალის სიმაღლეზე. 
 

✓ გამოსახულება ეკრანზე უნდა იყოს მკვეთრი 

და არ უნდა ჰქონდეს არეკვლა ან ციმციმი, რათა თავიდან 

ავირიდოთ თვალების დაძაბვა და დაზიანება. 
 

✓ ჯდომისას მაჯები მოათავსეთ ტანთან  ახლოს, გაიმართეთ 

წელში, მუხლები მოხარეთ 90-110 გრადუსით, ტერფები უნდა 

ეხებოდეს იატაკს. 

✓  

გამოყავით სამუშაო სივრცე: 

✓ განაცალკევეთ სამუშაო და 

საცხოვრებელი ფართები - ეს 

აუცილებელია 

ერგონომიკისთვისაც და 

სტრესის შემცირებისთვისაც. 
 

✓ აუხსენით თქვენს შვილებს, 

მშობლებს და ოჯახის წევრებს, 

რომ დღის გარკვეულ 

პერიოდში თქვენ სამუშაო 

პროცესში ხართ და ეს უნდა 

გაითვალისწინონ. 

შეიქმენი კომფორტული 

სამუშაო სივრცე : 

✓ აკონტროლეთ ტემპერატურა - 

რეკომენდირებულია 20° – 24.5 ° 

✓ აკონტროლეთ ტენიანობა - 

რეკომენდირებულია 30-60 % 

✓ აკონტროლეთ ხმაურის დონე - 

შემაწუხებელი ხმაურის გამო 

თქვენი პროდუქტიულობა 60%-

ით მცირდება. 

✓ უზრუნველყავით სათანადო 

განათება. საუკეთესო 

საშუალებაა ბუნებრივი 

განათება. ღამის საათებში 

გამოიყენეთ მაგიდის სანათი 
ფრთხილად ელექტრო 

მოწყობილობებთან:    

✓ არ გადატვირთო როზეტები 

ელექტრო მოწყობილობებით 

(ერთ როზეტზე  დააერთეთ 

ერთი მოწყობილობა). 

✓ ყოველთვის გამოაერთეთ 

მოწყობილობები მუშაობის 

დასრულების შემდეგ. 

✓ არ გამოიყენოთ (შეცვალეთ) 

დაზიანებული ელექტრო 

კაბელები და როზეტები. 

 

შესვენება და დროის მენეჯმენტი: 

✓ ეცადეთ შეინარჩუნოთ იგივე განრიგი, რაც გქონდათ რეგულარული სამუშაოსას. სახლიდან მუშაობისას 

დგას ყურადღების გაფანტვის პრობლემა, რაც ზრდის სამუშაო დროს და სტრესავს ადამიანს. 

✓ არ გადააჭარბოთ ნორმირებულ სამუშაო საათებს. სახლიდან მუშაობისას რთულდება დროის 

მენეჯმენტი. 

✓ შეისვენეთ რეგულარულად, ისე, როგორც ამას ნორმალურ სამუშაო პროცესისას იზამდით. 

 



რჩევები სახლიდან უსაფრთხოდ მუშაობისთვის 
 

SAFCO-ს და IOSH-ის ერთობლივი რეკომენდაციები 
  

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობა და სამუშაოს ეფექტურობა 

მსოფლიოში შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხო თითოეულ ჩვენგანს.  

ყველა ადამიანის სტრესის დონე მაღალია, განსაკუთრებით დასაქმებულებისთვის.  

იმისათვის, რომ ვაკონტროლოთ ჩვენი ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ამასთანავე ჩვენი მუშაობა იყოს ეფექტური, აუცილებელია 

გავითვალისწინოთ შემდეგი რეკომენდაციები: 

 
✓ უზრუნველყავით დისტანციურად მომუშავეებსა და მათ მენეჯმენტს / დაქვემდებარებულებს შორის 

რეგულარული ონლაინ ჩართვები, რომ არ მოხდეს ადამიანების გაუცხოვება და არ შემცირდეს სამუშაოს 

ეფექტურობა. 

✓ უზრუნველყავით ინფორმაციის კარგი წვდომა, როგორიცაა დოკუმენტები, ფაილები, შიდა საკონტაქტო 

დირექტორიები და სხვა საჭირო მასალები. გაუმართავი საკომუნიკაციო ქსელები იწვევს ფრუსტრაციას და 

სამუშაო პროცესის შენელებას. 

✓ იყავით თქვენს თანამშრომლებთან მუდმივ კავშირში და ხშირად გაუზიარეთ მათ სიახლეები / რჩევები 

განსაკუთრებით შექმნილი სიტუაციისა და კომპანიის რეაგირების გეგმის შესახებ. 

✓ ხშირად შეისვენეთ და გაიარ-გამოიარეთ სახლში, გადით აივანზე, გააკეთეთ ფიზიკური ვარჯიშები სამუშაო 

პროცესისას. სახლიდან მუშაობა საკმაოდ ამცირებს ფიზიკურ აქტივობას, რაც პირდაპირ მოქმედებს ადამიანის 

იმუნიტეტზე და ჯანმრთელობაზე.  

✓ დაგეგმეთ განტვირთვითი აქტივობები საღამოს საათებში. სახლიდან მუშაობა არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ 24/7 -ზე 

კონტაქტზე უნდა იყოთ და სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებდეთ.  

✓ დარწმუნდით, რომ ყველა დასაქმებულს აქვს ინფორმაცია, თუ ვის დაუკავშირდეს საგანგებო მდგომარეობის ან 

დახმარების საჭიროების შემთხვევაში (შრომის უსაფრთხოების წარმომადგენელი, IT, HR, ა.შ.) 

 

 

 


